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RESUMO 
 

O jongo, cultura popular folclórica praticada no sudeste do estado do Rio de Janeiro, é 

abordado em suas diversas frentes com ênfase no significado e elaboração das mesmas para o 

próprio jongueiro, herdeiro desse saber. As comunidades Quilombo São José da Serra, do 

município de Valença-RJ, e Jongo da Serrinha, do bairro de Madureira, Zona Norte do Rio de 

Janeiro, são as referências do trabalho apresentado. Memória, cultura, tradição, modernidade 

e mediação são confrontados entre o “jongo-de-terreiro” e o “jongo-espetáculo”, visando o 

entrelaçamento desses, longe do discurso determinista da Verdade Absoluta. As mudanças da 

prática do jongo e suas consequências são constatadas a partir da contextualização histórica 

das comunidades em questão. Avalia-se como o jongueiro negocia a resistência de sua 

cultura, ao mesmo tempo que impõe à sociedade e a própria comunidade sua individualidade 

e necessidade próprias, enquanto membro de uma comunidade com essência na Arkhé, porém 

de caráter moderno e ocidentalizado. 
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Jongueiro cumba  
(Wilson Moreira / Nei Lopes)  
 
O sino badalou no campanário  
O hino da Senhora do Rosário  
O povo todo bonito  
Dança pra São Benedito  
Lá de Luanda o luar  
Vem pra nos alumiar  
Anguara é pra correr  
De boca em boca:  
Não pára  
Que essa goela fica rouca!  
Canta, meu povo do Congo  
Afoga essa mágoa no jongo  
Não deixe angoma calar!  
 
Ah, eu sou jongueiro cumba  
Sou jongueiro cumbambá  
Põe a cumba na cacunda:  
Ninguém vai me perrengar!  
 
Ô, Dora, tira a saia do balaio  
Vambora festejar treze de maio!  
Vem que o boião tá fervendo  
Depois só no mês de novembro  
Mês de Zumbi saravá  
E de parar pra pensar  
O dia tanto treze quanto vinte  
Avia que o negócio é o seguinte:  
Um é feriado novo  
O outro é de todo esse povo  
Vamos os dois festejar  
 
Ah, eu sou jongueiro cumba  
Sou jongueiro cumbambá!  
Põe a cumba na cacunda: 
Ninguém vai me perrengar!  
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1. Introdução 
 

Kumba é uma palavra que faz parte do vocabulário de grupos linguistico-culturais da 

África Central, povos de origem banto. Seus amplos significados são variados e 

correspondem a um sem número de sentidos. No entanto todas as “palavras kumba” tem 

ressonância nos atributos de um indivíduo específico: o cumba. No Brasil cumba é poderoso, 

macumba é o terreiro onde os cumba se reúnem. Macumba é, portanto, plural de cumba. O 

jongueiro cumba, é reconhecido no jongo como mágico, mestre do feitiço, o que sabe lidar 

com impasses, capaz de desatar pontos, esperto, sábio (LARA & PACHECO, 2007:140). Nos 

dicionários brasileiros, cumba foi registrado como forte, valente. 

Tal “título” era direcionado praticamente aos mestres jongueiros que tinham controle 

sobre a parte ritual do jongo. Porém hoje, com a redução do apelo espiritual e a ascensão do 

necessário intento político do grupo, podemos dizer que o significado de jongueiro cumba 

mudou o foco. Passa-se a referir ao indivíduo cumba ! que é forte, valente e desatador de 

pontos ! com relação aos seus direitos, com o governo, com as críticas de acadêmicos e da 

sociedade, aquele que sabe se posicionar diante de opiniões divergentes e tem o poder (quase 

que “mágico”) de impor seus requerimentos e seduzir1, com seu “jogo de corpo” (ou “de 

cintura”), os instrumentos necessários às suas demandas comunitárias. 

O jongo é uma das manifestações de maior raiz tradicional no Brasil. Seu 

desenvolvimento concentrou-se na Região Sudeste e possíveis reelaborações rítmicas da sua 

música e dança levantam a suspeita de partir dele as maiores características para o surgimento 

do samba, hoje descrito como principal gênero musical brasileiro. Séculos de 

multiculturalismo e influências externas e internas, aqui se entrelaçaram para o jongo formar 

características próprias em diferentes regiões. 

Sabe-se que essa cultura, a qual não se conhece a origem ao certo, possui referências 

de povos da região centro-africana, maior exportadora de negros da nação banto para o Brasil. 

Que tais grupos, ao chegarem em solo brasileiro continuaram a cultuar suas crenças, assim 

como o jongo, que não era uma religião, porém de apelo ritual muito forte. Com o passar dos 

anos e as diversas migrações internas de razão econômica, os negro continuou a reelaborar 

suas culturas, negociando-as com as demais que o cercavam. O jongo, que apresentava 

diversas regras e limitações para a participação dos membros da comunidade, era basicamente 

restrito aos mais velhos, e ainda assim de grupo reduzido. 

                                                
1 “Seduzir (do latim seducere) significa desviar alguém ou algo de uma finalidade, de um caminho. A sedução ‘é 
o que tira ao discurso seu sentido e o desvia de sua verdade’” (SODRÉ, 2005:119). 
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Nas últimas décadas, o velhos mestres jongueiros da época notavam a redução da 

manifestação do jongo no Estado do Rio de Janeiro, principalmente no meio urbano, onde o 

jongo se acomodou nos morros cariocas, devido as migrações de negros em busca de emprego 

no pós-abolição. Era nítido o processo de extinção do jongo “urbano”, tendo em vista sua 

drástica redução em todos os morros que o praticavam, exceto o Morro da Serrinha, no bairro 

de Madureira, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. A partir da iniciativa de jongueiros da 

Serrinha, que enxergaram apreensivos o possível desaparecimento efetivo do jongo na capital 

do Rio, propôs-se uma série de mudanças significativas nas regras do jongo ! vistas até 

então como tradição e, agora, como cerceadoras ! para que houvesse a possibilidade de 

expandi-lo, disseminá-lo e reavivá-lo na comunidade da Serrinha, logo, driblando uma 

possível extinção. 

Outras comunidades jongueiras ! em maior número no interior do estado, nos 

municípios próximos ao Vale do Paraíba, na divisa com São Paulo ! observaram o sucesso 

da disseminação do jongo visando sua resistência ao tempo e ao esquecimento ! e também 

assimilaram algumas mudanças propostas pelo grupo da Serrinha, conseguindo atingir ótimos 

resultados de reanimação cultural em suas comunidades. Além da comunidade jongueira 

voltar a se reconhecer culturalmente e reafirmar sua identidade e tradições, a “reativação” de 

sua manifestação cultural era um diferencial ao chamar a atenção de governantes, ONGs e 

instituições públicas e particulares para reivindicar direitos e melhoras para as condições de 

vida desses grupos que, em geral, estavam em processo de titulação de suas terras na zona 

rural; passavam a promover eventos culturais em prol da resistência e do movimento negro 

em seus municípios; iniciavam projetos e programas educacionais que beneficiavam as 

crianças e jovens de sua comunidade, entre outros. 

Não tardou para que o jongo passasse de uma dança restrita a velhos mestres, que 

mediam força entre sim em um pequeno grupo, para se tornar uma bandeira em favor dos 

direitos, dignidade e afirmação político-cultural dos grupos que o retomaram como essência 

comunitária. Essa bandeira passou a envolver vários discursos e interesses que lançam mão do 

jongo ! e da situação das comunidades jongueiras ! como justificativa para certos 

posicionamentos políticos e possibilidades de visibilidade através do espaço midiático que o 

jongo adquiriu com o passar dos anos. 

 Desde que as mudanças das regras do jongo antigo foram implementadas pelos 

grupos, principalmente o pioneiro Jongo da Serrinha, não cessaram as críticas, primeiramente 

de alguns velhos mestres jongueiros que não concordavam com a modernização e reinvenção 
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da cultura que dominavam, e em um segundo momento, de acadêmicos, especialistas, 

folcloristas, tradicionalistas, que de um ponto de vista conservador e purista, viam o jongo 

como uma cultura fixa, como se suas tradições necessariamente tivessem que ser uma coisa 

morta, incapaz de se reelaborarem para, assim, legitimarem a “autenticidade” da cultura. Até 

mesmo algumas dessas comunidades jongueiras passaram defender um discurso 

tradicionalista diante das medidas de outros grupos, buscando se auto-afirmarem como jongo 

mais “autêntico”, apesar de certas mudanças também adotadas por eles. 

Atualmente, além da missão de continuidade do legado e dos ensinamentos deixados 

pelos ancestrais e mais velhos que se foram, comunidades jongueiras como o Quilombo São 

José da Serra ! de Valença-RJ, interior do estado ! e o Jongo da Serrinha, resistem como 

podem preservando sua rica cultura e rebatendo as críticas com sabedoria. Ambas as 

comunidades foram escolhidas como referências para a presente pesquisa. Muito mais do que 

simples objetos de estudo, os grupos, cada qual com sua especificidade ! o Quilombo na 

zona rural e a Serrinha na cidade grande ! foram altamente receptivos à pesquisa, o que 

proporcionou maior aprofundamento em certos assuntos, praticamente inexistentes na 

bibliografia sobre o jongo. 

O Jongo da Serrinha é visto como o grupo mais moderno e ousado, fruto das 

inovações do visionário Mestre Darcy. Já o Jongo do Quilombo São José da Serra, aparenta 

ter um apego maior ao território onde geralmente acontece, a Fazenda São José. No entanto, o 

Quilombo não fica atrás em termos de inovação e reelaboração de sua cultura. Dos jongos 

rurais, o São José é um dos mais politizados e modernizados, o que é facilmente observado 

em suas memoráveis festas de maio. As histórias de formação e os casos dos grupos 

escolhidos são bastante diferentes, porém as raízes da cultura do jongo os aproxima 

infinitamente. Em certas passagens observar-se-á não somente pontos em comum entre 

ambos, mas também ocorrências em um que possibilitam compreender o posicionamento do 

outro. 

O presente trabalho busca, portanto, mostrar como o jongueiro lança mão das mais 

diversas formas de discurso, dentro da dialética conservação/renovação, ao “negociar” sua 

cultura e seus direitos civis com a sociedade. As críticas também são ressignificadas por eles, 

tornando-se grandes estimulantes para uma reelaboração das tradições cada vez mais coerente 

com a contemporaneidade, porém, claro, sem jamais esquecerem de sua ancestralidade e 

memória. O criticado “jongo-espetáculo” ! classificação dada pelos conservadores para o 

jongo realizado em shows, apresentações e demonstrações ! assume o papel de fonte 
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complementar de renda para os detentores desse saber, ao mesmo tempo que mantém o jongo 

pulsante em sua respectiva contextualização histórica. A pesquisa, dentre outros pontos mais 

específicos, visa assinalar como o jongueiro aprendeu a adaptar seu posicionamento diante 

das demandas da indústria cultural e turística, a sedução jongueira, possa garantir sua 

dignidade, acesso e lugar-de-fala na sociedade. Para isso, busca-se responder as principais 

questões: será que o jongo ainda é uma forma de expressão/resistência comunitária ou se 

tornou puro “folclorismo”? Qual o papel e a opinião do jongueiro de hoje sobre o universo 

do jongo e suas diversas manifestações?  

A proposta é analisar a dialética conservação/renovação aplicada ao caso do jongo no 

Brasil ! especificamente no caso das comunidades escolhidas ! procurando confirmar que 

através da mediação executada pelos próprios jongueiros é possível resultar na resistência 

cultural efetiva da comunidade. É determinante, portanto, demonstrar as formas que as 

comunidades observadas ressignificam sua função inseridas em um contexto contemporâneo e 

negociam um novo modo de existência do popular; como se dão suas relações com a própria 

cultura ancestral enquanto prática tradicional e enquanto trabalho; o modo como se portam 

com relação aos discursos internos e externos que giram em torno delas; e como têm pesado e 

equilibrado a dinâmica conservação/renovação na manifestação cultural do jongo nos dois 

casos. 

A metodologia a utilizada recorre a duas formas de abordagem: uma teórico-

bibliográfica e a outra como pesquisa-de-campo. Para a primeira foi realizado um 

levantamento bibliográfico de conceitos centrais para análise, como: cultura, tradição, aura, 

mediação, Arkhé, memória, trabalho, folclore, cultura popular, narrador, entre outros. Além 

disso, foi pautada também toda a bibliografia relevante produzida sobre jongo, importante 

auxiliar em certos apontamentos, e permite avaliar o que ainda há por ser explorado no 

universo da cultura em questão. A pesquisa-de-campo, em um segundo momento, é 

fundamental para a análise direta da teoria de forma aplicada, somada ao aprofundamento nas 

questões vivenciadas pelos entrevistados. Essa segunda etapa é participativa, portanto é 

reduzida a poucos dias de entrevista.  

Propondo-se simples e objetivo, porém não menos aprofundado por isso, o 

desenvolvimento do trabalho se dá por etapas bem definidas. Primeiramente uma rápida 

retrospectiva dos povos negros na África em processos de migração interna, determinantes 

para a formação daqueles que seriam conhecidos como negros bantos. Apesar de não haver 

indícios contundentes sobre a ocorrência do jongo da forma como se desenvolveu no Brasil, a 

relevância de regressar tantos séculos na história dos povos negros, antes do auge do tráfico 
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negreiro, é essencial para compreensão das dinâmicas de interação coletiva desses 

“andarilhos”, que não se fixavam longamente em uma região devido à logística do tráfico de 

negros, iniciada primeiro internamente e depois, para exportação. Na sequência, há uma 

rápida análise sobre os períodos de escravidão negra no Brasil até o pós-abolição, e suas 

conseqüências sócio-econômicas, que comandavam a distribuição das chamadas nações pelo 

país e, por conseguinte, as fixação e consolidação das culturas e tradições populares desses 

povos por região, acompanhadas de um constante processo de miscigenação cultural. O jongo 

é brevemente explicado, tendo por base um apelo descritivo simples, porém questionador 

sobre a origem dessa cultura, para fins de discussão mais aprofundada sobre a subjetividade 

do jongueiro em um outro momento. 

Ainda no segundo capítulo, são apresentadas as comunidades escolhidas para 

avaliação da pesquisa. O Quilombo São José tem seu processo de formação descrito, assim 

como suas questões pautadas, principalmente a situação da titulação de terras, essencial para 

compreender a forma como lidam com a política. Ficará bem claro que, as questões de 

essência da consolidação quilombola no território, se entrelaçam a todo momento, com o 

processo de preservação da memória do jongo, tornando este um mediador da conquista de 

direitos civis. Já o Jongo da Serrinha, também tem seu processo de formação lembrado, com 

destaque para as dificuldades encontradas na manutenção da cultura do jongo no meio urbano 

e na implementação e aceitação das mudanças necessárias e inovadoras propostas pelo 

idealizador do grupo, Mestre Darcy. Também são relacionadas as estratégias dessa 

comunidade jongueira em lidar com os problemas sociais locais e as constantes “surpresas” 

que partem das autoridades governamentais, como promessas não cumpridas e cortes de 

verbas. 

O capítulo três é dedicado às contendas teóricas. Mais do que um levantamento, 

busca problematizar os diversos cruzamentos conceituais possíveis de maneira relevante para 

a pesquisa. Primeiramente, um item dedicado exclusivamente à questão da tradição, que 

permeia toda a pesquisa tanto em discussões acadêmicas sobre sua suposta distorção, quanto 

em meio aos próprios jongueiros que se preocupam pessoalmente com a preservação e 

negociação da mesma. Dada a sua importância, a tradição é colocada a partir de vários pontos 

de vista, objetivando confrontá-los ou associá-los de acordo com os discursos que são 

produzidos sobre ela em relação às culturas populares ditas “de raiz”, como o jongo. Em 

seguida, uma indagação comum é levada em consideração: o jongo é uma manifestação 

folclórica ou uma cultura popular de resistência? Tal discussão é pautada pelo 

questionamento teórico em si, assim como pelas motivações e interesses de diferentes 
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instâncias em classificar o jongo de uma forma ou de outra. Ao finalizar essa etapa, é 

pontuada a questão da memória como organizadora das relações sociais, em suas diversas 

aplicações. A influência das tradições no meio comunitário não é esquecida. Nesse item, 

aborda-se a memória através da figura do narrador e do velho, e seus respectivos papéis 

sociais. É possível notar a importância de ambos para preservação das tradições, ao mesmo 

tempo que constatá-los primeiros mediadores no âmbito da resistência cultural de cada 

comunidade. Sob a ótica dessa etapa, são discutidos também os conceitos de mediação e 

ambivalência, que terminam por se unir em uma proposta de negociação de prováveis 

conflitos culturais. 

O quarto e último capítulo se revela uma espécie de relato do pesquisador sobre sua 

vivência e observação praticados junto às comunidades do Quilombo São José da Serra e do 

Jongo da Serrinha, em diversos momentos. Em meio a narrativas e entrevistas, o capítulo 

quatro também problematiza os pontos de vista dos grupos e jongueiros entrevistados. A 

princípio, os relatos sobre o Quilombo foram separados dos da Serrinha, porém fatalmente há 

momentos de comparação ou aproximação de posicionamentos e estratégias entre ambos. 

A presente pesquisa, portanto, se insere em uma linha básica de pensamento: a 

tradição viva, capaz de reelaboração cultural. As duas comunidades escolhidas têm como 

lema não permitir a extinção e esquecimento do jongo. As demais ações são consequências 

desse posicionamento primário. A discussão sobre a reivenção das tradições é pontuada, 

principalmente à luz dos pensamentos de Eduardo G. Coutinho, Muniz Sodré e Néstor García 

Canclini, contra a visão e discurso tradicionalistas desenvolvidos pelos conservadores a 

respeito do jongo. Já no momento da cultura popular e folclore, além dos autores 

supracitados, também temos Carlos Rodrigues Brandão, assinalando sua moderna 

conceituação sobre folclore, seguido de breves pontuações do frankfurtiano Walter Benjamim 

sobre a questão da aura. Por fim, a memória é colocada por Ecléa Bosi, para análise da 

funcionalidade da mesma no âmbito da tradição cultural popular, somada a um outro 

momento do pensamento de Benjamin, sobre os efeitos do narrador e da narrativa em uma 

comunidade de Arkhé. 

Visando uma abordagem diferenciada, opta-se por uma observação participante2. Da 

bibliografia produzida sobre jongo, poucas obras abordam o jongueiro com mais 

profundidade, sendo a maioria de cunho descritivo ou um levantamento genérico de questões 

                                                
2 “Observação participante é uma técnica de investigação social em que o observador partilha, na medida em que 
as circunstâncias o permitam, as atividades, as ocasiões, os interesses e os afetos de um grupo de pessoas ou de 
uma comunidade” (SCHWARTZ & SCHWARTZ apud HAGUETTE, 1987:63). 



 7 

e problemas que são discutidos apenas no campo da teoria como em Gandra (1995), Lara & 

Pacheco (2007), Passos (s/d), Ramos (s/d) e Borges Ribeiro (1984). Tendo em vista tal 

escassez, observa-se a necessidade de analisar a problemática do jongo e das respectivas 

comunidades escolhidas, a partir da visão e pensamentos dos próprios jongueiros, 

principalmente sobre os discursos produzidos por sua cultura. Para tal, considera-se um 

processo de imersão do pesquisador não somente no ambiente de pesquisa, mas também na 

proposta de intimidade com os membros das comunidades. Reconhece-se, portanto, que tal 

abordagem deve ser paciente, de aproximação paulatina entre pesquisador e indivíduo 

jongueiro, no entanto ativa bilateralmente. 

A metodologia intenta não somente a observação participante ! conceito já 

consolidado nas ciências humanas ! mas também a análise através da experiência própria e 

física do pesquisador, em uma proposta de imersão corpórea no próprio ritmo do jongo, na 

experiência comunitária e de roda, afim de que tire suas próprias conclusões práticas, a partir 

do que é colhido como teoria; e não que lance mão da participação apenas como estratégia de 

conquista da confiança do entrevistado. Para o jongo e outras sociedades de Arkhé, o corpo, 

seja dançante ou não, por si só sofre a influência de seu entorno, isto é, é possível se 

apreender através do corpo, somando essa experiência à de natureza verbal. Aborda-se, 

portanto, a comunicação em várias frentes das relações interpessoais, comunitárias e 

societárias. Através da negociação cultural do jongo, podemos perceber a comunicação em 

suas complexidade e plenitude intuitivas, demonstrando que, antes de se consolidar no 

universo dos instrumentos midiáticos, a comunicação está no indivíduo e na continuidade das 

dinâmicas sociais-comunitárias. 

Sendo assim, o pesquisador que é capaz de experienciar o jongo e seu axé3, pode 

compreender melhor certos pensamentos do jongueiro. Logo, pesquisador e pesquisado se 

revelam sujeito e objeto do presente trabalho simultaneamente: sujeito quando indagam e 

objeto quando ouvem, sendo o pesquisador também passivo no diálogo quando assume a 

postura de instrumento de receber os posicionamentos políticos e aflições do jongueiro, um 

meio de que esse jongueiro se vale para ampliar o alcance de sua voz. Dessa forma, a presente 

pesquisa sugere que para uma abordagem mais justa das questões públicas do jongo e do 

pensamento particular do jongueiro, crie-se condições para que nasça uma compreensão 
                                                
3 O axé é uma espécie de força que está entre o transcendental e o palpável. Pode tanto ser uma energia que se 
acumula e se transmite através de determinadas substâncias (animais, vegetais, minerais, liquidas), assim como a 
força estruturante de uma comunidade, que busca redefinir os espaços necessários a sua continuidade. Ao que 
tudo indica, a palavra axé é de origem do povo nagô (yorubá), portanto ligado ao candomblé. Porém, também foi 
adotada pelas crenças de origem banto, a macumba, devido às misturas proporcionadas pelas migrações e 
diásporas negras (SODRÉ, 2002:94-106) 
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sedimentada no trabalho comum, entre pesquisador e pesquisado (BOSI, 1999:38). O objetivo 

mais sincero e imediato desse estudo se baseia na possibilidade de maior aprofundamento em 

certas questões através da intimidade construída entre ambos, que, do contrário, apenas se 

apurariam os mesmos problemas já listados e catalogados por outras obras,  que manteria, 

equivocadamente, a presente pesquisa no círculo-vicioso da reprodução discursiva.  
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2. Breve história do jongo 
Oiê, dos meus irmãos de Angola África 
Oiê, do tempo do quilombo África 
Oiê, pra Moçambique-Congo África 
Oiê, para a nação banto África 
 
Pelo bastão de Xangô 
E o caxangá de Oxalá 
Filho Brasil pede a bênção Mãe África4 

 

2.1. Aquém dos solos tupiniquins 
 

O Brasil recebeu os primeiros negros da nação5 banto no final do século XVI, início 

do XVII. Eram conhecidos por sua destreza em trabalhar o solo e prepará-lo para o plantio. 

Colhiam a safra em menos tempo e com mais afinco, por isso eram classificados como 

“dóceis e trabalhadores”. Não foi à-toa que caíram rapidamente no gosto dos compradores de 

escravos. No ensino escolar regular, pouco se é ensinado sobre o continente africano. Passa 

despercebida a complexa estrutura política do Império Kongo, por exemplo, que ia muito 

além das organizações estritamente tribais de que se tem vaga notícia no ensino fundamental. 

Baseando-se em algumas características de formação e comportamento desse povo, pode-se 

se compreender melhor o que o tornou o “preferido” dos senhores de terra do Sudeste 

brasileiro. 

O termo banto foi designado pelos primeiros traficantes de escravos às tribos que 

ocupavam o antigo Reino do Kongo — do vale do rio Zaire à conhecida “zona de interação 

cultural”, que correspondia aos dois lados da fronteira Zaire-Angola (MUKUNA, [s/d]:11). O 

primeiro Reino do Kongo era um conglomerado de tribos, que formava uma espécie de 

federação dividida em pequenas repúblicas autônomas, não em estados monárquicos (Vide 

Anexo 1). Seus respectivos chefes respondiam e pagavam impostos a um soberano, que 

residia em Mbanza Kongo — futura São Salvador, capital do Kongo. O segundo reino surgiu 

quando Portugal aproveitou a centralização política do soberano para introduzir a lógica 

monárquica. Dessa forma iniciaram-se as guerras de conquistas, levando a criação de quatro 

nações separadas, e transformando o império Kongo em uma espécie de vice-reino africano. 

As reuniões comerciais entre tribos eram comuns, mesmo antes da influência européia na 

região. Tal comportamento revela certo grau de pacificidade entre as tribos, o que evidencia 

convívio harmônico e respeitoso entre as mesmas, e não constantes guerras tribais. 
                                                
4 Trecho da música Mãe África, compositor: Sivuca 
5 O termo nação, diferentemente do conceito de Benedict Anderson (1991:12), foi utilizado pelos europeus 
basicamente como referência classificatória para um imenso grupo regional de tribos independentes entre si, 
porém com uma grande semelhança cultural. “Os fazendeiros registravam a procedência de escravos africanos, 
de acordo com o porto de embarque e não pela origem tribal, e somente após 1860 abandonou-se a listagem 
detalhada da procedência em favor do título de ‘africano’ ou ‘nação’” (STEIN, 1985:107). 
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(MUKUNA, [s/d]: 20-33) 

Ao longo do segundo Reino do Kongo, pequenas expedições portugueas avançavam 

aos poucos para áreas mais distantes e interioranas. Logo se deu as migrações de grupos 

escravizados no interior em direção à costa atlântica, nas quais não só se transmitia a cultura 

por onde estes passavam como também assimilavam costumes de outros clãs. Portanto, além 

da provável origem comum dessas tribos bantas, as expansões e migrações consequentes de 

conquistas, intercâmbios comerciais e atividades escravocratas, entre outros fatores, 

contribuíram para que as distintas tribos imersas nesse caldo cultural partilhassem certos ritos 

e características como sistema de línguas e elementos musicais. Esses fatores culturais 

comuns eram reinterpretados e modificados intuitivamente, na tentativa de se recriar uma 

identidade coletiva, corroborando assim para a distinção entre uma tribo e outra (MUKUNA, 

[s/d]:12-31). 

Foi no segundo Reino do Kongo que os portugueses se estabilizaram na região 

através da imposição do cristianismo, do início de relações comerciais e diplomáticas e da 

implantação de programa educacional para a corte real kongolesa6. Esse processo de 

entronização dos portugueses abriu as portas para a destruição e fragmentação do Império 

Kongo no século XVI (MUKUNA, [s/d]:25). A estratégia portuguesa consistia basicamente 

em centralizar o poder e fragilizar o reino jogando tribos umas contra as outras. Dessa forma, 

cada vez mais inimigos feitos prisioneiros eram escravizados para o comércio com Portugal e 

suas colônias. “O Reino do Kongo foi transformado numa região de caça”. Em 1530, o 

número de escravos exportados do Kongo já atingia de 4 a 5 mil por ano. Tornou-se a região 

preferida para o tráfico negreiro devido à falta de metais preciosos na mesma, pela 

“mansidão” de seus súditos e pelo acesso relativamente mais fácil à costa brasileira 

(MUKUNA, [s/d]:43-45). 

Esse discurso de docilidade e mansidão sobre o povo banto foi construído e aplicado 

pelos mesmos indivíduos que classificavam os negros escravizados com o nome do porto em 

que eram vendidos, ignorando a real origem étnica dos grupos capturados. Isso contribuiu 

para que as nações abarcassem cada vez mais elementos, práticas culturais específicas e 

indivíduos de povos diferentes.  

Além dessa denominação forçada, o processo de exportação de negros escravizados 

era tão demorado que o tempo de convivência fazia todo o trabalho de assimilação cultural 
                                                
6 O rei Afonso, do segundo império do Kongo, fora convertido ao cristianismo por missionários portugueses. Por 
volta de 1513, assinava tratados de exportação dos negros escravizados de seu reino para as colônias portuguesas 
de Cabo Verde e São Tomé, em troca dos estudos de membros da família real e da corte kongolesa em Lisboa 
(MUKUNA, [s/d]:42). 
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entre eles. Durante a migração do interior para a costa, o tempo em que permaneciam 

acampados (de um a dois anos) para “engorda” e recuperação dos escravos fragilizados pela 

longa caminhada, somado ao tempo de viagem no navio com destino ao Brasil (cerca de oito 

meses) colaboraram para a formação da “memória coletiva” da nação banto. Para Kasadi wa 

Mukuna, à luz dos pensamentos de Halbwachs, a memória individual é a que o indivíduo 

retém de experiências que teve em um grupo no qual não vive mais. Ela depende da 

capacidade de “não esquecer” do indivíduo, de continuar reproduzindo e resgatando essas 

experiências, mesmo sozinho. Já a memória coletiva, segundo o autor, estende-se o máximo 

possível por todos os grupos que a compõem (MUKUNA, [s/d]:49-51). Em outras palavras, a 

segunda é tecnicamente a junção de todas as memórias particulares dos indivíduos 

envolvidos. 

Nas longas viagens além mar, a “memória coletiva” passava por um período estéril, 

no qual não era possível ter experiências em conjunto, a não ser a da viagem. Mesmo com a 

tentativa de separar clãs e famílias na chegada ao Brasil, para evitar possíveis levantes, os 

membros da nação banto foram praticamente distribuídos pela região sudeste o que assegurou 

a continuidade de grande parte de seus elementos culturais, devido ao compartilhamento da 

“memória coletiva” dos contingentes envolvidos (MUKUNA, [s/d]:53). 

Aportados no Brasil, os negros escravos eram avaliados comercialmente. Na época, 

era recorrente que se referissem aos bantos como “dóceis” em relação aos sudaneses (nação 

nagô, yorubás, sudaneses), considerados rebeldes e isolados. 
Vende-se ali ‘a nata do tráfico mayombe’, os kongos... negros robustos, 
incansáveis, que nada ficam a dever aos melhores de nossas colônias. São 
saudáveis e tranquilos, acostumados à servidão... seu único prazer é ter 
tabaco e algumas bananas, com o que trabalhavam alegremente, cantando 
muito e sem desejar nada mais além disso (RINCHON apud  MUKUNA, 
[s/d]:45, grifo nosso). 
 

No século XVIII, na “febre do ouro”, fazendeiros decadentes da cana-de-açúcar do 

Nordeste e homens livres que procuravam mudar de vida migraram principalmente para 

Minas Gerais, levando consigo imenso contingente de escravos. No caminho para essa 

transição foram fundadas paróquias, que mais tarde viriam a ser os grandes municípios do 

café, no século XIX (STEIN, 1985:32). Esse grande deslocamento humano para as áreas de 

minas acelerou ainda mais o processo de assimilação intercultural. Porém, as condições de 

vida eram muito diferentes de qualquer outra experiência econômica que o Brasil já teve. A 

relação com o tempo havia se modificado drasticamente. Em lavouras de cana ou em qualquer 

outra agricultura o escravo plantava, aguardava o tempo da safra e realizava a colheita. Esse 

“intervalo” permitia a reapropriação de algumas referências culturais em paralelo ao tempo da 
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espera. Contudo, no trabalho pesado, massacrante e ininterrupto das minas, quanto mais 

tempo se descansasse ou mais folgas houvesse, perdia-se a chance de extrair alguma riqueza, 

logo, não havia tempo para a prática da própria cultura. Não é surpresa saber que o tempo de 

vida de um escravo nas minas era de sete anos, quanto que escravos em áreas de agricultura 

viviam em média quinze anos (MUKUNA, [s/d]:57). Dessa forma, por mais que o encontro 

de diferentes etnias, culturas e nacionalidades se desse no garimpo, raros deviam ser os 

momentos de troca e assimilação cultural. 

A última grande migração em fase colonial foi desencadeada a partir da descoberta 

de solo adequado para cultivo do café, no Vale do Paraíba, divisa entre Rio de Janeiro e São 

Paulo. Antes do café se consolidar, os municípios do interior, principalmente Vassouras e 

Valença, evoluíam administrativamente ao receber mineradores frustrados, posseiros e 

fazendeiros. A nova população que se criava construiu estradas e realizou benfeitorias, que 

possibilitaram o sucesso da implantação do cultivo do café na região no século XIX (STEIN, 

1985:36). Com a crescente população de escravos — maioria de origem banto — na região, 

estes se estabeleciam, criavam vínculos entre si, com as terras e espaços que ocupavam e 

lançavam mão de sua bagagem de “memórias individuais”, para formulação de memória 

coletiva com o grupo, em outra relação com o tempo. 

Para o negro escravizado, estar no Brasil significava vivenciar outras experiências, 

participar de outra contextualização histórica e política que, por consequência, forçava a 

ressignificação de elementos culturais, símbolos e crenças religiosas. Tal mudança de 

posicionamento revelava certa crise existencial dos negros escravizados, devido a uma 

espécie de sacrifício de valores sagrados reinterpretados para a expressão popular profana no 

Brasil (MUKUNA, [s/d]:13). Participar de outra realidade histórica raramente permitiria que 

os mesmos costumes, tradições e manifestações culturais fossem aplicados com a mesma 

intenção, efeito e resultado que na terra natal dos negros importados para o Brasil. Fica claro, 

portanto, a impossibilidade de manutenção total de qualquer tipo de prática “original”. Em 

contrapartida, notava-se que o desejo de reelaboração das referências culturais e de conceitos 

sagrados, religiosos e profanos, brotava forte na “memória coletiva” desse povo. 

O termo jongo denomina tanto a manifestação, quanto a dança e as cantigas — 

conhecidas como pontos. Estes são cantados em português, porém é recorrente o uso de 

palavras de origem banto. Seus versos, quase sempre curtos, são tirados ou jogados 

(iniciados) por um participante e respondido em coro pelos demais componentes da roda. Essa 

dinâmica responsória é repetida, até que o próximo a tirar o ponto grite “machado!” ou 

“cachoeira!”, dependendo da região em o jongo acontece. Em uma noite de jongo — também 
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conhecido como caxambu ou tambu — os pontos desempenham funções específicas: os 

pontos de visaria ou bizarria, são cantados para animar a dança; para saudar ancestrais e 

divindades espirituais são os pontos de louvação; pontos de demanda, gurumenta ou porfia 

são desafios a outro jongueiro por meio de adivinha ou enigma; e encerrando o jongo, os 

pontos de despedida. As metáforas eram constantemente utilizadas, principalmente em pontos 

de demanda, juntamente com as palavras de origem banto, que dificultava a decodificação do 

enigma. Dessa forma os pontos de jongo se tornavam uma grande “arma” política de 

comunicação entre os negros, revelando uma das frentes de resistência desse povo (LARA & 

PACHECO, 2007:25-27), que já não aparenta ser tão dócil. 

O jongo era praticado para fins de celebração, porém sem jamais se desvencilhar 

desrespeitar o cunho religioso (candomblé, umbanda e sincretismo) e da sua proposta política 

de expressão popular e resistência cultural. O jongo faz parte de uma ampla categoria de 

danças de origem afro-negra conhecidas como sambas de umbigada, dentre os quais se 

encontra o batuque paulista, o candombe mineiro, o tambor de crioula maranhense, o zambê 

no Rio Grande no Norte, entre outros. Estas manifestações culturais, além de todos os 

elementos musicais em comum, apresentam a umbigada como passo comum a essas 

manifestações, na qual os dançarinos aproximam o ventre um do outro (em alguns pode até 

encostar), em respeito à fertilidade (LARA & PACHECO, 2007:16). 

As noites de sábado e os dias santos eram denominados dias de pagode pelos 

escravos, quando se manifestava o caxambu. Os fazendeiros temiam festas e práticas que 

reunissem os negros sob a direção de escravos mais idosos, por receio de possíveis levantes. 

Em 1831 e 1838, no município de Vassouras, por exemplo, foram decretados dois 

regulamentos que tentavam restringir essas ocasiões a escravos de uma mesma fazenda. 

Porém não raro, o senhor de terras permitia festas e pagode em dias de folga ou santo. Se o 

caxambu fosse realizado com permissão do fazendeiro, a notícia se espalhava pela fazenda e 

depois pelas propriedades vizinhas, através de conversas de tabernas ou de beira de estrada. 

Caso a noite de jongo fosse “clandestina”, a notícia circulava sutilmente, disfarçada em 

enigmas de jongo cantarolados por escravos, enquanto trabalhavam nas encostas de café 

(STEIN, 1985:243). É notável a esperteza dos escravos jongueiros quando queriam se 

comunicar secretamente, a forma política como o jongo era utilizado. Podemos dizer, 

portanto, que o jongo no Brasil procurou preservar o que os primeiros escravos banto legaram 

da melhor forma possível, de forma “funcional”, que fizesse sentido para sua realidade 

escravocrata. Para isso, lançavam mão do jongo como celebração, como culto, como 

resistência, como música de trabalho e como código, para que pudessem se comunicar, saber 
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notícias de parentes e até planejar fugas, quando aparentavam estar apenas se divertindo ou 

saudosos de sua terra natal. 

Esse comportamento do povo de origem banto é muito próprio. Em comparação aos 

negros sudaneses, como é comum confrontar, constata-se que não há mansidão em ambas as 

partes. É fato que esse discurso antropológico que classifica “povos dóceis” e “indivíduo 

familiarizado à servidão”, já caiu por terra há muito. Ficam bem claras as diferentes formas 

dos povos banto e nagô (sudaneses) lidarem com o indivíduo dominador. O povo nagô ! 

maioria dos escravos da região nordeste !  considerado mais hostil e rebelde, isolado e 

menos sujeito aos desmandos do senhor de terras, era propenso a motins e levantes. Não é por 

acaso que a famosa Revolta dos Malês, em 1835, foi liderada por escravos de origem 

sudanesa-mulçumana (SODRÉ, 2002:58). Em contrapartida, os escravos de origem banta, 

eram mais suaves e alegres, o que agradava o fazendeiro, mas também podem ser 

reconhecidos como grandes negociadores. O fato das revoltas lideradas por bantos serem 

raras, não queria dizer que era um povo condescendente. Negros bantos tinham inteligência e 

esperteza para agir à surdina. Essa particularidade justifica os valores e estratégias sob os 

quais esse povo criou a capoeira, por exemplo. Esse jogo/dança/luta, nada mais é do que a 

reunião das maiores características do povo banto: ritmo e sedução. É através do “jogo de 

corpo”, da mandinga, do negaceio que o negro banto se protege, na luta e na vida. Os gestos, 

olhares e sorrisos seduzem o adversário e evitam o confronto direto. Caso o capoeirista não 

consiga enlaçar o adversário, rapidamente esquiva-se e cai na capoeira7 (SODRÉ, 2005:154), 

o que revela a tendência da capoeira para a defesa, e não para o ataque. O negro de origem 

banto, mesmo depois de tanta miscigenação, lança mão da sutileza da mandinga na 

negociação dentro do universo do jongo, buscando conservar/renovar sua cultura. 

Ainda não há um consenso entre teóricos sobre a origem “legítima” do jongo. De 

acordo com Araújo (1967), Lima (1954) e Almeida (1961), o jongo é definitivamente de 

origem angolesa. Contudo, Borges Ribeiro (1984) afirma que não há elementos suficientes 

para confirmar a existência da dança em Angola (GANDRA, 1995:40). Os próprios 

jongueiros entrevistados por esses autores mencionavam essa procedência.  

Segundo Pacheco, estudos constataram a presença de tambores do tipo 

caxambu/angoma e candongueiro8, usados no Brasil, em toda a zona atlântica da África 

                                                
7 Capoeira é um campo de mato alto por onde os escravos fugiam quando derrubavam o adversário. Daí o nome 
pelo qual a luta foi batizada. 
8 Stein observou que o instrumental básico do jongo era formado por um casal de tambores. O maior tambor e 
mais estrodoso era chamado caxambu pelos escravos. O menor e mais agudo era chamado candongueiro (LARA 
& PACHECO, 2007:29). 
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Central. Carneiro, através de relatos de viajantes, descreveu danças de casais com formação 

em roda e ocorrência de umbigada, no interior de Luanda e no sudoeste de Angola, no século 

XIX. Monteiro (1875) e Sarmento (1880) observaram que a dança de roda em Luanda e a do 

Kongo, tinham muito em comum, porém na última a umbigada era simbólica, como ocorre no 

Brasil (LARA & PACHECO, 2007:124). Certamente, a umbigada e as referências musicais 

vieram na bagagem cultural dos primeiros escravos banto, porém não há evidência 

contundente que prove que o jongo como conhecemos no Brasil já se praticasse dessa forma 

em território africano. 

Todavia, para alguns autores, a cultura negra aportou no Brasil já tendendo a uma 

reapropriação criativa. Para Muniz Sodré, as inscrições simbólicas da memória coletiva 

ancestral constituiriam o que seria designado como “jeito negro-brasileiro de ser” (SODRÉ, 

2002:62). Isso ocorre porque a cultura afro-brasileira está ligada aos processos de 

inculturação e aculturação em uma nova contextualização histórica, ou seja, “pode conter 

traços africanos, mas que criou raízes no Brasil” (MUKUNA, [s/d]:66). Mais uma vez a 

capoeira pode servir como referência. Esta que foi perseguida e hoje é reconhecida como arte 

marcial brasileira, apresenta referenciais trazidos da África, importados e reorganizados em 

solo e contexto brasileiros como forma de resistência ao domínio físico e cultural (SODRÉ, 

2005:155). O jongo parte de princípio semelhante. O fato de haver evidências de danças de 

umbigada na região Kongo-Angola, não determina que tenham migrado com a última forma 

destas para o Brasil (MUKUNA, [s/d]:75). 

Até o samba — hoje reconhecido como a expressão popular que mais identifica a 

cultura brasileira em âmbito nacional e internacional — apresenta dúvidas quanto suas 

origens. Acreditava-se que fora originado do semba angolês, até que se provasse a distinção 

entre ambos no último quarto do século XIX. Carneiro crê que o samba de roda baiano, 

somado aos ritmos urbanos do lundu (de origem Kongo-Angola) e da modinha (portuguesa), 

se fundiram aos ranchos de reis e fundaram as primeiras escolas de samba. Já Tinhorão, 

acredita que o nascimento do samba deveu-se à decadência das culturas do fumo e algodão na 

Bahia e do café no Vale do Paraíba, entre 1870 a 1930. Dessa forma, “não seria errado 

sustentar, mais uma vez, que o samba não foi introduzido, mas evoluiu da nova comunidade, 

e mais provavelmente numa das cidades do Vale do Paraíba” (MUKUNA, [s/d]:70-78). Por 

que não afirmar o mesmo em relação ao jongo? Este que partiu da memória coletiva dos 

negros banto escravizados e ressignificou seus elementos étnicos, religiosos e políticos ao 

sabor da lógica escravocrata no Brasil, somada à resistência desse povo mais do que esperto e 

nada “manso”. 
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2.2. Quilombo São José da Serra !  memória banto no Vale do Paraíba 
 

Já era quase meia-noite quando todas aquelas pessoas — visitantes, pesquisadores, 

adeptos e curiosos de todos os tipos — começaram a se organizar espontaneamente para abrir 

espaço no terreiro. Apresentações de outras danças e culturas já os haviam deixado ouriçados 

naquele 15 de maio. A programação era extensa, mas nem o cansaço e muito menos o frio, 

que era cada vez maior, afastava os olhos que se voltavam para o centro do terreiro e para a 

pilha de lenha de dois metros de altura. O ponto alto da noite se aproximava e as condições 

climáticas não podiam ser mais favoráveis. 

Naquele falatório, que jamais silenciava, ouviu-se um som que se destacou. Era 

confuso saber de onde vinha, mas estava bem claro que a cerimônia havia começado. O som 

se revelou voz. Uma voz que não era como as outras. Vinha da garganta e ecoava com 

esforço. Logo o coro veio em seu socorro e todos se puseram a repetir os versos e a 

acompanhar nas palmas, marcando o tempo.  

Vinham da capela, que ficava bem na beirada do terreiro. Aproximavam-se 

ritmadamente e os curiosos abriam espaço para aquele povo, todo de branco, passar e 

comandar a festa. Vinham em fileira e iam formando aos poucos uma grande roda, sempre 

cantando e batendo palmas. A brasa da fogueira começou a “pegar”, e mesmo com todo 

aquele sereno, em pouco tempo a labareda já atingia o tronco mais alto. 

Aqueles tambores — rústicos, ancestrais — rufavam para saudar a todos, anunciando 

que o jongo chegara ao Quilombo São José. Foi quando uma senhora se separou dos demais. 

Toda de branco, com um pano também branco na cabeça, pegou seu molho de ervas e passou 

a benzer o entorno da roda, que já estava posicionada. A cantoria continuava. Não podia parar 

até a fogueira “firmar” e até aquela senhora abençoar a roda por completo.  
Ah, eu fui na mata buscar a lenha 
Eu passei na cachoeira molhei a mão. 
 

Senhor da pedreira 
Benza essa fogueira 
Além da fogueira 
Ajudai todos os irmãos 
 
MACHADO! 
 

Tirou-se outro ponto, a “saravá” São Benedito. Um senhor de cabeça branca — Tio 

Manoel Seabra, o homem mais velho da roda — se aproximou do tambor, pediu licença e foi 

para o centro do terreiro, acompanhado de sua inseparável bengala. Logo atrás outra senhora 

— Tia Lora — também de bengala, pediu benção ao tambor e entrou com Tio Mané. Os mais 

idosos abriam a roda, assim mandava a tradição. Mas nada os atrapalhava: nem a idade, nem 
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as bengalas, que mal encostavam o chão, naquela fria noite de maio. 

A comunidade do Quilombo São José da Serra, é jurisdição do município de 

Valença-RJ, apesar de ficar cerca de uma hora de distância do mesmo, e três horas do centro 

do Rio de Janeiro. Atualmente residem no local cerca de 200 pessoas, membros da 7ª geração 

de descendentes de escravos comprados para trabalhar na Fazenda São José por volta de 

1850. Mesmo habitando a área por mais de um século e meio, a comunidade ainda não 

conseguiu a titulação de suas terras através da Lei de 1988, processo que se arrasta desde 

1999, quando o Governo Federal reconheceu oficialmente a comunidade como “remanescente 

de quilombo”.  

Além do direito por lei, a comunidade convive com a promessa das terras há tempos. 

Segundo os membros mais velhos, as terras pertencentes à atual Fazenda São José (cerca de 

285 hectares) foi doada verbalmente pelo primeiro proprietário, em seu leito de morte, aos 

negros que ainda habitavam o local. Hoje, a luta judicial é para desapropriação das terras 

incluídas nessa doação, a qual foi dificultada pela venda do terreno a terceiros, os quais não 

reconhecem a comunidade como herdeira. A própria comunidade quilombola interrompeu o 

processo de titulação, quando notaram que o laudo técnico da extensão de terras onde seria 

assentada correspondia a uma área muito maior a que tinham direito. Mesmo com a atitude 

honesta do grupo de quilombolas, o processo continua. Atualmente, segundo o líder da 

comunidade, a cessão das terras já foi acordada com o proprietário atual, que apenas aguarda 

a indenização do governo para assinar os papéis de transferência. Enquanto o governo não 

libera a verba para indenização, a titulação das terras não é uma realidade. 

Em 2000, Toninho Canecão9, líder comunitário, fundou junto a seus moradores a 

Associação da Comunidade Negra Remanescente de Quilombo São José da Serra, para 

auxiliar no processo de titulação das terras. Na Constituição Federal de 1988, através do 

Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), reza-se: “Aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 

respectivos”. Hoje em dia, o processo de reconhecimento é dividido em duas etapas 

fundamentais: A primeira, a titulação emitida pela Fundação Cultural Palmares a partir de um 

Laudo Antropológico produzido pela instituição, no qual confirma-se e registra-se a etnologia 

e a territorialidade de uma comunidade como remanescente de quilombo; a segunda etapa fica 
                                                
9 Antonio Nascimento Fernandes, o Toninho Canecão, é líder comunitário do Quilombo São José desde os 16 
anos de idade. Seu avô lhe passou todos os ensinamentos e o preparou para tal função intencionalmente. Foi 
Sub-prefeito e Coordenador de Cultura Negra de Valença-RJ, além de ter sido o primeiro vereador negro da 
história do município, entre 1996 e 2000 (BRASIL, 2006:115). 
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a cargo do INCRA10, que trata do processo de certificação das terras: avaliação, 

desapropriação e entrega da titulação definitiva à comunidade quilombola. 

Antigamente, só eram reconhecidos como quilombolas negros descendentes de 

“escravos fujões”, que ocuparam um espaço de terra de maneira clandestina, em segredo, para 

fugir do cativeiro. Contudo, o termo quilombola, hoje, extrapola essa definição. Estabeleceu-

se o critério da autodefinição para cada comunidade. Agora, é o próprio grupo que define o 

seu reconhecimento. “Cabe aos antropólogos, geógrafos, historiadores e demais profissionais 

envolvidos atestarem traços da herança étnica de um grupamento negro territorialmente 

estabelecido”, a partir do ponto de vista da comunidade (CARNEIRO, 2010)11. 

Além disso, à Constituição também foram adicionados os artigos 215 e 216, nesse 

sentido. O primeiro determina que o Estado proteja as manifestações culturais afro-brasileiras. 

Já o Artigo 216 considera patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, os quais devem ser 

protegidos pelo Poder Público.  (CÉSAR & FERNANDES, 2011)12. Logo, com a associação 

desse dois dispositivos ao Artigo 68, fica claro que grupos originários de “escravos fujões”, 

são “tão quilombos” quanto comunidades negras descendentes de escravos que ocupam um 

território há décadas ou, no caso do Quilombo São José, descendentes que herdaram as terras 

ocupadas por doação verbal do proprietário. Ainda assim, o jongo, tombado como Patrimônio 

Imaterial pelo IPHAN13, é um grande instrumento nesse processo, graças aos artigos 215 e 

216.  Um dado interessante ! antecipando-se ao discurso da extorsão de bens por camadas 

subalternas proferido pelas classes hegemônicas ! é que a terras concedidas a “comunidades 

quilombolas não se tornam propriedades privadas; são consideradas bens coletivos, entregues 

às respectivas associações comunitárias, não podendo ser desmembradas ou vendidas, a 

exemplo das terras indígenas” (CARNEIRO, 2010). 

Enquanto o processo de titulação de terras se arrasta, a escassez de trabalho se revela 

como maior problema para os quilombolas. Sem suas terras para plantar, cultivam onde dá. 

Qualquer cantinho roçado ou beira trilha é aproveitado para o plantio de milho e feijão, e os 

quintais para pequenas criações de porcos e galinhas. Mas grande parte dos alimentos e 

recursos que necessitam são encontrados somente na cidadezinha mais próxima, Santa Izabel 

                                                
10 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
11 CARNEIRO, Leonardo. Viajando por territórios quilombolas da atualidade: Reflexões sobre processos 
etnoterritoriais. Disponível em http://www.ufjf.br/nugea/files/2010/09/viajando.pdf 
12 CÉSAR, Paulo; FERNANDES, Margarete. A Legislação: direito ao povo Quilombola – 1988. Disponível em 
http://educacao-quilombola.blogspot.com/2010/02/legislacao-direito-ao-povo-quilombola.html 
13 Em 2005, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) proclamou o jongo Patrimônio 
Cultural Brasileiro, primeiro patrimônio imaterial do Rio (DOSSIÊ IPHAN 5, 2007:13) 
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do Rio Preto. Também é comum que os mais jovens busquem trabalho fora da fazenda: em 

propriedades vizinhas — em tempos de colheita e por temporada — ou em outras cidades, 

muitas vezes distantes — onde acabam morando e diminuindo o vínculo com sua terra, seus 

familiares e sua cultura. 

Mas o povo forte do Quilombo São José sempre procura uma forma de compensar 

essas faltas. O turismo e o artesanato também são fontes de renda que têm dado cada vez mais 

retorno. A importância turística do jongo tem sido tão grande para a comunidade, que atenção 

especial foi dada à necessidade de asfaltamento da estrada que leva ao quilombo; e há um 

projeto para que sejam construídos espaços para receber os turistas de forma mais confortável, 

assim que a titulação se efetive. É com esperança que os membros do Quilombo São José 

galgam suas conquistas políticas e econômicas. Assim, Toninho acredita que, quando tudo 

estiver acertado, os filhos da comunidade que “ganharam o mundo” em busca de trabalho, 

regressarão a sua terra para reviveram os laços que, por enquanto, são resgatados nos dias de 

festa quando todos se reúnem novamente. 

Mesmo com todas as dificuldades, a memória, a crença e a cultura desse povo são os 

combustíveis que mais os impulsionam para as tão sonhadas conquistas. Essas terras têm 

muitos símbolos ligados à história de cada um que mora ali. De acordo com Hebe Maria 

Mattos14, Tertuliano e Miquelina foram escravos da Fazenda São José da Serra na primeira 

metade do século XIX. Os registros de batismo e casamento da Paróquia de Santa Isabel do 

Rio Preto indicam que provavelmente são os mais antigos representantes da família que 

originou a comunidade que habita o Quilombo São José. Pedro e Militana foram escravos 

importados da Bahia em meados do século XIX e formam a segunda família originária. Pelo 

menos um morador descende de um dos filhos de Tertuliano e Miquelina em cada uma das 

casas que compõem o Quilombo São José atualmente. Além dos descendentes desses dois 

casais há as irmãs Santinha e Joaninha Sarapião, octogenárias que ainda vivem no quilombo 

com seus filhos e netos, portanto uma terceira família. É possível notar pelos registros e 

relatos, três gerações específicas: a geração dos “cativos”, (primeiros negros das duas 

primeiras famílias), geração do “ventre livre” (seus filhos) e a geração guardiã da memória 

desse povo (seus netos em diante). 

Toda essa bagagem familiar propiciou a preservação não só da memória, mas dos 

ritos, crenças e mistérios da comunidade. O jongo representa grande parte dessa memória. 

Além da insistência em praticá-lo, a comunidade procura preservar todo o imaginário místico 

                                                
14 Extraído do artigo de Hebe Maria Mattos publicado no CD Livro do Quilombo São José, com pontos de jongo 
gravados ao vivo em outubro de 2004, no Quilombo São José da Serra, Valença-RJ. 
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que o envolve. O tambu, como os quilombolas preferem chamar, ainda ritualizado hoje, sem 

proibições e com participação de quem quiser participar da roda. Mas as mirongas15 do jongo 

ainda existem. Há certos ritos que ainda são mistérios ligados ao lado espiritual dessa cultura. 

Pode-se dizer que a mandinga16 do jongo é infinita: quanto mais esse se populariza e ganha 

moldes de espetáculo, mais segredos se criam em seu modo de resistência. 

 

2.3. Jongo da Serrinha !  do Paraíba a Madureira 
 
Há pelo menos um ano ouvia falar no famoso Jongo da Serrinha, mas nunca o tinha 

visto. A oportunidade surgiu: o grupo se apresentaria no Centro de Referência da Música 

Carioca, na Tijuca, Rio de Janeiro, em 26 de junho de 2010. Fiquei empolgada, os veria pela 

primeira vez e teria a oportunidade de dançar o jongo ao vivo. Antes do dia do show liguei 

para Adriana Penha, coordenadora de eventos e produtora do grupo, tentando iniciar os 

primeiros contatos para a pesquisa que eu tinha em mente. 

Chegando no local da apresentação, estranhei. Era um palco pequeno, com pequenas 

arquibancadas dispostas como “meia” arena grega. O auditório acústico deixava o ambiente 

mais aconchegante, mas ainda assim soava um pouco “distante”. Antes do início do show, 

entra uma voz ambiente dizendo coisas do tipo: você não pode comer, beber, fumar, filmar e 

fotografar. Enquanto isso, o público preocupava-se em pegar o melhor lugar para aproveitar o 

espetáculo... sentados. 

Com os instrumentos de harmonia e os tambores já posicionados, os pés descalços 

começaram a ocupar aquele chão de tábuas-corridas, muito bem polido. Enquanto a primeira 

voz tirava o ponto à capela, os outros membros do grupo se posicionavam em meia-lua, aberta 

à visão do público. Logo entrou o tambor e o coro passou a responder à primeira voz, 

impecavelmente afinados. 
Bendito louvado seja, 
É o rosário de Maria. 
 

Bendito pra Santo Antônio, 
Bendito pra São João, 
Senhora Santana, saravá meu “zirimão” 

 

Chamava a atenção a preocupação do grupo com o figurino. Aquelas batas e vestidos 

longos verdes-folha, cuidadosamente pintados à mão, causavam um impacto ainda maior com 

a iluminação do palco. Os movimentos da dança eram especialmente contemplados pelo 

                                                
15 Mironga – relativo à espiritualidade do jongo, à sua ligação com a umbanda. 
16 Mandinga – relativo à sedução, encante, mistério do jongo. 
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tecido. Dançavam de maneira fluída e constante, à maneira dos que tem intimidade de anos. 

Em dado momento, não resitiram: o grupo artístico desceu do palco e convidou o público para 

dançar, este não pensou duas vezes. Era a oportunidade de levantar daquelas frias cadeiras de 

auditório. Era o momento em que a Serrinha quebrava todo o protocolo que aquele lugar 

impunha17. Os flashes não pararam mais. 

O grupo Jongo da Serrinha foi criado por Mestre Darcy (Darcy Monteiro), no final 

da década de 1960. Sua mãe, conhecida no morro como Vovó Maria Joana Rezadeira, era 

uma das poucas pessoas que ainda detinham os saberes do jongo no Morro da Serrinha. Sua 

apreensão com uma possível extinção do jongo na localidade, motivou a iniciativa de levar as 

rodas de jongo para o palco e para outros contextos como estratégia de preservação. Em 2002, 

cria-se a ONG Grupo Cultural Jongo da Serrinha para desenvolver um trabalho educacional e 

de capacitação a crianças e jovens da comunidade. A Escola de Jongo é resultado dessa ONG 

e trabalha o resgate da memória e auto-estima desses jovens, visando geração de renda e 

profissionalização dos mesmos. 

A prática do jongo na capital do Rio de Janeiro se deveu a migração de escravos 

libertos para cidades e centros urbanos no pós-abolição. Sem direitos algum, esse contingente 

buscava por conta própria a melhor forma de sobreviver. Alguns continuaram nas fazendas 

onde eram escravos anteriormente sob a promessa de remuneração, outros saíram das 

propriedades imediatamente à confirmação da notícia, movidos pelo sentimento de liberdade. 

Após o boato da distribuição de pequenos lotes de terra para os libertos não se materializar, 

muitos acabaram se dirigido à capital em busca de trabalhos não-agrícolas, buscando uma 

separação definitiva entre si e a elite agrária (STEIN, 1985:303). 

Grande parte desse contingente passou a habitar cortiços e casarões no Rio de 

Janeiro. Mas a Reforma Pereira Passos (1902-1906) deu conta da modernização arquitetônica 

do Centro da cidade e da “sanitarização” da mesma. A política do “bota abaixo” forçou a 

migração das classes desfavorecidas, primeiro para os terrenos das encostas dos morros e 

depois para os subúrbios (VALENÇA apud GANDRA, 1995:57). Dessa maneira formaram-se 

as favelas. Os morros do São Carlos, do Salgueiro, da Mangueira (localizados na periferia do 

centro) e o da Serrinha (subúrbio, Zona Norte)18, eram conhecidos por praticarem o jongo, 

herdado da influência de migrantes do Vale do Paraíba. No entanto, em torno de 1930, o 

contato com a vida urbana e a morte dos jongueiros idosos resultaram no progressivo 

                                                
17 Em outra apresentação, no Teatro Carlos Gomes, descobriria que, na verdade, descer do palco e se aproximar 
do público é o “protocolo”do Jongo da Serrinha. 
18 Mais tarde essas mesmas comunidades viriam a ser berços de grandes escolas de samba. 
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desaparecimento do jongo nos morros cariocas. O morro da Serrinha, por ser afastado do 

grande centro e ter o clima bucólico das roças do interior, permitiu que o jongo perdurasse por 

mais tempo. 

Mesmo com essa sobrevida, na década de 1960, a Serrinha começou a notar que seus 

velhos mestres levavam grande parte dos segredos do jongo para o túmulo. Essa sensibilidade 

partiu de Vovó Maria Joana, que nasceu em uma fazenda em Valença e veio morar no Rio — 

primeiro no morro da Mangueira, depois na Serrinha. Ela encarregou o filho Darcy de 

resgatar a memória do jongo na comunidade. Este fundou, portanto, o grupo Jongo Bassam, 

no qual participavam sua mãe Vovó Maria Joana, sua esposa Eunice Monteiro, sua irmã Eva 

Emely Monteiro, seu filho Darcyzinho, sua sobrinha Dely Monteiro, Vovó Teresa, Tia Maria 

da Grota, Djanira do Jongo e Tia Eulália. Com o aumento das apresentações e sucesso da 

iniciativa, foi rebatizado como Grupo Artístico Jongo da Serrinha. 

Uma das primeiras medidas do grupo foi incentivar a participação de crianças nas 

rodas. Antigamente elas eram impedidas de participar do jongo por envolver brigas, disputas 

de adultos e pela característica espiritual da reunião de jongueiros. Todavia, Mestre Darcy e 

sua mãe sabiam que ensinar a cultura do jongo para os mais jovens driblaria o completo 

esquecimento. Pela mesma limitação, o jongo não havia se popularizado: seu aspecto místico 

o restringia a ambientes familiares. Dessa forma, é possível notar que o caráter ritualístico foi 

cedendo espaço progressivamente para a lógica do espetáculo, não devido à popularização 

dessa cultura ou pela iniciativa de levá-la aos palcos, mas antes por ter se jovializado. A 

mandinga e o improviso são características exigem muita experiência, a qual ainda se 

construía na personalidade do jovem jongueiro. 

Foram 30 anos de trabalho até o Jongo da Serrinha se tornar uma referência da 

cultura afro-carioca, porém ainda em um nicho de público muito específico. Em 2001 o grupo 

prestou consultoria para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) — 

com apoio do Quilombo São José — para tombamento do jongo. Em 2005, o jongo foi 

proclamado Patrimônio Cultural Brasileiro, primeiro patrimônio imaterial do Rio (DOSSIÊ 

IPHAN 5, 2007:13). Porém a atenção do governo e suas instituições não era regular. A 

primeira sede da Escola de Jongo, no alto do morro da Serrinha, era parcialmente financiada 

pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Durante uma operação militar, em 28 de novembro de 2008, 

para supressão dos traficantes de drogas no morro, a Escola de Jongo — que felizmente 

estava fechada por conta do conflito — foi invadida e praticamente destruída pela Polícia 

Militar. A prefeitura jamais prestou contas sobre o ocorrido e não ofereceu auxílio algum para 

reconstrução da escola. Em 2009, a Escola de Jongo se reergueu em outro endereço, por 
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esforço dos membros do Jongo da Serrinha e voluntários. 

Não raro o Morro da Serrinha estampa as manchetes de jornais devido a conflitos 

armados. É uma das situações que atrapalham a continuidade do trabalho da Escola de Jongo, 

além da dificuldade econômica e do abandono político. Curioso constatar tal problemática em 

uma comunidade com forte histórico de solidariedade popular. Seus moradores fundaram o 

primeiro sindicato do Brasil, o do Cais da Estiva. Um deles era Pedro Monteiro (pai de Mestre 

Darcy), também líder jongueiro. Outro representante era Zacarias de Oliveira (pai de Tia 

Maria), cabo eleitoral de Edgard Romero. Devido à proximidade com o político, conseguia 

uma série de benfeitorias para a Serrinha, como quando optou por água encanada na 

comunidade, ao invés de um emprego melhor19. Na Serrinha, a família Monteiro é 

reconhecida como guardiã do jongo; já a família Oliveira, a precursora do samba. 

É inegável a criatividade dos jongueiros da Serrinha. O grupo é 

conhecido/admirado/criticado por suas peculiaridades em meio à tradição. O visionário 

Mestre Darcy foi grande responsável por essa “personalidade”. Músico e artista nato, o 

jongueiro não mediu esforços para popularizar o jongo, com objetivo de reelaborar a prática 

para uma nova realidade. A negociação da sociedade de Arké se evidencia nas atitudes de 

Mestre Darcy. Afinal e foi ele quem entrou na Escola de Música Villa Lobos, querendo 

aprender a escrita musical e, em troca, ensinaria o tambor e o jongo. Além disso, também foi 

Darcy do Jongo que uniu instrumentos de cordas aos tambores, algo impensável na época e 

muito criticado por alguns jongueiros e teóricos tradicionalistas. 

Mas a criatividade está em qualquer jongueiro, aquele que improvisa na demanda e 

no movimentar. Contudo, na Serrinha, o corpo traduziu essa capacidade no tabiá. É verdade 

que cada comunidade jongueira dança o jongo à sua maneira. A distância entre elas, a 

identidade própria e os regionalismos contribuíram para leituras diferentes do jongar. Mas o 

tabiá ultrapassa isso: é uma marca da Serrinha, que não se repete em nenhuma outra 

comunidade jongueira. O calcanhar no chão, aguardando o tempo forte do tambu, para então 

pisar forte com a planta do pé, é característico do Jongo da Serrinha. 

Por essas e outras, o Jongo da Serrinha se apresenta com pompa e suas aparições são 

sempre marcantes. É interessante notar a expressão dos fãs que o acompanham. Mostram-se 

tão empolgados como na primeira vez que presenciaram os tambores da Serrinha. Por que se 

encantar com o axé dos jongueiros depois de tantos shows? Esse não seria o maior dos 

mistérios? 

                                                
19 Extraído do CD Livro do Jongo da Serrinha, com pontos de jongo gravados ao vivo em março de 2001, no 
quintal da Tia Maria do Jongo, no Morro da Serrinha, bairro de Madureira, Rio de Janeiro-RJ. 
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3. Tradição e cultura popular 
A festa é a categoria primeira e indestrutível da 
civilização humana. Ela pode empobrecer-se, às 
vezes mesmo degenerar, mas não pode apagar-se 
completamente.20 

 

3.1. As vozes da tradição 
 

Tradição é um conceito complexo. A dificuldade está em confrontar ou conciliar as 

definições, muitas vezes diversas, sobre ela. A grande questão da tradição é a viabilidade da 

preservação desta em tempos modernos e a discussão sobre a necessidade de manutenção de 

certos elementos que a compõem. 

Para Raymond Williams, tradição pode significar: entrega; transmissão de 

conhecimento; legado de uma doutrina; rendição ou traição (esse menos usual hoje em dia). 

Os sentidos que mais se desenvolveram foram os de transmissão e legado, porém sempre 

ligados às noções de respeito, obediência e valores (WILLIAMS, 2007:400). Baseados nesses 

sentidos gerais, alguns autores encaram a tradição como algo que deve ser fielmente 

preservado, sem que se contamine por influências externas e sem a perda de características 

próprias. Martín-Barbero reconhece essa definição tradicionalista como descrição do grupo 

social popular não-representado, basicamente formado pelas tradições culturais que o 

definem, como: religiosidade popular, conhecimento gerado pela experiência, sabedoria 

poética, práticas festivas e lendas. (MARTÍN-BARBERO, 2006:48).  

O que classifica por tradicionalismo hoje, portanto, é uma visão limitada e 

determinista sobre as formas de comportamento das culturas atualmente. Logo, o termo é 

muitas vezes usado com sentido perjorativo. Em um extremo das discussões sobre 

legitimidade cultural, os tradicionalistas imaginam culturas populares “autênticas”, 

preservadas da industrialização e massificação urbanas. Do outro lado os modernizadores 

defendem a experimentação e inovação autônomas do “saber pelo saber”. “Tanto os 

tradicionalistas quanto os modernizadores quiseram construir objetos puros” (CANCLINI, 

2006:21), portanto, são dois extremos de uma mesma questão sócio-cultural, que como todo 

radicalismo, devem ser avaliados com muito cuidado. O tradicionalismo encara a tradição 

como “prolongação de um passado no presente”, uma tradição petrificada e morta 

(COUTINHO, 2002:15). Porém, mesmo que o discurso seja baseado na preservação plena, as 

tradições passam ao longo do tempo por uma espécie de “seleção natural”, onde somente 
                                                
20 BAKTIN Mikhail. Cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. 
Tradução: Yara Frateschi Vieira. São Paulo: HUCITEC; Brasília: Editora da UNB, 1993, 2ª ed. 
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algumas são eleitas para serem respeitadas ou seguidas (WILLIAMS, 2007:400). Logo, se o 

movimento de filtragem da tradição é algo próprio da mesma ao longo de sua existência no 

espaço e no tempo, como imaginar o resgate estrito das tradições, sem perdas, e não 

considerar a contextualização histórica e a conjuntura a que corresponde no momento?  

Esse pensamento engessado sobre tradição parte do “discurso de autenticidade”, 

próprio de discursos religiosos, de valoração incondicional do sagrado. Ele ignora a 

atualidade histórica e busca preservar conceitos de forma anacrônica, independentemente da 

aplicabilidade destes à respectiva época. É mais sobre a conciliação entre forma histórica e 

conteúdo histórico, do que a idealização de um modelo, como é a tradição. “O autêntico não é 

o puro”, mas o capaz de articular organicamente sujeito e objeto, resultando, portanto, em 

uma representatividade sociocultural específica (COUTINHO, 2002:16-26). A autenticidade, 

vista de fora do discurso consolidado e limitado, pode indicar, contudo, algo positivo para a 

análise da tradição. O indivíduo, o eu, também presente em culturas comunitárias e coletivas, 

como o jongo, busca sua autenticidade, seu estilo, suas próprias interpretações à respeito de 

sua cultura e sua “verdade” (SODRÉ, 2005:81). O jongueiro tem um lado individual — 

dentro da roda sempre o teve —, tanto subjetivo, quanto físico. Sua opinião é firme, própria e 

autêntica, bem diferente daquele “discurso de autenticidade”, que busca uma visão purista. 

Por outro lado, não se defende aqui que a preservação da tradição é algo que deva ser 

desconsiderado, impossível ou condenável. Da mesma forma, não se prega a modernidade 

absoluta, aquela que presa pela inovação, em detrimento das tradições consolidadas. Afinal, é 

ingênuo pensar que a expansão da modernidade possa vir a superar totalmente as tradições. 

Até hoje, o moderno e o tradicional convivem e co-existem, resta saber se de forma 

harmônica ou conflituosa. As culturas tradicionais se transformam conforme se desenvolvem. 

Isso acontece pela produção industrial urbana atingir apenas uma parte da população; à 

demanda do mercado de intensificar os afetos através da incorporação de bens simbólicos 

tradicionais na cultura de massa; o interesse político do sistema em incentivar e fortalecer o 

folclore em uma proposta identitária nacional; e a iniciativa própria dos setores populares à 

continuidade de sua produção cultural (CANCLINI, 2006:215). 

Mas para desespero dos tradicionalistas, os movimentos básicos da modernidade são 

ligados a princípios comuns ao capitalismo: o projeto emancipador — produção auto-

regulada de práticas simbólicas, de crescente individualismo; o projeto expansionista — posse 

da natureza, circulação e consumo de bens, com incremento do lucro; projeto renovador — 

aperfeiçoamento e inovação incessantes e reformulação dos signos que o consumo de massa 

desgasta; e o projeto democratizador — educação e difusão de saberes especializados 
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(CANCLINI, 2006:31). Daí o possível receio de alguns autores em associar a modernidade à 

tradição. Certamente há um ar de incompatibilidade entre os projetos que movimentam a 

modernização em contexto capitalista e a “militância” da tradição quanto à conservação de 

seus princípios e simbologias. Para Canclini, a incerteza quanto ao valor e sentido da 

modernidade deriva tanto dos conceitos que classificam e separam nações, classes e etnias, 

quanto da mistura entre moderno e tradicional em cruzamentos socioculturais. A crise que 

envolve a combinação histórica de modernidade e tradição gera uma problemática pós-

moderna, na qual “o moderno se fragmenta e se mistura com o que não é, é afirmado e 

discutido ao mesmo tempo” (CANCLINI, 2006:353). 

Segundo Coutinho, a tradição pode inclusive ser pensada como hegemonia. Uma 

hegemonia própria da comunidade a qual se refere e onde se manifesta. Seria, portanto, um 

processo criativo, vivo, que visa a reelaboração de formas culturais do passado (COUTINHO, 

2002:23). No entanto, de acordo com os discursos a respeito da mesma, a preocupação 

costuma estar em torno de como os elementos tradicionais são passados e se, de fato, são 

transmitidos. O tradicionalista, pequeno burguês esclarecido, teme e lamenta que haja sedução 

do “selvagem” pela tecnologia industrial, perdendo sua tão venerável pureza. Uma das 

soluções para a harmonização dos mais diversos pensamentos sobre tradição é se 

conscientizar de que, para aproximação entre moderno e “selvagem”, vivencia-se um ponto 

em comum (SODRÉ, 2002:64). Isto é, quando de alguma forma as culturas se atraem ou 

quando o indivíduo de uma cultura se interessa pelas crenças, símbolos e práticas de outra — 

mesmo que seja apenas para fins de pesquisa ou por simples admiração — significa que há 

um fundo comum que causa a identificação e chama a atenção do forasteiro que se aproxima. 

No caso do jongo, essa identificação geralmente é atribuída à ancestralidade dos que se 

“apaixonam” pela manifestação, sem ter nascido nela ou ter a formação humana ligada a seus 

princípios. Essa reação resulta, portanto, no convívio das diferenças, sem perda da noção de 

fundo plural, como se dá dentro da própria escala comunitária. Contudo, lamentavelmente, é 

um intercâmbio e um exemplo de tolerância difíceis de acontecer. 

É recorrente encontrar autores que não encarem as culturas populares como resultado 

de reelaboração das ideologias hegemônicas e das contradições entre as próprias classes 

oprimidas. Lévi-Strauss acredita que na análise de culturas distintas “seja mais correto 

estendê-las no espaço do que ordená-las no tempo” (CANCLINI, 1983:11-22). O equívoco 

está em não imaginar a tradição e a cultura como um processo e sim como compartimentos 

estanques, como cortes temporais. Em suma, diferentes tradições simplesmente não se 

mantêm intactas diante de sua convivência, fazem parte de um circularidade cultural 
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constante, de troca. Mas, compreende-se que não é de “má fé” que existem esses extremismos 

relacionados à tradição. Afinal de contas, fala-se de autores — e até mesmo mestres e líderes 

dessas comunidades, que reproduzem o mesmo discurso — que sonham e almejam um mundo 

ideal para preservação de práticas e símbolos tradicionais, sem interferência ou ameaça aos 

princípios; ao mesmo tempo que outros creem na antropofagia de tudo o que é arcaico, 

tradicional ou de raiz, com um forte apelo capitalista em vias de ressignificação modernizante 

dessas práticas. Contudo, respeitar a cultura do povo não é cultuar suas formas como objetos 

mortos e nem violentá-las com o mais puro sentido do capital, mas sim considerar sua 

historicidade e seu processo criativo (COUTINHO, 2002:126-129). 

“O tradicionalismo é um fenômeno ideológico inerente às sociedades onde existem 

conflitos de classes” (COUTINHO, 2002:18). Ideologia, a partir do séc. XIX, passou a ser 

definida como teoria não prática, abstrata ou fanática, por isso muitas vezes empregada com 

sentido perjorativo. O suposto fanatismo associado a pensamentos ideológicos é o primeiro 

passo para condenar a linha tradicionalista, por exemplo. A proposta aqui é exercitar as 

formas de ver a relação do passado com o novo, compreendendo como fato a impossibilidade 

de analisar tradição e modernidade como dissociações incapazes de se influenciarem. Tal 

limitação somente seria possível em casos de isolamento total, como ocorre com algumas 

tribos indígenas que ainda não tiveram contato com outros de sua espécie. Porém é 

inconcebível imaginar tal isolamento em um ambiente urbano, e até no rural, hoje em dia. A 

ideologia, portanto, é vista como versão invertida da realidade, logo, classificada como um 

pensamento falso, de linha conservadora e encarado como mera ilusão (WILLIAMS, 

2007:213-215). Atualmente, todos os sentidos dados à ideologia, envolvem a noção de poder. 

Ela é gerada a partir dos sentidos mais gerais dos estados de consciência, isto é, de iniciativas 

altamente racionalistas, e se impõe de forma arbitrária às questões e pensamentos sociais. A 

representação ideológica, portanto, é incapaz de sustentar a contradição, já que vive da lógica 

da identidade (SODRÉ, 2005:42-73) associada à arbitrariedade de um idealismo pleno e de 

um mundo aos olhos de sua determinação racionalista. Parte daí a preocupação de certos 

autores quanto à absorção desse discurso pelo povo e representantes da cultura popular. Não 

apenas os burgueses e intelectuais são “ideologizados”, mas também comunidades de cultura 

popular específica — impasse, esse, dificilmente compreendido pelos membros desses 

grupos, que geralmente são privados de elementos e instrução essenciais para reconhecimento 

e combate à opressão do sistema (CANCLINI, 1983:141). 

Esse receio decorre do fato de a ideologia se opor à ordem mítica, tradicional, por 

trabalhar em cima de um racionalismo exacerbado e constituir através disso um sujeito de 
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consciência autônoma (SODRÉ, 2005:48). A tradição está intimamente ligada a um espírito 

de coletividade, não há como se estabelecer tradições e continuidades individuais. Mesmo que 

em uma escala comunitária, apenas um herde elementos que o definem como um indivíduo de 

papel social específico — como um cacique ou líder espiritual — este está sempre associado 

ao “bem maior”, comunitário, em prol de todos. Os autores que defendem a análise conjunta 

entre modernidade e tradição, não estão errados em ficar ressabiados dos efeitos ideológicos 

nessa mesma sociedade, pois esta pode alterar profundamente um sentido muito básico as 

culturas de Arkhé: o pensamento coletivo, comunitário. 

Todavia, nem tudo nos fenômenos culturais é ideológico, tendo em vista que um dos 

traços característicos da ideologia é a deformação do real. (CANCLINI, 1983:29) Este, por 

sua vez, se apresenta como único, estritamente singular, diferentemente do conceito de 

cultura. Porém contraditoriamente à singularidade dos elementos e manifestações culturais, a 

transmissão da tradição na cultura não se dá de forma mecanizada. A tradição é passada, na 

maioria das vezes, por observação daqueles que darão continuidade a ela ou por repetição 

intuitiva dos que a praticam. O fato de englobar a característica da repetição remete aos 

tradicionalistas que, tradicional, seria o inquestionável, aquilo que apenas se reproduz, 

portanto, imutável ou desinteligente. Mas as relações de tradição se revelam mais complexas 

do que isso. Dentro do contexto cultural historicizado, a tradição é um processo de seleção ou 

re-seleção de si mesma, que busca trazer do passado elementos significativos para os dias 

contemporâneos, e que se afirma não enquanto processo necessário, mas desejado 

(WILLIAMS apud COUTINHO, 2002:21). No caso do jongo, mais do que por pressão social 

ou por provocação do pensamento tradicionalista, a iniciativa de levar adiante a tradição parte 

do próprio jongueiro. 

Jesús Martín-Barbero encara a mestiçagem como um ponto negativo dos 

entrelaçamentos étnico-culturais. Segundo ele, a mestiçagem foi responsável pelas 

descontinuidades culturais e deformidades sociais, colocando as classes subalternas em uma 

difícil situação de suastentação cultural (MARTÍN-BARBERO, 2006:28). No entanto, para 

Muniz Sodré, foi essa mudança que apresentou um desafio para a cultura negra no Brasil, e 

provocou a elaboração de táticas próprias para preservar a cultura e dar continuidade às 

manifestações culturais (SODRÉ, 1998:12). Pode-se observar isso nos casos em que se previu 

a extinção de algumas práticas do povo e manifestações populares, como o Carnaval, que não 

desapareceu, como previam alguns pessimistas desde o século XIX (COUTINHO, 2006:20). 

No próprio âmbito da prática das crenças negras, o balanceamento das preservações 

eram (e são) constantes. Como assinala Sodré, quando afirma que “nenhuma dessas 
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‘transações’, desses ‘acertos’, como dizem os ‘antigos’, levou o negro da comunidade-terreiro 

a se afastar de sua identidade mítica”. Isso prova que tais “acertos”, que seriam negociações e 

estratégias de combinação e aglutinação culturais, não resultaram no que o autor chamou, 

“síntese histórica de dissolução das diferenças”. E se revelou, na verdade, um jogo de 

contatos, com objetivo da preservação de uma matriz tradicional, mesmo que diversificado 

nos respectivos rituais. Dessa forma se conquistava um território social amplo para os negros 

asilados no Brasil. No jongo, a posição existencial do negro sempre foi a da troca, 

principalmente ao se tratar de diferenças, de jogos de sedução simbólica, de encantamento 

mítico, que a partir de todo um “aparato” montado (uma festa, uma reunião, um jogo) 

assegurassem o mínimo de identidade étnico-cultural e daí poderem expandir para se 

consolidar e se afirmar resistentemente (SODRÉ, 2002:60-61). Essas negociações são 

intimamente ligadas ao processo de mediação, regulado pelos próprios representantes das 

tradições culturais.  

As mudanças ligadas à questão adaptativa das formas tradicionais aos dias atuais, como 

o artesanato e a festa, por exemplo, criam condições de se avaliar as formas das comunidades 

lidarem com a sociedade e a própria cultura através da função econômica dos fatos culturais 

— elementos de reprodução social; a função política — lutar pela própria hegemonia; e as 

funções psicossociais — consolidar a identidade, neutralizar ou elaborar as contradições 

simbólicas (CANCLINI, 1983:51). Um movimento curioso que partiu dessas modificações, 

inspiradas pela modernização e sua proposta de valoração ampla da cultura tradicional 

comunitária ou de bairro, foi a apropriação por jovens, principalmente os de classe média e 

brancos, das manifestações ditas “de raiz”. Essa mesma tendência também se deu com o 

samba, a qual Muniz Sodré classificou como “um fenômeno animador”, que dava, por 

consequência, continuidade à cultura popular em questão “e, às vezes, ultrapassando os 

velhos bambas.” (SODRÉ, 1998:9). Esse movimento de renovação atinge, não somente o 

samba, mas também às outras culturas que o “antecedem”21, o que pode ser encarado de 

forma positiva ou negativa. Tal ampliação das funções econômica, política e psicossocial das 

culturas populares e tradicionais, como mencionou Canclini, pode determinar a continuidade 

ou não das mesmas em contexto moderno, contemporâneo e pós-moderno. A questão fica em 

torno de que forma que essa ampliação renovadora se dá e como ela convive com os 

elementos tradicionais inalienáveis a essas culturas. 
                                                
21 Antecedem, aqui, não se refere a um não corte histórico estanque, e sim a uma referência ligada aos processo 
histórico de formação das culturas populares e folclores brasileiros. Contudo, compreende-se que muitas delas, 
hoje e há algum tempo, são contemporâneas e co-existentes como o jongo, o samba e a folia de reis, por 
exemplo. 
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Ainda ligado a essa renovação, pode-se constatar que a assimilação pela indústria de 

culturas das classes subalternas, antes marginalizadas, é uma clássica impulsionadora da 

continuidade de movimentos culturais populares. A aproximação das camadas médias dos 

estratos sociais não é novidade na combinação do popular com o erudito, e muito menos nas 

contradições culturais que terminam por sugerir uma união de forças entre diferentes pontos 

de vista da formação cultural. Por mais que se condene e que, muitas vezes, perceba-se alguns 

“abusos” dos princípios capitalistas com relação ao embelezamento e fetichismo das 

manifestações populares, não é de hoje que se enxerga nessa oportunidade a grande chance de 

visibilidade para driblar o esquecimento e a extinção.  

O Carnaval é um excelente exemplo quando, desde o início do século XX, observa-

se o esforço de suas agremiações na conquista do espaço público e midiático. As crônicas 

carnavalescas, que antes condenavam o entrudo22, passavam a escrever contra a repressão dos 

folguedos do povo, em resposta a uma mudança essencial da proposta do carnaval das classes 

subalternas, antes “bárbaro”, agora “encantador”. Tal mudança de discurso da imprensa se 

deu não apenas pela depuração do lado violento do entrudo, mas também pela aproximação 

dos jovens de classe média (muitos deles jornalistas) às sedes das agremiações e participação 

em suas feijoadas, comemorações e desfiles de rua. Em contrapartida, o negro, o mulato, o 

homem do povo passavam a serem vistos como sujeitos da festa pela sociedade civil. Ou seja, 

ao mesmo tempo que pequenas sociedades carnavalescas procuravam reproduzir “a 

linguagem chic das altas rodas”, o carnaval de rua da Praça Onze passava a ter visibilidade 

positiva nos jornais (COUTINHO, 2006:62-81).  Isso confirmaria a “animação” de Sodré 

como proposta de revitalização, visibilidade e voz às classes subalternas a partir da 

valorização das culturas populares, portanto? Segundo o autor, a “expropriação” de 

universitários e jovens de classe média, não pode ser encarada como um “roubo deliberado, a 

‘corrupção cultural’ dos valores de uma classe por outra”. O próprio mercado, com uma 

disseminação prévia de tais valores culturais gerou a demanda e a (por que não?) curiosidade 

na classe média que, através do poder aquisitivo, tornou possível a manutenção e crescimento 

de uma indústria fonográfica (SODRÉ, 1998:50). 

O possível “problema”, geralmente apontado pela linha tradicionalista, que pode 

existir a partir da aproximação de “forasteiros” às manifestações culturais é uma 

reestruturação radical das tradições na conciliação do moderno com o tradicional. As duras 

                                                
22 “Festa em que as pessoas se divertiam sujando umas às outras com limões-de-cheiro, água suja, farinha, ovos, 
piche, e outras substâncias, enquanto ‘comiam e bebiam como os antigos num clima de quebra consentida da 
extrema rigidez da família patriarcal’” (TINHORÃO apud COUTINHO, 2006:32) 
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negociações entre as duas realidades, a tradicional e a moderna, podem reduzir essa adaptação 

a uma aprendizagem pragmática e comercial. Isso pode desencadear uma reação imediata de 

repúdio à provável subordinação dos representantes das culturas populares ao gosto de turistas 

e consumidores (CANCLINI, 2006:241) Porém, vale lembrar a ressignificação da posição de 

poder e voz que é dada ao indivíduo que antes era visto como mero objeto folclórico, em 

grande parte das ocasiões de contato entre “os de fora” e “os de dentro”. Os jongueiros 

também têm uma visão muito esclarecida sobre a questão do aprendizado sobre sua cultura 

pelos que se aproximam com interesses diversos. 

Também deve-se ter cuidado para não pensar que nos ambientes de festa aberta, 

shows e espetáculos, há apenas uma proposta de conservação, e resistência simbólica ou 

então, por outro lado, crer que toda a estrutura montada é voltada pura e simplesmente para o 

lucro desses praticantes revelando que o mercado definitivamente sobrepuja a cultura e as 

tradições. Não surpreende que haja equívocos como enxergar os produtos culturais e ignorar 

as pessoas que os produzem. Indivíduos muitas vezes valorizados por seu valor comercial e 

como de manifestantes “tradicionais” encarados como resíduos de formas arcaicas de 

produção pré-capitalistas (CANCLINI, 1983:11). 

Não se pode afirmar que a relação entre duas culturas é plena de cumplicidade e 

entrelaçamento simbólico-conceitual. Quando duas culturas distintas e contemporâneas se 

encontram, não há uma justaposição de seus elementos, e sim uma aglutinação, que como a 

própria definição diz: há perdas. Mas também há ganhos. A transformação cultural não se dá 

de maneira linear, passo a passo, afinal as relações são mais complexas e subjetivas do que 

isso. Sempre existe uma gama de opções a que se é disponibilizado seguir, e não há escolha 

errada. Mas pode haver equívocos, e sempre a possibilidade de se tomar uma nova rota, mas 

não de voltar atrás, pois a experiência já foi absorvida e somada às culturas em questão. Como 

diz Canclini: “O que se ganha por um lado sempre se está arriscando perder por outro”. A não 

ser que o tempo de convivência e consolidação de estruturas reelaboradas torne-se 

acumulativo, ou seja, “os resultados obtidos são somados compondo uma combinação 

favorável”, portanto criando uma “nova tradição”, um elemento ressignificado (CANCLINI, 

1983:22). 

Todas as etapas de processos e produtos gerados por certa cultura, não podem ser 

considerados separadamente à circulação e ao consumo capitalistas. Perceber as mudanças e 

interações desses com diferentes pontos de vista que permeiam o presente contexto é 

fundamental para problematizar e de fato ter uma noção das necessidades e conquistas de 

certas culturas. Essa dinâmica entre conceitos é o que permite a renovação da resistência e a 
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preservação das tradições culturais. Essas misturas e aglutinações nos sugerem, portanto, um 

processo de circularidade cultural, como afirma Bakhtin (COUTINHO, 2006:58).  As formas 

contemporâneas induzem a uma sociabilidade híbrida e acaba-se por variar a subjetividade 

entre tradicionais e modernos, de forma intermitente. É a recepção de múltiplas ofertas 

simbólicas às quais não se pode recusar (CANCLINI, 2006:354) e, deve-se chegar 

conciliações possíveis. Esse “balanço” entre peso tradicional e estilo modernista não somente 

causam um conflito conceitual acadêmico, como também crises existenciais nos próprios 

detentores desses saberes e “guardiões” da tradição, por receio de se portar nesse mundo de 

críticas. 

Na cultura de massa, a tradição é vista de forma ainda mais objetiva, tecnicista e 

despreocupada do que na visão moderna. Nela, a tradição popular se transforma em 

mercadoria, encarada pelos consumidores, e até por seus antigos produtores, como coisas 

(COUTINHO, 2002:143). O receio do crescimento do domínio da cultura de massa sobre as 

tradições culturais é a possibilidade de associação da efemeridade e superficialidades do 

massivo às lutas, resistência e consolidação da hegemonia popular. De acordo com Canclini, 

“o popular massivo é o que não permanece, não se acumula como experiência nem se 

enriquece com o adquirido” (CANCLINI, 2006:261) A temeridade, portanto, está em essas 

características se ampliarem para as condições das tradições populares no mundo, de maneira 

geral... e generalizante. 

A mercadoria tem um caráter fetichista, como aponta Marx, em O capital (1985). 

Essa característica provém da alienação pela qual passam os produtos culturais em relação a 

seus produtores e criadores, que não se identificam mais com o próprio trabalho e a encaram 

os objetos como naturais, isto é, que existem independentes deles (COUTINHO, 2002:33). A 

naturalização do processo de produção de elementos e símbolos culturais mercantilizáveis, é 

uma das piores inimigas da resistência cultural, nesse sentido. As novas tecnologias e a 

indústria cultural reorganizada não substituem as tradições, mas também não a massificam 

homogeneamente, transformando toda a dinâmica de obtenção e renovação do saber e da 

sensibilidade. Tudo que envolve a tradição reelaborada pelo capital a enlaça com uma cultura 

remodelada com justificativa do investimento comercial (CANCLINI, 2006:263). Em 

compensação, é altamente possível que essas transformações simbólicas não se expliquem 

apenas pelo peso econômico que adquirem. Quer dizer que pode-se ver que certas 

reelaborações radicais das tradições são “aceitas” pelos representantes da cultura em questão, 

porém estes têm o poder determinar a si mesmos os reais motivos pelos quais estão se 

permitindo ressignificar. Nesse processo há duas frentes: a da indústria cultural, que vê o 
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tradicional popular como um negócio muito rentável; e a manifestação da cultura tradicional, 

que compreende que o fato de ceder a algumas pressões do mercado e à demanda comercial 

que se criou para ela, não a impede de determinar seus próprios motivos e verdadeiro peso 

simbólico para suas ressignificações. É a partir da brecha que a indústria cultural deixa aberta, 

que culturas como o jongo podem dar o impulso para se fazerem ouvir, através da própria 

dinâmica do processo de hegemonização. 

Acatar certas determinações da hegemonia de classes dominantes pode diminuir o 

caráter ritual da cultura tradicional e resultar em uma disposição mais espetacular 

(COUTINHO, 2006:67). A idéia de se produzir a tradição cultural com preocupações estéticas 

e “embelezadoras” é condenada por muitos autores, não só os assumidamente tradicionalistas. 

No caso do jongo o palco pode ser um grande amigo ou grande inimigo em um debate ou 

palestra. Especificamente no caso do Jongo da Serrinha, que dentre outros jongos mais se 

estabeleceu no “show business”, as críticas são incansáveis. De qualquer forma, não se pode 

esquecer que a natureza tem seu “quê” de espetáculo, pois entende-se que o natural ou 

naturalizado tem algo de divino. Tendo em vista que a tradição cultural, na cultura de massa, 

é vista como algo natural, então pode-se dizer que, antes da tradição efetivamente ocupar o 

palco, ela era espetacularizada pela indústria cultural previamente. Canclini confirma tal 

suspeita quando diz que “a cultura é tratada de modo semelhante à natureza: um espetáculo” 

(CANCLINI, 1983:11). Para ele, os consumidores de cultura encaram as praias ensolaradas 

da mesma forma que veem as danças indígenas, por exemplo. Logo é ingênuo, e até perverso, 

condenar certas culturas que assumiram um lado midiático, do palco, se toda e qualquer 

cultura que atraia turistas está sendo espetacularizada por mera lógica de mercado, por 

tendência da historicidade do capital, sem ao menos ter se esforçado para entrar no circuito do 

“show business”. 

A crítica sobre a “transferência” da cultura popular, para o palco (como salientam os 

puristas) implica na questão do território identitário da manifestação em questão. Alguns 

autores chegam a listar elementos, objetos, estruturas e determinações que identificam a 

manifestação cultural como “legítima”. O território age, de maneira prática, como 

“demarcação de um espaço na diferença com outros”. Surge daí a questão da identidade 

diretamente ligada à territorialização (SODRÉ, 2002:23). Os tradicionalistas acreditam que a 

cultura popular no palco certamente está perdendo sua identidade a partir do desapego 

simbólico da manifestação com aquele território (o palco).  

Trazendo a questão para a realidade do jongo, e das culturas de origem africanas e 

afro-brasileiras em geral, a dura repressão, durante séculos, às manifestações da cultura negra, 
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revela o seu caráter contra-hegemônico. As manifestações culturais negras seguem uma 

proposta autêntica de afirmação cultural, do seu passado e memória, da tradição, o que para a 

hegemonia das classes dominantes é uma ameaça constante, pois os valores, práticas e 

significações das tradições culturais negras são capazes de minar o ponto de vista 

homogeneizante e superficial da cultura de massa (COUTINHO, 2002:45). Portanto, não há 

desterritorialização de culturas populares será determinante para a “sobrevivência” das 

mesmas, já que se fala de um povo vindo da diáspora causada pelo tráfico negreiro.  

A própria história das populações, tribos e etnias africanas mostra a destreza desses 

grupos culturalmente próximos em manter suas identidades e especificidades tradicionais. Os 

herdeiros dessas variantes culturais não perderam a habilidade  de negociar com as 

hegemonias das classes dominantes, apenas se atualizaram. Afinal, não foram os negros, de 

diferentes grupos, que criaram no Brasil “novas áfricas” com a territorialização dos terreiros, 

a partir de sua desterritorialização natal (SODRÉ, 2002:19)? A admirável capacidade não só 

adaptativa, mas de negociação e mediação dos povos negros parte de suas infinitas histórias 

de formação... e re-formação. 

A identidade para populações de origem africana, portanto, é mais subjetiva e 

complexa do que a visão de mundo hedonista. O individualismo da contemporaneidade 

capitalista apega-se tanto ao valor de verdade onipotente, quanto aos excessos e radicalismos 

nos aspectos de corte, separação e diferença (SODRÉ, 2005:33). Porém, as culturas de origem 

e base tradicional negras conseguem, além de lutar pela preservação da continuidade de seu 

legado, se manter firmes em sua característica receptiva e açambarcadora das diferenças. O 

famoso “jeitinho” das classes subalternas — muitas vezes atribuído à população brasileira, em 

geral — tem grande parte de sua existência nas culturas de origem negra. Através dele os 

negros se afirmam culturalmente e reivindicam seus direitos políticos e sociais. “O carnaval, o 

futebol, as festas religiosas, foram jogos que os negros tomaram aos portugueses para 

constituir lugares de identidade e transação social” (SODRÉ, 2002:153).  

Paulinho da Viola, sambista e chorão, lembra que  tentar manter uma cultura estática, 

original, torna impossível o desenvolvimento das formas de expressão das culturas 

subalternas (COUTINHO, 2002:103). A luta de grupos e comunidades de tradições culturais, 

como o jongo, busca o dia em que “a herança cultural poderá ser produtivamente assimilada” 

(COUTINHO, 2002:38) Essa “herança produtiva”, que tentam passar adiante da forma mais 

sutil e subjetiva possível, se traduz como esperança para a cultura do jongo não sucumbir a 

um possível esquecimento. Agora, quanto aos abusos capitalistas... eles provavelmente darão 

um “jeito”. 
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3.2. Folclore ou cultura popular? 
 
Cultura é um conceito de diversos significados e aplicabilidades na realidade 

brasileira. Pode ser compreendido tanto como matéria prima específica, elaborada e praticada 

por um grupo específico ou simplesmente uma classificação genérica para o nível de 

instrução intelectual do indivíduo. Segundo Muniz Sodré, é justamente a indefinição 

conceitual de cultura que universaliza o discurso que envolve o termo. A noção moderna de 

cultura é vista no século IV a.C., como educação do indivíduo-cidadão baseada nas 

determinações da pólis. Como processo universalista de estabelecimento da verdade, no 

século XIV. No século XVIII, cultura é um termo intimamente ligado à idéia de civilização 

! recentemente significada com o avanço imperialista europeu no mundo (SODRÉ, 2005:7-

16). Portanto, não é à-toa que: 
Por estas razões, preferimos restringir o uso do termo cultura para a 
produção de fenômenos que contribuem, mediante a representação ou 
reelaboração simbólica das estruturas materiais, para a compreensão, 
reprodução ou transformação do sistema social, ou seja, a cultura diz 
respeito a todas as práticas e instituições dedicadas à administração, 
renovação e reestruturação do sentido. (CANCLINI, 1983:29) 

 

Para Muniz Sodré chegar à compreensão da cultura, necessariamente, passa pelos 

conceitos de sentido e de real. O sentido é filosoficamente compreendido como requisito 

básico à existência de conceitos e significados na organização social. É o que torna possível 

estabelecer diferenças (SODRÉ, 2005:34). Essa ordenação se dá no interior de um sistema 

(língua), permitindo o movimento deste tanto para produzir significação, quanto para 

exterminá-la, a partir do momento em que o Ocidente se apropria do conceito e cria a “ordem 

do sentido”, que tem como objetivo principal enunciar a Verdade universal, logo extinguindo 

grande parte das possibilidades de significações. 

Já o real não pode ser confundido com uma estrutura histórica global e nem com um 

conjunto de elementos determináveis. O real é da ordem do incomparável, aquilo que não se 

dá por um processo de equivalência eventual. Ele resiste a todas as possibilidades de 

caracterização absoluta e se revela único, singular. Nas palavras de Rosset: “quanto mais real 

é um objeto, mais ele é inidentificável.” (ROSSET apud SODRÉ, 2005:37). Por isso pode-se 

dizer que aquele real é ele próprio, por não ser qualquer um outro (incomparável), mas não se 

pode explicar o que é esse real (inidentificável). O jogo do real é desafiar a entrar em seu 

segredo. 

A cultura é, portanto, esse jogo que atrai no real. É com a cultura que se lida com o 
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movimento do sentido em busca do relacionamento com o real. Portanto, o real é a parcela 

única, imutável, que joga com a cultura, que é viva, adaptável e preparada para receber seus 

diversos reais. Dessa forma se evidencia o equívoco do discurso que defende a “cultura 

legítima”, aquela que se isola, que se engessa. Até o real, que confirma-se aqui imutável, tem 

sua dinâmica de mudança, pois ”morre“ e ”nasce” um real novo, conforme o contexto 

histórico social se altera ao sabor das culturas. Com essa breve problematização do conceito 

de cultura para o Ocidente, pode-se dar sequência ao caso particular da cultura no Brasil. 

A cultura, de forma geral, tem como função identificar estruturas sociais novas e 

reelaborá-las para que convivam na base da troca e intercâmbio entre a cultura em questão e o 

real em voga, e não com idealismo da convivência harmônica e perfeita. Ela não é apenas um 

representativo da sociedade, portanto, mas também contribui para a reprodução, 

transformação, e criação de outras relações (CANCLINI, 1983:29). Dessa forma chega-se a 

um ponto interessante desse discorrer conceitual: enquanto Muniz Sodré mostra a lógica 

racionalista que o Ocidente prega para definir “sua cultura”, Canclini afirma que, não somente 

no Brasil, mas nos países latino-americanos a definição de cultura é um pouco mais 

complexa. Assim como se viu na tradição, a cultura também é encarada aqui como um 

processo de negociação. Não pode-se simplesmente negar seu lado subjetivo, espiritual 

(expressão, criação) ou admitir que é totalmente alheia e exterior às relações de produção, 

sendo apenas representação das mesmas (CANCLINI, 1983:30).   

Chega-se, por hora, a um questionamento importante e constante: o jongo, e as 

manifestações de peso simbólico semelhantes no Brasil, são cultura popular ou folclore? A 

princípio, parece desnecessário entrar nesse mérito tendo inúmeras coisas a se discutir, porém 

essa questão pode traduzir a problemática de forma mais eficiente do que qualquer outra 

tentativa de explicação. Classificar uma prática tradicional como cultura popular ou folclore 

diz muito sobre o posicionamento da mesma diante da sociedade em que ela se insere e deixa 

claro os artifícios da indústria cultural na produção de seus fetichismos. A forma de tratar uma 

manifestação pode levá-la do discurso primitivista ao da ordem subalterna em um piscar de 

olhos... e interesses. 

“Todas as culturas, por mais rudimentares que sejam, são dotadas de estrutura, 

possuem no seu interior coerência e sentido” (CANCLINI, 1983:19). É muito comum que 

alguns autores acreditem que os elementos tradicionais são meramente reproduzidos e 

repetidos incessantemente de maneira automática e inquestionável. Contudo, mesmo que 

certas tradições sejam mantidas com o passar dos tempos, somente as são porque ainda 

imprimem sentido no real existente. Essa “seleção” das tradições que seguem é uma grande 
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evidência do pensamento crítico e criativo dos praticantes da cultura em questão. Mas afinal, 

o que é cultura popular em meio a tudo isso? 

De acordo com Eduardo Coutinho, à luz do pensamento de Gramsci, cultura popular 

é a visão de mundo de determinadas classes sociais, geralmente tidas como subalternas. Esta, 

de maneira implícita, se contrapõe à concepção de mundo oficial, hegemônica (COUTINHO, 

2002:22). Porém, mesmo que essa contraposição exista, as tradições e, consequentemente, as 

culturas populares ! pelo menos como são para Coutinho ! são completamente capazes de 

se adaptar e se reelaborar conforme seu momento histórico, necessidade coletiva e demanda 

externa, em uma proposta constante de resistência cultural, manutenção da tradição viva e 

coerência social.   

No entanto, Canclini chega a se questionar se a cultura popular é uma expressão 

popular criativa e espontânea; se é produção cultural convertida em mercadoria; ou um 

espetáculo exótico e primitivista que a indústria, cada vez mais, reduz a uma curiosidade 

turística (CANCLINI, 1983:11)? A partir disso, pode-se levantar outra questão: quem define a 

cultura popular? Seus praticantes e brincantes, os especialistas e estudiosos das “culturas 

populares” ou a indústria cultural? 

Todavia, Canclini admite que, atualmente, redefinir cultura popular necessita uma 

estratégia de avaliação que permita abranger o seu papel de local de produção cultural, e a 

circulação e consumo de seus produtos. A linha marxista consegue amenizar o possível 

impacto dessa realidade, de certa forma, quando observa a caracterização da cultura como um 

tipo particular de atividade produtiva, portanto não devendo ser tratada com teorias genéricas 

que partam despreocupadas das classes dominantes. Sua finalidade é compreender, reproduzir 

e transformar a estrutura social”, para assim poder brigar pela própria hegemonia 

(CANCLINI, 1983:12-18).  

Embora o esforço das camadas populares em assumirem o próprio processo de 

ressignificação, acabam existindo alguns percalços de conceitos e interesses promovidos pelas 

classes hegemônicas. A concepção paulista de esquerda nos anos 60, por exemplo, definia 

cultura popular como cultura ”para o povo”, e não ”do povo”. Defendia que a cultura popular 

não era a visão de mundo das classes subalternas, mas sim a ação política em que se busca 

instruir as camadas populares ”atrasadas” para desenvolverem um pensamento crítico sobre a 

própria questão social. Nessa tentativa da classe dominante intelectual em incentivar o grande 

problema da dependência cultural, pode-se notar que a mesma considera a cultura gerada pelo 

povo uma “falsa cultura”, aquela que por mais que se esforce não tem posicionamento 

político e nem se adéqua aos pensamentos contemporâneos e revolucionário daqueles que 
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conduzem o “bom povo” (COUTINHO, 2002:58). 

Essa distorção da cultura promovida por intelectuais populistas podem gerar não 

somente uma dependência cultural das classes subalternas como, por consequência, um 

desestímulo criativo e a implantação de um discurso induzido nas mesmas. Essa abertura e 

seus resultados podem se revelar um dos possíveis passos para uma “folclorização” estrita da 

cultura popular. Tem-se por folclorização uma visão simplista gerada a partir da observação 

das manifestações culturais. É muito comum a estudos antropológicos de orientação 

tradicionalista, conhecido hoje como “antigo folclorismo”. Antigo, porque o processo de 

catalogação, estudo e pesquisa são semelhantes ou idênticos aos aplicados nos primeiros anos 

da Antropologia como ciência, com sua forte ligação aos processos civilizatórios e 

imperialistas de difusão da Verdade universal, da visão ocidental. Mas está de todo 

equivocado classificar as manifestações culturais como folclore? Segundo Carlos Rodrigues 

Brandão: 

Na cabeça de alguns, folclore é tudo o que o homem do povo faz e reproduz 
como tradição. Na de outros, é só uma pequena parte das tradições 
populares. Na cabeça de uns, o domínio do que é folclore é tão grande 
quanto o do que é cultura. Na de outros, por isso mesmo folclore não existe  
e é melhor chamar cultura, cultura popular o que alguns chamam folclore. 
E, de fato, para algumas pessoas as duas palavras são sinônimas e podem 
suceder-se sem problemas em um mesmo parágrafo. (BRANDÃO, 1994:23) 

 

Para o autor, grande parte dos estudiosos acreditam que os dois nomes se referem a 

uma mesma prática, no entanto folclore seria uma denominação mais “conservadora”, 

enquanto cultura popular seria um nome mais progressista (BRANDÃO, 1994:24). Curioso 

pensar assim, certamente é um ponto de vista válido. Mas Brandão esquece de considerar os 

interesses comerciais que esses nomes inseridos no “mercado” podem render. Soma-se aqui 

outra observação, que também acredita-se muito possível a partir de observações reais da 

presente pesquisa. A escolha da nomenclatura, da classificação, para a prática de 

manifestações, festas e folguedos populares pode ser uma estratégia de mercado, 

principalmente quando esses nomes são veiculados pela mídia ! e de certa forma, tem uma 

ligação com o ponto de vista de Brandão. Dentre alguns apontamentos, arrisca-se dizer que a 

indústria cultural, que presa pelo moderno e, portanto pelo progresso, costuma chamar as 

tradições culturais por cultura popular; enquanto a indústria do turismo, que não é 

conservadora em si, porém mantém e reproduz descrições clássicas do senso comum com o 

objetivo de legitimar o ”discurso de autenticidade”, chama as mesmas por folclore. 

A tradição costuma ser idealizada como algo imaculado e inadaptável. No discurso 

do “autêntico” as visões tradicionalistas e folcloristas podem andar juntas. Como lembra 
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Eduardo Coutinho, nos anos 60 existiam no Brasil duas vertentes ideológicas que se 

destacavam diante dessa questão: “uma caracterizada por reduzir o popular ao folclórico” , 

compreendendo a tradição de forma idealista e fundamental para formação de uma 

nacionalidade “legítima”; a outra nacionalista de esquerda e de linha populista, com o povo 

sendo sujeito da história, porém um sujeito considerado passivo, de pensamento “reflexo”, 

incapaz de conduzir um discurso político de maneira crítica (COUTINHO, 2002:51 grifo 

nosso). No caso, o uso de folclórico condena por si só o folclore propriamente dito a um lugar 

de profusão de análises reducionistas, devido à carga racionalista e generalizante que a 

antropologia civilizatória introjetou no sentido do mesmo. Muniz Sodré, às palavras de 

Bastide, também enxerga essa posição culturalista em relação às religiões africanas, que ao 

considerá-las “traços folclóricos, dava uma imagem estereotipada dos negros brasileiros que 

contribuía para desenvolver uma imagem racista do mundo” (BASTIDE apud SODRÉ, 

2002:63 grifo nosso). 

Entretanto não se deve incorrer no mesmo erro e generalizar também os diversos 

sentidos de folclore. Não se está aqui defendendo nenhum ponto de vista, mas confrontando-

os. Há algum tempo, historiadores e antropólogos tentaram enxergar aquilo que chamavam 

folclore um pouco mais profundamente em comparação aos estudos do início da ciência. 

Observa-se, a partir disso, como classificar a manifestação folclórica e se de fato há um jogo 

de interesses em relação à terminologia.  

No final do século XIX, a estranha fusão “Folk-lore” é usada em um texto, 

despretensiosamente. Algumas décadas depois, fundava-se em Londres a Sociedade de 

Folclore. Logo, folclore passou a designar o saber popular e Folclore o saber erudito que 

estudava o primeiro. Seus objetos de estudo eram inicialmente listados como: narrativas 

tradicionais, sistemas populares de crenças e superstições e formas populares de linguagem. 

Em alguns países, predominava a ideia de que fazia parte do folclore apenas o que era 

classificado como literatura oral. Não demorou para que a classificação do que é folclore 

saísse do âmbito oral e espiritual-subjetivo das manifestações estudadas para, também, 

expressões materiais do saber, como o artesanato, instrumentos ritualísticos e elementos do 

cotidiano dos objetos de estudo. A polêmica do processo de nascimento da definição de 

folclore, pelo menos no Brasil, seria a redução determinista à ideia de cultura primitiva e a 

classificação de Folclore como disciplina da Antropologia, e não como ciência à parte 

(BRANDÃO, 1994:27-30). 

É fácil enxergar uma semelhança entre o nascimento do estudo do folclore e a 

própria Antropologia, aquela de caráter civilizatório mencionada anteriormente. Ambos 
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inicialmente abordavam elementos e criavam listas deterministas em busca da catalogação de 

formatos classificatórios, imaginando que assim estariam sendo fiéis a um padrão e portanto 

se afirmando ideologicamente. Segundo Matín-Barbero, Folklore, antes de tudo, imprime 

uma ideia de separação e coexistência contraposta entre dois “mundos” culturais, geralmente, 

um rural, da oralidade, crenças e arte ingênua; e outro urbano, secularizado e refinado, logo 

“nomeia a dimensão do tempo na cultura, a relação na ordem das práticas, entre tradição e 

modernidade, sua oposição e às vezes mistura”. Os usos românticos do folklore, portanto, se 

caracterizam pela busca ambígua da tradição na modernidade (MARTÍN-BARBERO, 

2006:38). Canclini pontua bem quando percebe nesse discurso um recorte “demasiadamente 

estreito do objeto de estudo”, sem considerar suas problemáticas político-econômicas, atendo-

se basicamente à linha descritiva e observando de “maneira errônea com que este foi 

vinculado ao desenvolvimento capitalista” (CANCLINI, 1983:45). É esse determinismo da 

visão antropológica ou do estudo do folclore, que desencadeia a utilização desse último termo 

como algo negativo e reducionista atualmente. Mas observa-se-á que até as definições de 

folclore se modernizaram e se ressignificaram de acordo com um ponto de vista mais 

moderno e aprofundado, em certa medida. 

Inicialmente, a criação daquilo que virá a ser classificado como folclore é pessoal. 

Alguém dá início a algo que será reproduzido, coletivizado, consolidado como tradição até 

cair no “domínio público”. Uma de suas maiores características é a coletivização anônima, 

ainda que seus autores sejam conhecidos por algum tempo. Carlos Rodrigues Brandão lembra 

que o folclore é um ”instante fugaz da vida dos homens e de suas sociedades através da 

cultura” (BRANDÃO, 1994:87)  Essa relação breve do folclore com o tempo ! que de início 

soa estranha por parecer contraditória com o perdurar das tradições ! se revela tanto na 

perda da ligação com seus “autores”, como na vivacidade de sua reelaboração e 

ressignificação com as culturas que o cercam. Percebe-se aqui, que a visão de Brandão sobre 

o folclore, se assemelha muito à definição de tradição para Coutinho, revelando uma linha 

modernizante do estudo do folclore hoje. O que prova a impossibilidade, inclusive, de se ser 

determinista quanto às separações conceituais. Como se viu, alguns autores lançam mão dos 

termos cultura popular, tradição e folclore como se falassem da mesma coisa, sem 

diferenciação. Porém, lembrando novamente, nesse trabalho há apenas um confrontamento 

visões e avaliação nos interesses envolvidos na utilização ! principalmente midiática ! 

dessas terminologias. Está-se longe de determinar ! e nem é a pretensão ! quais usos são 

“mais corretos”; até porque, isso seria tão leviano quanto o ponto de vista dos “ideologistas”, 
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tradicionalistas, culturalistas e folcloristas. 

O “comportamento” do folclore quando veiculado pela cultura de massa é 

diferenciado do observado nas culturas popularizadas e eruditas, de acordo com Brandão. Na 

indústria cultural, na qual os produtos exibem padrões de curta duração de influência ou 

existência, o folclore, mesmo ressignificado e adaptado ao contexto moderno das demandas 

de mercado, pela iniciativa de seus praticantes, preserva por longo tempo seus elementos 

dentro de uma mesma estrutura (BRANDÃO, 1994:42). Essa observação pode ser encarada 

como sendo o folclore, detentor de uma estrutura própria que, em si, o faz perdurar no tempo 

e o revela um resistente aguerrido ou, ao mesmo tempo, ser visto como um instrumento para a 

indústria cultural manter sua influência por mais tempo em determinado nicho, a partir de seu 

uso. 

O próprio Brandão ressalta que “são raros os ‘modismos’ de folclore”, porém podem 

acontecer. Provavelmente, os atores e mantenedores dos padrões da cultura de massa veem 

nele a oportunidade de prolongar seu produto no mercado, devido a sua característica em 

relação ao tempo e à sedução fetichista da qual a distorção do mesmo é capaz. Todavia, será 

notado que, no caso do jongo, sendo este observado enquanto folclore, não se permite 

dominar pela proposta da indústria cultural. O exotismo e o fetichismo estão sempre 

presentes, principalmente em um contato inicial dos leigos com a cultura em questão, porém o 

jongo se cerca de um público fiel por mérito próprio. Diferentemente do que possa parecer, 

essa fidelidade não acusa uma vitória da indústria cultural em se alongar, pois o que provaria 

isso seria apenas se o público aproximado pelo caráter exótico se mantivesse ! isto é, se 

renovasse indefinidamente em um ciclo constante; o que se pode observar é que o “público 

fiel” mencionado se mantém porque compreende, absorve e respeita a filosofia do jongo. 

Quando se classifica uma manifestação como folclore é comum que esta seja 

hipervalorizada em relação às vistas como culturas populares. Para além das definições 

conceituais e das medidas de importância efetivas, observa-se tal tratamento, que coloca o 

folclore como algo mais original, autêntico e menos influenciado por agentes externos ! essa 

costuma ser a visão geral quando se fala de folclore, mas há exceções. Logo, o peso da 

classificação como folclore pode até ser comparado ao peso de uma obra de arte, devido ao 

fundamento teológico comum a ambos ! também enxergados por Coutinho na cultura 

popular que, como dito, se entrelaça conceitualmente com folclore e tradição para alguns 

autores. Folclore e arte, portanto, têm o valor da aura como aliado, na medida que preserva 

seus valor original e único; e como inimigo, quando busca se disseminar e ser conhecido em 

outros contextos sociais (muitas vezes objetivando não fadar a manifestação à extinção).  
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Para Walter Benjamin a aura é a unicidade de algo, a aparição única daquilo que, em 

si, é distante. A modernidade, segundo ele, atua sobre ela de maneira altamente negativa, pois 

tende à buscar a captura do que antes era valorizado pela aura, e sua incessante reprodução e 

disseminação. 
Retirar o objeto do seu invólucro, destruir sua aura, é a característica de 
uma forma de percepção cuja capacidade de captar ”o semelhante no 
mundo” é tão aguda, que graças à reprodução ela consegue captá-lo até no 
fenômeno único. (BENJAMIN, 1994:170).  

 

Encarando o folclore como arte, pode-se imaginar que Benjamin diria que a maior 

ameaça à unicidade do mesmo seria tirá-lo de seu contexto social ”original” e reproduzi-lo 

diversas vezes, aleatoriamente, mesmo que continuasse sendo praticado pelos próprios 

membros da manifestação. Porém, com toda aversão à reprodutibilidade da arte, Benjamin 

admitia a flexibilidade criativa da tradição, considerando-a viva e ”extraordinariamente 

variável”. Segundo o autor, a aura, a unicidade da obra (ou do folclore, no caso), é única e 

essa tem um significado diferente a cada “momento tradicional” que perpassa. No entanto, 

com sua reprodutibilidade, o folclore se emanciparia de seu valor ritual, que conferia aura ao 

mesmo, para se tornar somente mais um ”objeto” a ser reproduzido despreocupadamente. 

Essa variação de “peso” simbólico cria dois pólos práticos: o valor de culto e o valor de 

exposição. Enquanto o folclore ocupar o primeiro, o que importa é apenas que sua 

manifestação exista, aconteça, sem que seja necessariamente vista ou conhecida (o candombe 

mineiro, por exemplo, “sempre” estará lá por mais que o mundo não se importe com isso). 

Mas quando o folclore passa para o nível do valor de exposição, de acordo com Benjamin, o 

risco dele se desvalorizar simbolicamente é praticamente inevitável (BENJAMIN, 1994:170-

174).  

“O valor de culto, como tal, quase que obriga a manter secretas as obras de arte” 

(BENJAMIN, 1994:173). Porém como isso se daria na prática? Sendo obra de arte ou uma 

manifestação folclórica, esconder, tornar secreto, evitar sua disseminação não diminuiria 

também o seu valor enquanto “peça” simbólica? Claro que apenas se imagina aqui o que 

Walter Benjamin julgaria sobre as questões do folclore, pois seu ensaio aborda a obra de arte 

em si, que pode ser equiparada pelo ponto comum entre ambos ligado a um valor místico, 

divino. Talvez, no fim das contas, Benjamim julgasse o folclore como um caso à parte de 

autenticidade, que tem em sua proposta mais do que permanecer preservado. Não há 

impedimento em levantar questionamentos a partir da intenção de comparação. 

Retornando à indagação anterior, algo somente existe e se faz presente efetivamente 

no mundo se for relevante para alguém. Não disseminar uma obra para preservar sua aura 
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pode ser encarado como sensato para alguns e terrivelmente egoísta para outros. Ser privado 

de uma mensagem, seja ela estética ou política, posta em uma obra única, afirma que o valor 

da mesma é puramente contemplativo. Porém, grande parte das obras, mesmo as clássicas, 

passam algum tipo de mensagem sobre seu processo de criação, a inspiração sentida e a 

dedicação aplicada, o contexto político e histórico da mesma. Não possibilitar que essa 

mensagem chegue até outras pessoas além de seu criador é, simplesmente, não permitir que 

sua “missão” seja cumprida e assumir que todo seu processo criativo resultou em uma mera 

“arte pela arte”. Aliás, é esse apreço excessivo pelo valor imaculável de uma obra de arte que 

termina por desencadear toda a especulação de valor financeiro da obra. A indústria cultural 

no âmbito das obras únicas e autênticas funciona de forma diferente de seus produtos 

culturais. Ela acaba acatando o discurso do valor de culto para que, no fim, todo o processo 

seja mais rentável e gere cada vez mais consumo entre apaixonados e colecionadores, “cegos” 

pela aura das peças. 

A manifestação folclórica também tem algo mais a oferecer do que o “saber pelo 

saber”, principalmente por se dar em uma proposta de caráter coletivo. Continuando a 

comparação ao apelo aurático da obra de arte, “no momento em que o critério da 

autenticidade deixa de aplicar-se à produção artística, toda a função social da arte se 

transforma” (BENJAMIN, 1994:171). À princípio, Walter Benjamin o afirma de maneira 

negativista, porém não está errado. A função social de algo depende de seu “comportamento” 

no contexto em que se insere. Contudo, diferentemente do pensamento de Benjamin a respeito 

da obra de arte, no caso do folclore, pode-se dizer que essa transformação funcional não 

descaracteriza, necessariamente, a manifestação e, inclusive, pode lhe conferir um nível de 

relevância ainda maior ou de importância equivalente para a sociedade. 

A disseminação de culturas através da apresentação, exibição ou festejo de grupos 

folclóricos tem um valor inestimável para toda uma população, e mesmo para os membros e 

brincantes da prática. Além de buscar tornar conhecidos as suas crenças e seus valores, como 

forma de auto-afirmação enquanto coletividade e até como indivíduos, detentores de saber ! 

portanto assumindo outro lugar social, um lugar-de-fala ! os praticantes de tradições 

culturais se apropriam da auto-classificação como folclore ou cultura popular, e de sua 

consequente visibilidade, para ampliar seus horizontes, muitas vezes, por constatarem que sua 

prática estava à beira da extinção (como o vivido pelo jongueiros); para criar oportunidades 

diversas aos seus semelhantes, como: possibilidade de renda, melhora da qualidade de vida, 

conhecer outros lugares além de sua comunidade; para ter condições de falar a mesma 

linguagem de seu contexto histórico. Como ressalta o próprio autor: ”em vez de fundar-se no 
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ritual, ela passa a fundar-se em outra práxis: a política” (BENJAMIN, 1994:171 grifo nosso).  

Seja classificado como elemento tradicional, cultura popular ou folclore, no jongo 

não acontece diferente. Fica muito claro o peso e valores que o jongo de antigamente tinha e 

os que ele possui agora, principalmente quando se percebe sua ressignificação política. Essa 

não acaba se voltando somente para o contexto “interno” da prática, mas também para toda a 

sociedade enquanto disseminador de saber, portador de uma filosofia e formador de opinião. 

Seja o apelo fetichista, comercial ou de respeito à ancestralidade, o jongo se posiciona na 

indústria cultural de forma que não se entrega facilmente. Sua resistência está justamente no 

reconhecimento de seus membros, do seu papel reelaborado, não ao sabor da cultura de 

massa, mas na maneira estratégica, sensível e sagaz de preservar suas tradições e (por quê 

não?) seus interesses. 

 

3.3. Memória e preservação 
 

Uma das maiores preocupações envolvendo as questões da cultura popular e/ou do 

folclore é a maneira como suas tradições são passadas adiante. As sociedades ditas de Arkhé, 

às quais se inclui a maioria das comunidades de origem africana, têm formação sociocultural 

muito diferente das sociedades ocidentais. Nelas, a tradição é vista como uma forma de 

comunicação intertemporal, que necessariamente envolve um locutor ancestral e um 

interlocutor contemporâneo. Essa herança cultural é um pressuposto da consciência do grupo 

como fonte de obrigações originárias. As sociedades de Arkhé não têm pretensões de revelar 

uma verdade eterna e absoluta ou de produzir relações planejáveis, mas consiste basicamente 

no “contar histórias”, que vão desde a gênese do mundo ao destino dos homens e coisas. 

Trata-se de um discurso mítico, fundado na ancestralidade e respeito ao tempo, um outro 

tempo que não o ocidental. As relações das comunidades de Arkhé se dão acima das 

contingências históricas e sem as tentativas de astúcia e manipulação cultural, comuns às 

relações com origem no Ocidente (SODRÉ, 2002:92-111). 

Percebe-se facilmente, portanto, a inestimável importância da narrativa para as 

comunidades de Arkhé. A narrativa tradicional é um elemento central nessas comunidades 

que prezam pelas suas tradições, costumes e práticas ligadas à sua cultura. Não é diferente no 

jongo, cujo é o foco. Em meio rural ou urbano, a importância da narrativa em comunidades 

jongueiras está sempre presente, seja ela óbvia como em uma roda de crianças em torno do 

mais velho para ouvir uma história, ou embutida nos próprios versos dos pontos. Dada tal 

importância, o narrador tem um papel fundamental na comunidade, tanto como peça chave da 
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formação sociocultural dos futuros detentores daquele saber, como guardião da memória 

daquele povo e sua resistência cultural no tempo. 

A narrativa é de uma particularidade funcional primorosa. Uma comunidade que 

baseia seus ensinamentos e tradições na narrativa conseguem manter seus valores de maneira 

sensível. A grande vantagem da narrativa é sua abertura a interpretações. Não há nessas 

comunidades a tentativa de impor um ponto de vista ou ensinamento determinado através de 

um discurso cru, direto e engessado. Os nexos psicológicos omitidos na narrativa são 

completados pelo ouvinte, à quem também é permitido criar, portanto, e que poderá 

reproduzi-la a seu gosto. Daí o encantamento da narrativa: todo o universo de vibrações que 

estão para além da informação (BOSI, 1999:86). 

O narrador equivale aqui a um mestre ou um sábio. “Seu dom é poder contar sua 

vida; sua dignidade é contá-la inteira”. Geralmente a posição de narrador ou sábio da 

comunidade é ocupada por um membro mais velho (talvez o mais velho entre todos), o que é 

facilmente compreendido por ser este o indivíduo com mais experiências vividas. 

Experiências essas que não são necessariamente vivenciadas por ele. ”O narrador assimila à 

sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer” (BENJAMIN, 1994:221). Ele 

passa não só suas experiências, como também as suas experiências (interpretações) adquiridas 

a partir de vivências alheias. Essa figura idosa tem um papel específico e irrefutável em seu 

meio social. 

Contudo, constata-se que, de modo geral, o velho tem um papel básico, em comum 

com aqueles que são mestres ou apenas avôs: unir o começo e o fim. De acordo com Ecléa 

Bosi, apesar do papel cíclico fundamental dos idosos na sociedade, na maior parte das vezes 

! principalmente em sociedades urbanas e ocidentais ! esses velhos são desarmados de sua 

função social. Seus conselhos são rejeitados pelos mais jovens, que terminam por reduzi-lo a 

um braço servil, impedindo a lembrança e a substituindo pela história oficial celebrativa, 

imposta pela sociedade capitalista (BOSI, 1999:18). Esse desapego à memória e as 

reminiscências é característico do capitalismo. Sua tendência à secularização e à eternidade 

jovem, vigorosa e saudável, imprimem uma rejeição automática do que é antigo e busca se 

afastar ao máximo da doença e da morte, signos implícitos na figura do velho. Todavia, é nele 

que a memória da família, do grupo e da sociedade se concentram. A função social do 

indivíduo quando atinge a velhice é lembrar, logo esse se torna o seu trabalho.  

Segundo Bosi, à luz do pensamento de Halbwachs, o adulto e o velho evocam o 

passado de maneira e com objetivos diferentes. Para aquele a memória sobrevive como sonho. 

O adulto não se ocupa muito com o passado e quando o faz é por fuga, em momentos de 
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repouso. O adulto ativo está preocupado demais com o presente para preencher sua vida com 

o passado. Já o velho não descansa ao lembrar do passado. Para ele, esse movimento é algo de 

grande valor e responsabilidade, logo se ocupa do passado de maneira atenta e consciente. 

Geralmente não aguarda que as lembranças lhe ocorram, mas sim procura buscá-las, vasculha 

seus arquivos, trabalha em respeito à preservação de sua memória e da dos seus semelhantes 

(BOSI, 1999:60). Williams lembra que o termo trabalho chegou a ter forte sentido de dor, à 

época medieval. Na modernidade seu sentido se reduz praticamente a um emprego regular e 

remunerado, mas esse sentido não é exclusivo. A linha marxista vê o trabalho como resultado 

das relações produtivas do capitalismo e a remuneração como a troca da força de mão-de-obra 

pelo lucro do patrão, a mais valia (WILLIAMS, 2007:396). O que se quer deixar claro aqui é 

que trabalho associado ao movimento de rememoração do velho não incorre em dor, 

remuneração ou exploração da mão-de-obra, mas sim em um sentimento de missão e dever, 

como guardião da memória social. Esse movimento da missão e do dever permeia, de certa 

forma, todo o universo tradicional das sociedades de Arkhé. 

Quando Walter Benjamin escreveu O narrador, lamentava que o mundo moderno 

estava perdendo o contato com a narrativa. Não que os velhos, mestres e sábios não 

estivessem lá para dizer seus conselhos, mas ao longo dos tempos os mais jovens foram 

perdendo o dom de ouvir. Nas comunidades de Arkhé o tempo é outro, não se compara à 

correria do meio urbano e do capitalismo ocidental. Como imaginar então que culturas 

originárias das sociedades de Arkhé se preservem e tenham na narrativa a sua base filosófica 

quando estão inseridas em um contexto urbano e capitalista? Eis o desafio das comunidades 

jongueiras citadas aqui. Tanto no Morro da Serrinha, na capital; quanto na Fazenda São José, 

no interior do Estado, as influências do capitalismo e da indústria cultural são sentidas e 

dificultam a habilidade do ouvir. Em consequência dessa perda, o velho também passou a ser 

menos solicitado e, portanto, se tornou menos influente em seu meio, sendo destituído de sua 

relevância efetiva. Esse que agora é apenas “o idoso” assume uma forma passiva, é tutelado 

como um menor de idade e absorve o discurso do adulto sobre sua inutilidade diante da 

juventude o cerca, passando a reproduzi-lo e a acreditar nele. ”A moral oficial prega respeito 

ao velho mas quer convencê-lo a ceder seu lugar aos jovens” (BOSI, 1999:78). É nítida a 

diferença entre o lugar que o velho ocupa em uma comunidade com origem na sociedade de 

Arkhé africana, como é o jongo, e o velho que está no seio familiar Ocidental. A 

representatividade do primeiro tem apelo simbólico tão fundamental que a obrigação do 

jovem em respeitá-lo não é demandada publicamente, mas percebida nos pequenos atos de 

todos os membros daquele núcleo que já o respeitam. O respeito à ancestralidade em 
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sociedades de Arkhé é algo implícito e inegável no contexto social. 

A memória, nesse contexto, é o bem maior que procura ser preservado. Mesmo em 

comunidades com origem nos princípios da Arkhé que estão inseridas em uma historicidade 

muito divergente da sua cultura, nota-se um esforço para a manutenção de regras básicas à 

resistência de certos valores. É tendência nesses grupos criar fortes esquemas coerentes de 

narração e universos de significados para que criem e fixem sua imagem para a história 

(BOSI, 1999:67). Internamente à dinâmica comunitária há, além disso, o desejo de deixar um 

legado, uma “herança”, um patrimônio ! bens que se recebe do pai (patri). Esse último 

também pode significar o legado de uma memória coletiva, de algo comum ao grupo 

(SODRÉ, 2002:52). ”O grupo é suporte da memória se nos identificamos com ele e fazemos 

nosso seu passado” (BOSI, 1999:414) . 

No entanto, mesmo que essa memória coletiva defina o grupo e sirva de norte para 

seus membros, ela é formada a partir das memórias individuais produzidas nos indivíduos a 

partir da gama de interpretações que as narrações proporcionam a cada um. Somado a isso, o 

processo seletivo da memória é próprio de cada um. Porém há indícios de que essa seleção é 

ordenada pelo hoje, ou seja, pela personalidade e fase de vida às quais esse indivíduo assume 

no momento de evocação da memória (BOSI, 1999:412). Sendo isto observado, pode-se 

afirmar que a memória também é um instância que se renova, se atualiza e se ressignifica 

baseada nos momentos de sua rememoração. Tanto tratada em escala coletiva ou individual, a 

memória revela-se viva, como a tradição, nas culturas populares, folclores ou como os 

acadêmicos e brincantes prefiram chamar. 

Em culturas como o jongo, o contato direto com a prática não é só fundamental, mas 

o princípio básico do “ensinamento” da dança, do canto e dos rituais que permeiam o jongo 

em si. Quando se diz ensinamento, não é referência a um sistema didático e planejamento 

educacional, mas sim ao aprendizado no nível da experiência. Esta é matéria-prima da 

elaboração da memória do indivíduo e, por consequência, formadora de sua personalidade e 

referências subjetivas. A questão está, mais uma vez, em torno de uma comunidade que 

valoriza princípios básicos da Arkhé, porém instalada em território de domínio do capital e da 

cultura de massa. De acordo com Walter Benjamin, “as ações da experiência estão em baixa”, 

e há receio que desapareçam significativamente. O medo do autor não é meramente um 

exagero, como muitos outros acadêmicos podem contestar, pois a redução da experiência 

pode extinguir a narrativa. A experiência passada de uma pessoa para outra é a fonte do saber 

de todos os narradores. Estes mais valorizados quando se atêm às características da oralidade. 

Afinal, o bom narrador sempre tem origem no povo, principalmente aquele ligado a processos 
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artesanais (BENJAMIN, 1994:198-214). Isto quer dizer que a narração, o pano-de-fundo 

responsável por unir uma comunidade de Arkhé em uma coerência simbólica e de discursos, 

também pode ser comparada a um processo artesanal. Não é à-toa que Ecléa Bosi ressalta que 

“a lembrança é um diamante bruto que precisa ser lapidado pelo espírito” (BOSI, 1999:21). O 

artesão, assim como o narrador, ocupa um papel de detentor de um saber específico e oral. A 

passagem do ensinamento, de ambos, se dá pela experiência, esta vivida pelo aprendiz. 

Para Williams, o termo experiência pode se referir a um conhecimento dado a partir 

da observação, reflexão ou consideração de acontecimentos passados; ou pode ser uma 

espécie de consciência distinta de ”razão” ou ”conhecimento”, isto é, dada de maneira quase 

que intuitiva, sem estrutura racional eficaz (WILLIAMS, 2007:172). Aqui utiliza-se as duas 

vertentes em diferentes instâncias. A primeira definição seria a respeito do acúmulo de saber 

do narrador e sua vivência. Já a forma intuitiva fica por conta do ouvinte (ou aprendiz), que 

completa as lacunas deixadas pela narração com apreensões e interpretações próprias. Muniz 

Sodré lembra que o “discurso narrativo” não precisa ser dado de maneira óbvia para que se 

compreenda a transmissão de saber como tal. Na Arkhé, a dança, por exemplo, é por si só uma 

força realizante. Ela é transmitida de maneira incomunicável em termos absolutos, pois não 

apela à língua para ser passada. O saber da dança é “colado à experiência de um corpo 

próprio” (SODRÉ, 2002:137). No jongo funciona assim. Seja rural ou urbano, no terreiro ou 

em uma ”escola de jongo”, seu aprendizado mantém uma ligação com o artesanal e a 

observação, sua apreensão se dá basicamente através da experiência. 

O que é todo esse processo narrativo, de transmissão de saber, de preservação das 

tradições e memória de um grupo ou um povo, senão uma grande dinâmica comunicacional? 

É quase impossível falar em comunicação sem mencionar a mediação. Segundo Williams, 

mediação é usada no sentido de reconciliação entre instâncias conflitivas, em que algo 

mediaria a relação entre elas buscando um acordo ou uma co-existência pacífica; no sentido 

dualista da ideologia ou racionalização, as quais expressam falsa e indiretamente uma relação 

entre ações que de fato não se dariam; e no sentido formalista, no qual a expressão das 

relações que de outra forma estariam separadas é direta (WILLIAMS, 2007:275). 

Na presente pesquisa, faz-se uso da primeira definição, a qual Raymond Williams 

também destacou como a mais antiga. Após todos esses confrontamentos teóricos, não é 

difícil enxergar que os veios culturais conceituados são diferentes, não necessariamente 

divergentes, porém todos solicitam ocupar um lugar no mesmo contexto histórico. Pensando 

de forma simples, que a cultura capitalista e a cultura do jongo, por exemplo, são 

infinitamente diferentes entre si, não é nenhum espanto avaliar a relação entre estas como um 
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conflito que necessite ser mediado. O “ser mediado” aqui não quer dizer que deva haver uma 

figura efetiva que promova a intermediação entre as partes. Todavia, assume-se que 

necessariamente deva haver negociações entre os envolvidos. Portanto, pretendo envolver 

essa discussão com o conceito de mediação para além das veiculações e controle midiáticos 

da indústria cultural. Abordo a mediação em um caráter primário, ligado ao indivíduo e ao seu 

meio, resultando nas “pequenas” negociações, acertos que não buscam a supressão de culturas 

alheias ou domínio hierárquicos delas, mas que as admite e procuram o equilíbrio 

intercultural.  

Jesús Martín-Barbero, não pode deixar se ser citado. O conceito de mediação para 

ele é um pouco diferente do que se usa aqui como referência, pois ainda é muito ligado à 

questão dos meios. No entanto, acertadamente observa que a memória ancora a mediação das 

ritualidades, o que sustenta toda a comunicação. Dessa forma, a mediação se torna para ele 

uma questão de cultura, mais que de meios. O que estimula a avaliar o processo inteiro a 

partir de sua outra faceta: a recepção, o lugar da resistência da apropriação a partir de seus 

usos (MARTÍN-BARBERO, 2006:19-28). Logo, para o autor, mediação integra cultura e 

comunicação na processualidade do cotidiano, é a cultura vivida em sua dinamicidade 

comunicativa, social e comunitária. Encara-se a mediação como todo um complexo social que 

ressignifica os produtos culturais, criando sentido intersubjetivo, havendo pouco de 

comunicação (no sentido acadêmico da palavra) e muito de político-social. 

As camadas subalternas têm um histórico bastante extenso de subjugos das classes 

abastadas, porém regado a mediações e negociações de todo tipo. Desde a época da 

escravidão, com o aristocrata; até hoje, com a indústria cultural, o pobre, humilde e sub-

valorizado indivíduo (geralmente de pele escura), buscava não somente manter sua 

integridade psicológica, como também preservar sua memória e cultuar suas crenças. Como 

assinala Muniz Sodré, é comum às comunidades negras de Arkhé que, ao invés de debater e 

brigar, negociam. Não se trata de uma negociação financeira ”à ocidental”, mas da 

consolidação de uma trama de trocas sem finalidades absolutas, visando um equilíbrio de 

energias e compensações. Qualquer ente pode participar. Negocia-se com deuses a animais, 

tudo o que possa realimentar a força: “(...) o escravo propõe-se a resolver com o sorriso e a 

vontade sua relação contraditória som o senhor” (SODRÉ, 2002:113-119). O autor confirma 

aqui tanto o costume da negociação para as comunidades de Arkhé, como também a 

sagacidade dos indivíduos que a incorporam, os quais não lançam mão da mesma com “má-

fé”, mas como estratégia de auto-preservação. Dessa mesma forma, os negros escravizados no 

Brasil, por exemplo, desenvolveram a habilidade de reinventarem seus cultos em solo 
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brasileiro. O terreiro é exemplo disso: espaço destinado ao culto e memória dos negros, mas 

também lugar de mediação entre as imposições da ordem escravagista (SODRÉ, 2002:101). 

A mediação, antes de tudo, deve ser tratada como uma atitude mais intuitiva do que 

racionalista. Ela se dá antes de atingir a questão do papel da mídia. O caráter da mediação 

aqui é pessoal e intransferível, isto é, engloba tanto o discursos externalizados quanto o 

movimento de recepção. Essa pessoalidade da mediação relacionada à sociedade de Arkhé, é 

permitida a partir das múltiplas interpretações proporcionadas pela prática e culto da narração. 

Portanto, ao contrário do que se imagina, a vida comunitária, a coletividade, não impede ou 

anula a individualidade de seus representantes. Cada um tem uma opinião formada e uma 

maneira própria de preservar, discutir e transmitir sua cultura. Como afirma Muniz Sodré, 

nenhuma cultura atinge a experiência com o real sem passar antes pela mediação. “Interpretar 

é, assim, a operação básica de 'leitura' do real” (SODRÉ, 2002:8). 

Não se deseja passar a ideia de um radicalismo otimista. Reconhece-se que os povos 

escravizados sofreram inúmeras descaracterizações e expropriações culturais. Porém, mostra-

se como isso fazia parte das mutações do grupo, como este se adaptava através de acertos e 

negociações intrínsecos à luta pela continuidade simbólica quando se perceberam em meio à 

diáspora (SODRÉ, 2002:157). Além disso, sabe-se que ainda em território africano, as 

populações e etnias da África Central aprenderam a entrelaçar suas tradições e costumes em 

uma proposta simultânea de união de forças e preservação identitária, que não foram 

racionalmente planejadas, mas intuitivamente negociadas. Essa intuição, não é vista aqui 

como uma forma primitiva do racionalismo midiático da sociedade capitalista. Entende-se 

que, melhor do que ninguém, as comunidades tradicionais e representantes da cultura popular 

sabem “cuidar” de si e da preservação de sua cultura. Deseja-se mostrar que são astutos ao 

tratar com “os de fora”, mas não da maneira enganosa e usurpadora induzida pelo capitalismo, 

e sim “acordada”, “acertada”, visando um equilíbrio entre as partes (ninguém sai perdendo e 

ninguém sai ganhando). Coutinho lembra que: 

(…) o povo desenvolveu uma estratégia de abertura de espaços pela 
interação, pela sedução, como assinala Muniz Sodré. Não se deve atacar à 
força uma região física e simbolicamente obstruída, mas se trabalhar nos 
interstícios para preenchê-los com alternativas que visassem à continuidade 
de uma fala histórica (COUTINHO, 2006:110) 

 

 A recepção mencionada resulta nesse processo em, basicamente, duas frentes: a 

recepção do praticante, que interpreta pessoalmente as questões levantadas pelo seu meio 

cultural e desenvolve sua formação individual e coletiva a partir de suas conclusões; e a 

recepção entre culturas diferentes (ou até divergentes), na relação entre seus membros e os 
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discursos que permeiam pontos de vista distintos. O estudo da cultura como produção não 

deve enxergar apenas o ato de produzir, mas “todos os passos de um processo produtivo: a 

produção, a circulação e a recepção” (CANCLINI, 1983:33). A recepção é tão importante 

para a cultura como a produção e a circulação de valores e produtos culturais, em um contexto 

contemporâneo. É através da recepção que pode-se pensar a sobrevida das tradições e sua 

preservação. 

A mediação e suas formas de negociação acabam gerando relações dialéticas 

fundamentais para entendimento dos atuais (assim como, morosos e antigos) conflitos  

discursivos a respeito das culturas populares, comunidades tradicionais ou folclóricas e sua 

possível descaracterização diante do capitalismo. O conceito de dialética, segundo Williams, 

define-se basicamente no sentido impreciso da descrição das interações entre ideias 

contraditórias ou opostas. Esse processo é portanto a contínua unificação de opostos, em um 

relação complexificada das partes com o todo (WILLIAMS, 2007:142). Essa concepção 

ligada à questão da tradição inserida em um mundo modernizado revela que, por mais que 

estruturas objetivas guiem as ações humanas, os homens fazem suas próprias escolhas e, 

portanto a própria história (COUTINHO, 2002:169). 

Resultante dessas concepções dialéticas é o desenvolvimento de relações de 

ambivalência, que balançam entre contraditoriedades, e negociações, muitas vezes desiguais. 

Canclini assinala que estas respostas “favorecerem os interesses do povo, ao mesmo tempo 

que o subordinam a um regime econômico que o explora”, porém, ainda que as mudanças nas 

raízes simbólicas dessas culturas tradicionais mostrem as imposições das camadas 

dominantes, ao mesmo tempo são tentativas das próprias classes subalternas de reagir sobre 

elas, através, basicamente, da vinculação do passado às contradições do presente 

(CANCLINI, 1983:127). Eduardo Coutinho endossa esse ponto de vista quando afirma que o 

próprio processo de “domesticação” do Carnaval popular não se deu apenas pelos anseios 

reformistas das camadas médias da população, mas também pela pressão da plebe pelo 

reconhecimento de suas manifestações (COUTINHO, 2006:152). Nota-se, assim, que a 

ambivalência que protagoniza as relações dialéticas dos discursos das tradições não revela 

apenas duas vertentes contraditórias e suas possibilidades de conciliação, mas também parte 

da raiz de interesses tanto das camadas subalternas, quanto das classes hegemônicas. Isso 

prova que as e mudanças “modernizantes” das tradições não são determinadas de forma 

unilateral. O estopim inicial para uma mudança pode até partir de um dos lados, porém logo o 

outro impõe as próprias condições para que os benefícios das negociações sejam recíprocos, 

em certa medida. 
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Para o Ocidente, lembra Muniz Sodré, a ambivalência, na verdade, assume uma 

feição de instabilidade constante de forças que se equilibram de forma provisória num jogo de 

tensões. Mas que o real equilíbrio é impossibilitado pela própria atuação do capitalismo que, 

por outro lado, estimula a ambivalência. Esse capital obcecado pelas relações e eficácia de 

produção acaba por limitar o controle do vazio gerado pelo próprio através do movimento 

simbólico (SODRÉ, 2005:72). A ambivalência, portanto, se dá por todos os atores do 

processo. Entretanto, quando esta parte da mediação das próprias camadas populares, 

especificamente, funciona socialmente como a memória para Ecléa Bosi, pode ser conservada 

ou elaborada, porque a própria vida humana se divide em instinto (reflexo) e inteligência 

(inovação). O caso do jongo, portanto, é algo mais do que uma negociação com a sociedade, é 

antes a relação ambivalente subjetiva do próprio ser, este coletivo ou individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

 

4. O jongo, hoje !  reflexões de uma observação participante 
 

Desde o tempo que ainda havia 
Cadeirinha e landolé 
Fomos nós que demos duro 
Pro país ficar de pé! 
 
Auê, meu irmão café! 
Auê, meu irmão café! 
Mesmo usados, moídos, pilados, 
vendidos, trocados, estamos de pé: 
Olha nós aí, meu irmão café!23 

 

4.1. São José da Serra !  o jongo no quilombo 
 

Visitei o Quilombo São José da Serra por três vezes: a primeira como turista e as 

duas últimas como pesquisadora. Reconheço na primeira viagem uma grande contribuição 

para meu encanto pelo jongo e a consequente vontade de pesquisá-lo. Meu primeiro contato 

com os quilombolas da Fazenda São José foi na festa de 13 de maio, em 2010. Cheguei ao 

local em meio a toda aquela gente. Uns frequentavam o quilombo há tempos, outros 

meramente ouviram falar da festa e lá estavam com interesses diversos. O primeiro impacto 

foi visualizar o quanto esse universo era conhecido e como o jongo, e o Quilombo São José 

em si, tinham disseminado sua proposta, talvez até suas crenças e tradições. Todo o preparo e 

aparato montados foram agradáveis de se contemplar, mas confesso que não conversei com 

nenhum quilombola. 

Na verdade não os vi, a não ser em momentos que estavam reunidos para se 

apresentarem ou para a missa-afro, quando estavam muito ocupados vendendo comida e 

artesanato nas barraquinhas ou fazendo feijão para o exército de forasteiros. Saí de lá no dia 

seguinte com a sensação boa de ter ido a um lugar belo, com outra relação com o tempo, ter 

(apenas) visto uma cultura que ainda não conhecia de perto, mas ainda cheia de curiosidades. 

Sabia que o que tinha presenciado não se dava daquela forma antigamente. Que a 

popularização da festa influenciou, e muito, no formato que esta assumiu e, à primeira vista, 

eram preocupantes as proporções que este tomava. Não era possível se certificar se aquele 

povo estava saindo no lucro (em todos os aspectos) ou no prejuízo, no fim das contas. 

Portanto, resolvi voltar em outro momento. 

Em outubro de 2010, chegava no Quilombo novamente, agora me apresentando 

como pesquisadora e em uma data que não havia festa aberta. Já iniciara meu trabalho com o 

                                                
23 Trecho do Jongo do Irmão Café, compositores: Wilson Moreira e Nei Lopes. 
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Jongo da Serrinha na capital do Rio de Janeiro e, o difícil acesso ao São José limitava minhas 

visitas às épocas de estiagem pluviométrica. Por sugestão de Toninho Canecão, líder da 

comunidade, fui na mesma data que cerca de 30 estudantes de Geografia da Universidade 

Federal de Juiz de Fora acamparam no local para estudar a topografia da região. Enquanto 

estes andavam pelos morros e campos observando a estrutura geológica local, me atinha 

apenas aos quilombolas e às questões que os envolviam.  

Desvencilhando-me de qualquer tipo de bloco de notas, gravador ou câmera, era toda 

ouvidos. Nenhum questionário formal fora apresentado por mim. A proposta era humanizar a 

relação entre pesquisador e pesquisado. Qualquer anotação que viesse a fazer era dentro da 

barraca de camping, jamais na frente do entrevistado. Apenas juntei-me a eles e auxiliei nas 

tarefas do dia. Mas não havia hipocrisia. Qualquer membro da comunidade com quem eu 

conversasse ! enquanto descascávamos batatas, por exemplo ! entendiam porque eu o fazia 

daquela forma e, em contrapartida, sabiam exatamente o que dizer e como se posicionar: 

sinceros interesses, de ambas as partes. 

A abertura era para qualquer assunto, portanto. Desde como andava a situação da 

titulação de terras, a como minha companheira de cozinha conheceu o marido. Assim, pude 

conhecer mais gente e, entre uma batata outra, “pescar” alguns dados para a pesquisa, sem 

pressão. Logo me chamavam pelo nome e me conquistavam de forma muito mais cativa do 

que qualquer festa de maio. Era muito diferente do que tinha presenciado no início daquele 

ano. Aquela grande família tinha tanto para dizer e eu para ouvir. No fim, ajudava a preparar 

um banquete para mais de cem pessoas (era festa de aniversário da menina Layza), prendia 

cachos de bolas, arrumava a mesa do bolo. Aquelas pessoas não permitiram que eu partisse 

sem almoçar. Era nítido que, entre eles, o lema era que todos que os visitantes deveriam sair 

satisfeitos. Aceleraram o processo de preparo do almoço para que eu, apenas uma das cem 

pessoas que comporiam a festa, comesse. Demorei 40 minutos para me despedir de todos. 

A última visita, na véspera da festa de 13 de maio, em 2011, foi para confirmar 

suspeitas, tirar dúvidas e mergulhar efetivamente nas questões que cercavam aquelas pessoas, 

cujas famílias moravam ali por gerações. Dessa vez tinha muito mais tarefas a fazer, afinal 

previa-se centenas de visitantes para o dia seguinte. Mais uma vez a cozinha foi minha aliada 

de pesquisa. Terezinha do Nascimento Fernandes, a Mãe Tetê24, líder espiritual da 

comunidade, dedicou atenção especial a todos que a indagavam. Na noite que antecedia a 
                                                
24 Mãe Tetê, ou Terezinha do Nascimento Fernandes, é a líder espiritual do grupo atualmente. É irmã de Toninho 
Canecão, o líder comunitário. Herdou o axé de sua mãe, Dona Zeferina. É hoje responsável pelo centro de 
umbanda do Quilombo e pelas mirongas do jongo. Ela é quem abençoa a abertura da roda de jongo no “13 de 
maio”.    
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festa, a cozinha cheia de ajudantes entre moradores locais e forasteiros (alguns chegaram mais 

cedo para a festa), Mãe Tetê contava histórias, explicava situações complexas, cantava 

pontos, enquanto todos trabalhavam para a festa. Sobre a mudança das datas festivas de maio, 

Mãe Tetê explicou que se deveu a uma questão prática: todos poderem participar. 

Originalmente a festa começava em 1º de maio, dia de São José Operário25, padroeiro do 

Quilombo, e durava até 13 de maio, dia da Preto Velho, para os povos de crença afro-negra. 

Quando começaram os encontros com objetivo turístico passou a se realizar a festa apenas no 

1º de maio, que também é Dia do Trabalhador e feriado nacional. Hoje esse encontro acontece 

no “13 de maio”, segundo Mãe Tetê, porque 1º de maio é feriado de um dia apenas e, hoje em 

dia não é possível uma festa que dure treze dias. No caso, mesmo que dia treze caia no meio 

da semana, sempre se faz a festa no fim de semana seguinte, para que as pessoas possam ficar 

mais de um dia no quilombo. 

Em 2011 o “13 de maio” caiu justamente na sexta-feira que antecedia a festa. Mesmo 

sendo dia de Preto Velho, não teve trabalho no terreiro de umbanda da comunidade. Mãe Tetê 

acendeu sua vela para as almas, cumpriu suas obrigações com os santos e disse que não teria 

comemoração pois todos estavam trabalhando em prol da festa. Maria Santina do Nascimento 

Roque, a Tia Santinha26 estava tão consumida por suas tarefas que se esqueceu que era 13 de 

maio. Se sentiu culpada por ter esquecido suas obrigações com as entidades da umbanda.  

Porém há outro ponto de vista para a mudança. Desde que o jongo começou a ganhar 

mais visibilidade — primeiro academicamente e depois nos meios de comunicação — uma 

série de interesses passaram a permeá-lo. A mídia procurava dar ênfase ao “calendário 

abolicionista”, que marca “13 de maio” como Abolição da Escravatura. Em mais uma 

proposta homogeneizante e demagógica da indústria cultural, houve a transferência da festa 

aberta ao público para o dia 13 de maio. Divulgava-se nas revistas e telejornais como “festa 

em comemoração à Abolição da Escravidão”, e não como Dia de Preto-Velho — data 

importante em que os negros relembram sua ancestralidade e fazem seu pedido às almas dos 

que se foram. O mesmo se deu com a implantação de uma nova data para esse calendário, o 

dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, que os Quilombolas preferem 

chamar de Dia de Zumbi.  
                                                
25 Até a data no calendário católico para o Dia de São José há uma negociação motivada por uma 
contextualização histórica. Em 1870, através do Papa Pio IX, São José passou a ser cultuado no dia 19 de março. 
Em 1955 Pio XII fixou o dia 1º de maio para "São José Operário, o trabalhador". Essa mudança aconteceu 
porque, em 1886, operários de uma fábrica em Chicago nos Estados Unidos foram mortos apos protestarem. Em 
homenagem a eles é que se consagrou este dia como sendo o Dia do Trabalhador e Dia de São José Operário, o 
trabalhador. 
26 Maria Santina Nascimento Roque, Tia Santinha, é prima de Toninho Canecão e Mãe Tetê. É da sexta geração 
desde Tertuliano e Miquelina, os primeiros da família na Fazenda São José.  
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O dia tanto treze quanto vinte  
Avia que o negócio é o seguinte:  
Um é feriado novo 
O outro é de todo esse povo  
Vamos os dois festejar27 
 

Nesse ponto, podemos verificar como vão fundo as negociações com a camada 

hegemônica. Os quilombolas do São José permitem que as datas de seu calendário religioso 

passem a ter um peso turístico maior para os visitantes. Em contrapartida, continuam a 

celebrar sua ancestralidade em datas flexíveis para que, sem contrariar a mídia ! portanto, 

tendo-a como aliada no processo ! possam reencontrar a maior parte dos parentes que 

partiram em busca de trabalho. Estes acabam regressando para passar todo o fim de semana, 

ao invés de apenas um dia de feriado, como seria no 1º de maio. O fato de grande parte dos 

membros da comunidade trabalhar fora, por escassez de fonte de renda local, torna inviável a 

manutenção de uma festa que dura treze dias. As mudanças negociadas revelam a 

preocupação dos parentes que ficaram em ter seus semelhantes próximos por um pouco mais 

de tempo, assinalando dessa forma, a importância da união familiar para os mesmos. Os 

membros do Quilombo São José garantem, assim, o mínimo de identidade étnico-cultural, 

para poderem conquistar suas demandas e consolidar a cultura e seus interesses através da 

troca. 

Lilian Nascimento Máximo28 fazia os últimos ajustes nas peças de artesanato que 

seriam vendidas no dia seguinte. Dizia que era difícil ter jongo fora do “13 de maio”. Os 

jongos em dias de santo eram dados pelos devotos do mesmo, geralmente aniversariante do 

dia, como Dona Zeferina e Tio Mané, que davam o jongo em 24 de junho, dia de São João.  
Não tem mais quase. Só se dança o tambu [jongo] quando vem alguém de 
fora. Os jovens só querem saber de funk e outras coisas, não têm paixão pelo 
jongo. As crianças adoram o jongo!29

 

 

Segundo Lilian, os mais velhos foram “cansando”, enquanto os mais jovens não se 

importavam muito se haveria ou não jongo nos dias santos, portanto não incentivavam. Além 

disso, ainda envolvendo o manejo de datas, não é proveitoso para o quilombo dar o jongo em 

um dia de santo que não seja feriado, pois grande parte dos familiares não poderão 

comparecer. Não é difícil notar que toda a dinâmica do jongo no Quilombo São José, ou das 

culturas de Arkhé em geral, objetiva e se organiza para justificar a união comunitária, seja ela 

                                                
27 Trecho do jongo Jongueiro Cumba, compositores: Wilson Moreira e Nei Lopes (grifo nosso). 
28 Lilian Nascimento Máximo é sobrinha de Toninho Canecão, Mãe Tetê, e Tia Santinha. É esposa de Walmir, 
mãe de Kadu e Lidia.  
29 Depoimento de Lilian Máximo à autora, em 13/05/2011 
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em rituais religiosos ou festas pagãs. O bem maior é o “estar junto”, o compartilhar, a troca e 

o consequente equilíbrio do axé que circula naquela comunidade. 

Voltando aos gostos dos jovens, percebe-se que a modernização trazida na essência 

da indústria cultural já não poupa o meio rural. A tecnologia também vai chegando rápido ao 

Quilombo, que em 2002 recebia a primeira instalação elétrica. O que não se apresenta como 

algo ameaçador ou prejudicial à cultura local, como supõem os tradicionalistas. Não se pode 

cair na ingenuidade de condenar o progresso visando uma “primitivização salvadora” do 

jongo. Suas crenças e suas tradições estão para além do substrato, da forma e do palpável. Os 

apegos simbólicos existem, e são transferíveis ! mas não substituíveis. O ambiente ou local 

diferenciado em que se dá não condena a propagação e manutenção das culturas, pelo 

contrário, pode ser determinante para a manutenção das mesmas. 

Um turista, em meio à multidão no Quilombo, na festa de 13 de maio, em 2010, 

disse: “era bem melhor quando não tinha luz”, a qual se tornou uma das sentenças 

estimuladoras da presente pesquisa. Não é por acaso que Mãe Tetê sustenta o Centro de 

Umbanda São Jorge Guerreiro e Caboclo Rompe Mata30, no Quilombo e outro no Morro do 

Cruzeiro, em Santa Izabel do Rio Preto, a cidade mais próxima. Trabalha em ambos como 

mãe-de-santo e diz que são iguais, seguem a mesma linha. Segundo ela, a criação de um 

segundo terreiro, fora do São José, é justificada pela questão do acesso. Muitas pessoas não 

conseguiam ir até o terreiro no quilombo, então fundaram o de Santa Izabel, isto é, se 

adaptaram às condições para poderem atender mais pessoas, receber mais gente, deixarem-nas 

mais satisfeitas. O mesmo se dará na própria comunidade que, de acordo com Toninho 

Canecão, em vias da tão aguardada titulação de terras, estruturará o local para receber ainda 

mais gente, com conforto e condições mínimas a todos ! o que já é feito em boa parte da 

estrutura existente. 

“Ainda que o lugar conserve um encanto de selvagem virgindade, a população não é 

tão primitiva que não possa oferecer as comodidades básicas às quais o viajante está 

acostumado.” (CANCLINI, 1983:66). A ideia é dar o que o turista quer ! assim como à 

mídia, no caso da mudança de calendário ! para que seja possível negociar com ele. Se for 

no meio da serra em um quilombo: terá banheiro, água potável, comidas variadas/típicas, 

bebidas e manifestações “primitivas” de cultura popular. Se for em um teatro ! como em 

shows do Jongo da Serrinha, por exemplo ! terá figurino especial, preparação vocal, 

disposições previamente ensaiadas, dinâmica de um repertório variado e a emoção que só os 
                                                
30 O Centro de Umbanda São Jorge Guerreiro e Caboclo Rompe Mata foi fundado no Quilombo São José a, 
aproximadamente, 40 anos por Mãe Zeferina, mãe de Mãe Tetê. 
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tambores e uma cultura como o jongo podem gerar. Em contrapartida, essas comunidades 

recebem prestigio, reconhecimento, visibilidade e, por consequência, verba de auxílio do 

governo ou via patrocínio,  o que propicia as demais conquistas como: poder-de-voz, direitos 

civis e projetos governamentais voltados para preservação cultural.  

Contudo, não se trata de um escambo desequilibrado, no qual os interesses superam 

o caráter simbólico e até espiritual das culturas envolvidas. As negociações se dão para que 

justamente os costumes e tradições não desapareçam no seio de uma comunidade anônima, 

que cada vez mais se fragmenta por conta das leis injustas de oportunidades de sustento que o 

capitalismo oferece. Sábios são os jongueiros, que usam do próprio capitalismo para lutar 

contra a consolidação absoluta do mesmo. Não se assume aqui a postura pedante do instruído 

em favor dos “pobre coitados” quilombolas. Os jongueiros do São José sabem exatamente o 

que estão fazendo e, a todo instante, lutam para não perder o controle sobre as próprias 

decisões. São (excelentes) mediadores das próprias questões. Eis um dos princípios da Arkhé: 

o equilíbrio. 

Uma das maiores preocupações de não se realizar a festa de Preto Velho no terreiro 

de umbanda, para quem está “de fora”, é a possibilidade do jongo perder a ligação com o 

espiritual que permeia as crenças afro-negras. Todavia, Mãe Tetê afirmou que quando esse 

dia não é comemorado por eles na umbanda, o “saravá aos Pretos Velhos”, como diz o 

jongueiro,  será a própria benção à fogueira, como ela própria intenta ser. Ou seja, a benção à 

fogueira (de Preto Velho), na abertura da roda da festa de maio, não é falsa. É real e 

verdadeira. Existem perceptíveis elementos cênicos, como a maneira que é formada a roda, 

partindo de uma fila indiana; e o primeiro ponto tirado para “firmar” a fogueira, que é entoado 

antes do ponto de abertura, que seria o primeiro, a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. 

Muitos acreditam que essa benção é apenas mais um elemento da teatralização do jongo, 

porém Mãe Tetê confirmou que ela é uma sincera saudação aos Pretos Velhos, ancestrais 

daquela gente e daquela terra, um pedido de atenção e proteção deles para a roda e para a vida 

de cada um presente. O fato de não ter havido festa no terreiro de umbanda em 13 de maio de 

2011, pode confirmar tal discurso. Mãe Tetê jamais deixaria o dia de Preto Velho passar sem 

lhe render homenagens. Logo, pode-se concluir que a cerimônia de abertura da roda é a Preto 

Velho, verdadeiramente pois, do contrário, pelo menos em 2011 ! ano em que não houve 

homenagens no próprio dia treze ! não teria ritual dedicado aos Pretos Velhos. Como líder 

espiritual, é seu dever manter todo mistério do jongo. 

Essa confirmação incorre na possibilidade de um segundo problema. Em terreiros de 

umbanda e candomblé, de rituais ligados às crenças de origem africana em geral, costuma-se 
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ressaltar a importância dos presentes estarem partilhando de um mesmo axé, uma mesma 

energia, para que, assim se equilibre as forças espirituais que circulam no local. Logo, 

imagina-se que, para uma roda de jongo dedicada aos Pretos Velhos, seja importante que 

todos os presentes estejam em uma mesma vibração, para que a energia flua. Algumas 

considerações devem ser feitas, portanto. É claro que não pode-se supor que a roda que 

acontece aberta aos forasteiros é de uma espiritualidade plena, em que todos estão envoltos na 

mesma energia e objetivando um mesmo alcance espiritual. O caráter do espetáculo e da 

exibição existe, e não podem ser esquecido ! ou até abafado por aqueles que buscam 

defender as atitudes dos jongueiros, a qualquer custo, tentando vesti-los com o “discurso de 

autencidade”. 

Essa é justamente a questão e deve ser considerada. Os jongueiros não precisam 

atender ao discurso ou insistir que estão dentro de suas determinações para se auto-

reconhecerem autênticos. Mãe Tetê nos coloca, dessa forma a proposta inicial do jongo atual: 

de abarcar mais gente, de disseminá-lo. Com essa intenção, jamais poderiam exigir pré-

requisitos espirituais para outras pessoas observarem e participarem da roda ! características 

exigidas no jongo antigo. 

As pessoas não vão vir receber uma benção num ”buraco” desses sem 
realmente ser alguém que acredita, sem que seja amigo. Vem gente do 
mundo todo. Todos estão com um pensamento bom, com boa intenção31. 

 

A líder espiritual do Quilombo São José reconhece que o acesso ao local é difícil e 

procura justificar a intenção das pessoas com relação ao esforço que fizeram para estarem lá. 

De fato, é curioso observar a dinâmica dos visitantes do Quilombo no dia da festa. Vê-se 

gente de todos os tipos e de todas as intenções. Há os que frequentam a anos por respeito e 

empatia com as manifestações da cultura em si; outros vão por indicação dos que já foram; 

tem aquele que vai por diversão, pois disseram que era uma festa, afinal; outros estão 

iniciando na busca pelas culturas populares etc. Esses diversos interesses acabam por interagir 

(ou não) com a roda a Preto Velho de várias maneiras. Os que conhecem e de fato partilham 

daquela cultura sustentam a roda por toda a madrugada, até o alvorecer do dia; os que foram 

pela diversão se aproximam por curiosidade, mas logo se entediam e procuram fazer outra 

coisa ! não esquecendo que há um baile de forró acontecendo simultaneamente (antigamente 

o ritmo alternativo ao jongo era o calango). Portanto, como Mãe Tetê apontou, acabam 

participando da roda realmente aqueles que estão imbuídos de um objetivo espiritual, dentro 

da celebração que o jongo propõe. 
                                                
31 Depoimento de Mãe Tetê à autora, em 13/05/2011) 
 



 60 

Não podemos deixar de reparar, também na grandeza dos jongueiros em não se 

preocuparem de fazer rodas e festas separadas do evento aberto ao público do “13 de maio” 

! isso também se aplica ao Jongo da Serrinha. Quando a pesquisa foi iniciada, havia a 

suspeita da existência de uma festa “secreta” ou, pelo menos, separada realizada entre os 

jongueiros locais, com o objetivo de manter um caráter mais ”original” e intimista, sem 

influências externas ou trocas com outras culturas que pudessem descaracterizar o jongo. O 

equívoco foi descoberto nas palavras de Mãe Tetê. Haver uma outra festa interna, cercada 

pelo ”discurso de autencidade”, teria essencialmente uma característica segregacionista. Seria 

uma espécie de trompe-l’oeil32 distorcido e mesquinho, na tentativa de “enganar o olho” do 

visitante que acreditasse na espiritualidade da festa que, no caso, seria totalmente cênica. Mas 

não é essa a intenção dos jongueiros. Preserva-se a cultura em si mantendo-a visível, e não 

escondida. Há festas entre eles sim, porém com a proposta de unir os jongueiros locais e 

familiares, e não de excluir os ”de fora” ! algo que só se pode perceber ao exercitar a visão 

em relação às sociedades de Arkhé, desvencilhando-se da mentalidade de origem ocidental e 

caráter egoísta. 

Manoel Seabra, ou apenas Tio Mané33, estava emocionado com duas exposições de 

fotografias que aconteciam em uma sala durante a festa de maio, em 2011: uma de Davy 

Alexandrisky, fotógrafo profissional e outra minha, amadora. 
Meus pais e meus irmãos, jamais tiveram isso. Ninguém tinha fotografia. Aí 
vocês chegam e fazem essa coisa bonita pra gente34. 

 

Com todas as mudanças do jongo de hoje em dia, Tio Mané considera o 

reconhecimento o melhor que recebem dos forasteiros que os visitam. Mãe Tetê disse o 

mesmo e ressaltou que, o fato de serem reconhecidos, indica para eles que mais pessoas se 

importam com o Quilombo São José. A cada festa, a líder espiritual acredita que fazem mais 

amigos. Refletindo sobre o que ambos afirmaram, percebe-se a importância do 

reconhecimento do “outro” àquelas pessoas, que há pouco menos de um século sofreriam 

ainda muito duramente os efeitos de 400 anos de escravidão. Qual não é o peso que a visita e 

apoio de outras pessoas tem para os moradores do Quilombo São José? É apresentado, 

portanto, um ponto positivo da disseminação cultural, que pode surgir em épocas de 

                                                
32 O trompe-l’oeil, na verdade, é uma simulação do real (e não sua representação), os objetos pintados são 
verdadeiros simulacros, uma pura ‘sedução do espaço pelos signos do espaço.’ (BAUDRILLARD apud SODRÉ, 
2002:35)  
33 Manoel Seabra, o Tio Mané, é o homem mais idoso e, portanto, patriarca da comunidade. É irmão de Mãe 
Zeferina e grande rezador do comunidade. Conhece inúmeras histórias de magia dos tempos do jongo antigo. 
34 Depoimento de Tio Mané à autora, em 14/05/2011 
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capitalismo e consumo de diversas formas: a mudança de função social das classes 

subalternas, ao ter finalmente um lugar-de-fala (ou de poder). O preto, pobre, trabalhador de 

sol a sol, em noite de festa é o folião, o mestre, o rei, que assume a postura de um ator 

fundamental para a própria cultura e para culturas alheias que o admiram (BRANDÃO, 

1994:11). 

As relações entre os “de dentro” e os “de fora” podem ser vistas, como colocaram os 

sábios do Quilombo, sob o ponto de vista da legitimação de si a partir do olhar do outro. O 

problema é que, geralmente, em contexto turístico, essa relação procura ser fetichizada, na 

qual o interesse e reconhecimento se dão pelo viés do assistencialismo ! o turista acredita 

que reconhecendo e consumindo a produção do brincante ou artesão, estaria fazendo sua boa-

ação, “ajudando” a comunidade, que sobrevive “graças a ele”, em uma espécie de atualização 

do “fardo do homem branco”, como versão da indústria do turismo. 

Contudo, o dito jongo antigo ! não somente aquele que não permitia crianças, mas 

também o mas recente, com reduzida participação e observação de turistas ou pessoas que não 

era próximas ! tinha um ponto em comum com o jongo atual, que pode ser classificado 

como o objetivo mor da roda de jongo, por essa persistência no tempo: a reunião familiar. 

Durante a pesquisa, pôde-se notar que unir a família, a comunidade para a roda de jongo é a 

melhor e mais importante finalidade para o jongueiro, esteja ele em meio rural ou urbano. 

Maria do Carmo Nascimento Máximo, a Tia Carminha35, afirma que antigamente era bem 

diferente. Mãe Zeferina36, a líder espiritual anterior à Mãe Tetê, dava o jongo no dia de São 

João. Convidava as pessoas da vizinhança e abriam a celebração rezando o Terço de São 

Gonçalo para o santo do dia. O restante da noite era festa com muita conversa, café e vinho 

para esquentar a noite fria e, claro, jongo próximo à fogueira. Segundo a jongueira, a festa foi 

aumentando o número de participantes com a chegada de pessoas de Barra do Piraí, Santa 

Izabel do Rio Preto e de outros lugares cada vez mais longe. 

Sobre a diferença para o jongo de hoje, Tia Carminha lamentou a diminuição do 

número de festas e a fadiga no preparo do ”13 de maio”: 
A gente cansa preparando essa festa toda. Ano passado eu dormi a noite 
toda. Deitei, e quando fui ver, já tinha raiado o dia. No outro ano estrepei o 
pé catando batata doce para colocar na fogueira. Jongo só quando vem 
alguém de fora aqui agora37. 

                                                
35 Maria do Carmo Nascimento Máximo, a Tia Carminha, é prima de Toninho Canecão e Mãe Tetê, irmã de Tia 
Santinha e mãe de Lilian. 
36 Mãe Zeferina ou Zeferina Fernandes Nascimento era a líder espiritual do Quilombo São José. Mãe de Toninho 
Canecão e Mãe Tetê, fundou o Centro de Umbanda São Jorge Guerreiro e Caboclo Rompe Mata na comunidade. 
37 Depoimento de Tia Carminha à autora, em 14/05/2011 
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Hoje, de acordo com a jongueira, o jongo do Quilombo São José está praticamente 

limitado a dias de festa aberta, que são poucos, quando fazem apresentações na capital do Rio 

ou no próprio local, quando há visitas ou matérias jornalísticas que peçam para dançar o 

jongo. Tia Carminha disse que para se distrair hoje, passa uns dias na casa da irmã em Santa 

Izabel, cidade vizinha; e vai às festas das redondezas, geralmente religiosas. Nota-se, dessa 

forma, que de fato existe uma diminuição significativa das festas locais, que praticamente 

reúnem apenas os moradores da região. Alguns quilombolas atribuem isso ao desinteresse dos 

mais jovens (adolescentes e jovens adultos) pela cultura do local e outros à necessidade de 

grande parte dos familiares morarem longe, em locais e cidades próximas do local de trabalho 

ou onde haja mais possibilidades de emprego. 

É fato que em ambas circunstâncias há uma desestabilidade familiar que preocupa os 

próprios jongueiros ! enquanto folcloristas e tradicionalistas se preocupam com a “pureza” e 

autenticidade da manifestação. Se observarmos de maneira mais ampla, perceberemos que 

esse problema constatado pelos jongueiros ocorre de maneira geral na sociedade brasileira. 

Como vimos em outro momento, tudo o que é ancião ou vem dos velhos para os jovens é, de 

certa forma rejeitado ou relativizado por esses últimos. Todavia, por se tratarem de 

comunidades ligadas aos princípios da Arkhé ! inconscientemente, por questões de 

hereditariedade cultural — essa relação com o velho ainda é muito dúbia. Percebe-se um 

grande respeito, que está acima de tudo, até de si, como indivíduo, porém em alguns 

momentos o instinto jovem fala mais alto e se cerca de irresponsabilidade e falta de vontade 

em relação à preservação da própria cultura. 

Todavia, não busca-se aqui condenar a individualidade do jovem jongueiro. Todos 

têm direito à gostos e prazeres próprios, para além do jongo e de sua cultura comunitária, 

principalmente nos dias de hoje, com tantos intercâmbios culturais acontecendo. Se o jovem 

jongueiro gosta de funk, como muitos adultos condenam, não quer dizer que odeie jongo. São 

apreciações muito distintas e, como tudo o que se observa em relação às tradições e à 

modernidade, perfeitamente conciliáveis, com grandes possibilidades de co-existência. A todo 

momento, a cada história contada ou depoimento dado pelos quilombolas do São José, 

percebe-se o lamento em comum quanto ao afastamento dos familiares, por causa da vida 

difícil e limitadas condições de trabalho no Quilombo.  

Essa ”deserção” acaba sendo determinante no momento de decidir, datas, duração, 

quantidade e que pessoas receber. “Uma festa com bastante gente é mais animada do que com 

poucas pessoas”, diz Tio Mané de forma muito sincera, tanto pelo fato de reencontrar seus 
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familiares que retornam em peso para ajudar a preparar a festa, quanto pelo prazer de receber 

pessoas que os reconhecem e respeitam enquanto detentores de um saber vivo. Não é segredo 

que nos dias da festa de 13 de maio o Quilombo São José arrecada uma boa verba que 

sustentará por um bom tempo a vida e necessidades locais. As pessoas consomem a todos 

tempo e contribuem financeiramente para o sustento dos moradores locais, porém esse fator 

não é determinante. 

Forasteiros que participavam da festa perceberam que por mais isolado que o 

Quilombo seja, nenhuma barraquinha ousou superfaturar os preços. Bolos e salgados 

custavam R$2,00 e a cerveja R$2,50 ! preço abaixo de muitos encontrados na capital do 

Rio. Isso nos deixa claro o interesse dos membros da cultura jongueira ! sempre “marinada” 

nos princípios da Arkhé: agradar e ser justo com seus visitantes, para que estes, minimamente, 

retornem. A continuidade do reconhecimento dos “de fora” é mais importante do que 

qualquer tipo de vantagem financeira ou extorsão que possam ter a oportunidade de existir. 

Essa visão equilibrada sobre as próprias necessidades e relevâncias para a comunidade é 

sabiamente controlada pelos quilombolas e líderes comunitários. Segundo Tio Mané, o que 

estraga as pessoas é “olho gordo”, tanto dos jongueiros com a sua visibilidade, quanto dos 

turistas com a situação dos jongueiros. “Se tiver ‘olho gordo’ em cima da gente, deixa na mão 

de Pai Xangô e Santa Bárbara, que dão conta de proteger. Está entregue.”, disse. 

Maria Luzia da Silva Roberto38, adora ver toda aquela gente chegando mas, mesmo 

assim, tem medo do jongo acabar devido ao desinteresse dos jovens. Para quaisquer entes 

mais velhos ou pais é difícil aceitar os gostos dos jovens. Em contrapartida, estes buscam se 

afirmar enquanto indivíduos a qualquer custo e o conflito de gerações acaba acontecendo. 

Durante a roda de maio de 2011, um dos jongueiros locais, mais velho, saiu reclamando por 

não conseguir entrar na roda. “assim não dá, todo mundo quer entrar”. Aquela que era uma 

roda amistosa e familiar tornou-se uma disputa entre velhos e jovens. Visivelmente o senhor 

que queria entrar na roda tinha seu tempo e seu passo lento, não encontrando oportunidade 

nas deixas e dinâmica do jongo dos jovens, estes eram muito mais rápidos e sagazes na 

disputa por alguns segundos na roda, o que provavelmente irritou o senhor. 

Porém, não quer dizer os jovens abominem o jongo. ”Ainda não vi nenhuma criança 

que gostasse de jongo e depois de crescer desgostasse”, afirmou Luzia. Essa constatação pode 

nos indicar que há uma tentativa interna de reelaboração das tradições e o resgate do costume 

de passá-la. As crianças, segundo Luzia, parecem mais ligadas ao jongo, o que será até natural 

                                                
38 Maria Luzia da Silva Roberto, mãe de Diguinho, Abayomy e Dandara. 
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por uma proposta lúdica e brincante dessa manifestação. No entanto, era uma cultura que 

proibia as crianças de participarem, o que é muito curioso observar. Hoje, as crianças, junto 

aos velhos,  são preservadoras da cultura e grandes instrumentos de fixação da memória do 

jongo. Talvez seja por aí que a suposta “rebeldia” adolescente se baseie. Antes o jongo era 

rejeitado por uns por “ser coisa de velho”, hoje pode ser por também encantar as crianças. 

Mas, ainda assim, a união familiar fala mais alto que as fases de auto-afirmação adolescente 

no Quilombo São José. 

Em busca do resgate dessa união há um movimento muito curioso acontecendo na 

comunidade: a invenção de novas tradições. Após todos os apontamentos teóricos realizados 

no início da pesquisa, essa constatação não soa em nada contraditória, mas surpreende. De 

forma bastante natural, os moradores do Quilombo lançam mão da dialética, 

renovação/preservação em prol da manutenção de suas crenças ! o que já se suspeitava em 

outros estudos sobre as tradições ! mas também para a fixação de seus laços familiares, algo 

muito mais específico que acaba determinando a dinâmica de toda a cultura. Os quilombolas, 

nos últimos dois anos, fizeram um jongo que não era costume fazer, na Festa de Ano Novo. O 

jongo geralmente era dado em dias de santo e em casamentos. Na virada do ano, não se 

costumava ter jongo. Luzia falou com muito prazer sobre essa “nova” festa, que acontece 

praticamente entre os familiares e moradores do São José, mas sem proibições quanto aos de 

fora participarem. 
É muito bom! Pode estar chovendo que ainda assim acontece. É feito no 
quintal da Mãe Tetê [nas casas do alto da ladeira, diferente da festa de maio 
que acontece no terreiro de baixo] todos se reúnem para a virada do ano. 
Tem pagode, samba e jongo. À meia-noite tem fogos. Se alguém de fora 
aparecer é alguém muito próximo de nós39. 

 

Qual não é a importância providencial dessa atitude para manutenção da união 

familiar e preservação da cultura, assim como o apreço pela mesma? Talvez o desinteresse 

adolescente, tão criticado entre os adultos, se dê não só pela afirmação individual desses 

jovens, como também pela falta de reuniões e festas que trouxessem, acima de tudo, a 

presença, a lembrança e as memórias do grupo, em um ambiente familiar. Constatou-se aos 

olhos de Ecléa Bosi, a lembrança é acionada pelas vivências atuais. A experiência que os 

adolescentes têm em uma festa aberta ao público são diferentes em circunstâncias e fins da 

vivência em uma festa familiar. Dessa forma, Luzia e sua família buscam resgatar o apreço 

pela união de grupo, e consequentemente pelo jongo. 

                                                
39 Depoimento de Maria Luzia à autora, em 14/05/2011 
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A preocupação com o futuro das tradições do jongo existe. Mãe Tetê fala muito 

sobre a responsabilidade como líder espiritual que herdou da mãe. Sempre acentua que nunca 

será igual, mas tem que representar à altura. Um de seus irmãos disse, certa vez: “Tetê, depois 

da mamãe, só você. Rezo muito para que viva muito tempo, assim tudo vai durar”. No 

entanto, Mãe Tetê não soube dizer quem herdaria sua posição hierárquica no Quilombo São 

José. Falou sobre as esporádicas visitas de africanos ao local. Revelou que todos ficam 

emocionados e pedem para não deixarem aquela cultura morrer, pois assim “sempre teria um 

pedacinho da África no Brasil”. 

A festa de Preto Velho ! que em 2011 caiu no dia 14 de maio porque só pode 

acontecer aos fins de semana ! rolou por toda a noite. Tinha jongo no terreiro e forró na 

cabana. Muitos dos jongueiros que estavam trabalhando nas barraquinhas não puderam 

participar da roda de jongo, pois precisavam continuar trabalhando para atender os turistas e 

vender seus quitutes. Jongueiros de outros lugares também participaram: Barra do Piraí, 

Caxambu de Carangola, e de Guarantinguetá, entre outros. Logo a roda inicial, a maior, que 

abria a celebração a Preto Velho, foi diminuindo, tanto em participantes, quanto em público 

espectador. Mas durou até de manhã. As pessoas dormiam, voltavam para a roda, outros 

ficavam direto. Mas era com essa liberdade e intimidade que a pequena roda de jongo chegou 

até quase nove horas da manhã. Começaram a aparecer aqueles que não puderam entrar 

porque estavam trabalhando, as mulheres que apenas tiravam os pontos na roda de abertura se 

aproximavam para dançar. Todos que quiseram tiveram sua hora e seu momento na roda, 

mesmo aqueles que praticamente não dormiam a três dias, preparando tudo para a festa. 

Aquela roda de quilombolas cansados e exaustos, mas com muito axé, que se via na abertura, 

agora estava animada e “saravando a barra do dia”40, graças ao curto, mas providencial 

cochilo de alguns. O “13 de maio” no Quilombo São José cansa. Esgota velhos, adultos, 

jovens e crianças que estão mais felizes por estarem juntos de seus primos, tios, netos, pais e 

avós, logo não importa o esforço que tenham que fazer. Negociar as próprias questões, mediar 

intenções e atitudes, graças a isso, grande parte das pessoas, “de dentro” e “de fora”, vão 

voltar.  

 

4.2. Serrinha !  o jongo na cidade 
 

O Jongo da Serrinha era mais simples de acompanhar. A proximidade do Morro em 

Madureira facilitava o acesso, diferentemente do Quilombo São José. Em grande parte da 
                                                
40 “Saravar a barra do dia”: Saudar o amanhecer. 
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pesquisa estive com esse grupo que, não importa o que falem por aí, estão muito certos do que 

estão fazendo, de suas raízes e de qual mensagem querem passar. Acredito que pela facilidade 

da distância e pela sua incrível receptividade, o Jongo da Serrinha é o mais estudado nas 

bibliografias que tematizaram o jongo nos últimos anos. A ”espetacularização do jongo” é o 

mais abordado, os prós e contras do jongo ser apresentado em palcos. Quase sempre a questão 

fica apenas na discussão genérica, na distância da teorização acadêmica ou chapada no título 

do livro. Porém, dificilmente, consegue-se apreender a opinião dos próprios membros da 

comunidade, principalmente dos que estão à frente dessa batalha diária: o grupo artístico, que 

se apresenta nos shows. O que os jongueiros da Serrinha pensam sobre sua situação enquanto 

detentores de um saber ancestral e artistas profissionais? 

Subindo a ladeira em direção a Grota, no Morro da Serrinha, Adriana Penha, 

coordenadora de eventos e produtora do grupo, e eu, passamos por toda a sorte de marginais e 

traficantes que dominam o tráfico de drogas local, para chegar à casa de Maria de Lourdes 

Mendes, a Tia Maria41, figura mor do Jongo da Serrinha. Chegando em sua casa, portão 

aberto, passamos por seu famoso quintal. Adriana e eu adentramos aquela sala que já não 

tinha espaço para pendurar nem mais um quadro na parede. As lembranças se espalhavam 

também pelos degraus da escada que dava para os quartos. Tia Maria as ostentava com muito 

orgulho de seus 90 anos de história. Aquela casa é a Tia Maria (BOSI, 1999:441). Enquanto 

ela, insistentemente, se preparava para nos servir o almoço, eu olhava o que ela chamou de 

”currículo”, uma bolsa de pano cheia de fotos e recortes de jornais sobre a sua vida, aqueles 

muitos que não couberam na parede. 

A tradição é uma questão delicada para muitas culturas populares e manifestações 

folclóricas em tempos de consumo e capitalismo desenfreados. Todos querem manter a 

essência cultural e subjetiva de suas práticas, porém também objetivam, e merecem, tirar o 

seu quinhão e sustento de toda essa dinâmica. Se, de uma forma ou de outra, o folclore e as 

culturas populares acabam trazendo algum tipo de lucro, que seja para os reais atores dessas 

manifestações. No entanto, o Jongo da Serrinha sempre foi altamente criticado por sua 

ousadia, e antes pelo seu pioneirismo, em fazer shows e apresentações de uma cultura que era 

extremamente fechada e familiar em sua origem. Talvez, por ter sido o “primeiro” a realizá-

lo, tenha-se adotado o costume de render críticas a esse grupo. As visões puristas e 

tradicionalistas sobre a cultura popular não conseguem encarar com naturalidade (e até 

                                                
41 Tia Maria nasceu na Rua da Balaiada, na Serrinha, em 30 de dezembro de 1920. É da família Oliveira, 
fundadora da Escola de Samba Império Serrano. Hoje é a figura viva de mais alta representatividade no Jongo da 
Serrinha. 
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mesmo respeito) a repercussão e o sucesso do Jongo da Serrinha. Os discursos ficam “cegos” 

e esquecem de considerar, ou até mesmo perguntar, os motivos desse grupo ter se 

estabelecido da maneira que optou. Dely Monteiro42 afirma que o jongo tem vários elementos 

de tradicionais. Para toda roda que abrem, conservam o que foi ensinado por Vovó Maria 

Joana: rezam um Pai Nosso e uma Ave Maria: “Todas as vezes pedimos licença, porque [a 

roda] tem dono”, confirma. 

Para Luiza Marmello43, tradição é cumprimento básico, é pedir a benção. Não 

nascida no morro de Madureira, mas jongueira de alma e coração, se identificou com o Jongo 

da Serrinha porque seus pais a ensinaram ter respeito aos mais velhos, carinho, paz, amor, e 

compreensão, segundo ela, a mesma filosofia do jongo e suas tradições. Para os jongueiros da 

Serrinha, a tradição está ligada a dois universos, praticamente: um filosófico, de como o 

indivíduo opta por levar a sua vida no contexto comunitário da cultura popular; e outro da 

ancestralidade, ligado a elementos básicos deixados como ensinamento pelos mais velhos. 

Logo, a tradição para esse jongueiro é algo sério, porém simples, e não necessariamente 

vinculado a territórios, à matéria e a elementos físicos. Se apreende a tradição de forma 

subjetiva e, do mesmo modo, esta é passada, sem se reduzir a condições materiais de 

existência, como alguns autores insistem em listar44. 

Na verdade, a questão do território é bastante relativa, não somente para o jongo, 

mas também para todas as culturas de origem negra. A própria formação das etnias e nações 

africanas foi bastante confusa e mais do que miscigenada. Alguns indivíduos simplesmente, 

não sabiam de onde vinham, e buscavam ressignificar a própria cultura, “combinando” suas 

memórias individuais para a formação de uma referência coletiva. O jongo faz parte de uma 

gama de tradições e culturas que nasceram da diáspora negra há alguns séculos. Fato esse que 

fora absorvido pelas culturas de Arkhé africanas e até hoje, implicitamente, determina grande 

parte das filosofias de vida, manifestações culturais e atitudes político-sociais que possam 

partir de comunidade descendentes dessas primeiras misturas. Portanto, é perfeitamente 

normal que haja uma espécie de desapego, em certa medida, dessas sociedades ao espaço. 

Como afirmou Muniz Sodré, o terreiro é um exemplo claro dessa prática cultural. Há uma 

                                                
42Dely Monteiro – Descendente direta da família Monteiro, guardiã do jongo no Morro da Serrinha. Neta de 
Vovó Maria Joana, filha de Eva Emely Monteiro e sobrinha de Mestre Darcy, é conhecida como “Trovão da 
Serrinha”, por sua voz grave e potente. Iniciou no jongo de berço. Hoje canta no Grupo Artístico Jongo da 
Serrinha e no Grupo Razões Africanas. 
43 Luiza Marmello - Filha de Jorge Majestade, jornalista e locutor de rádio. Ainda criança despontou o talento 
para a música. Cursou por 10 anos a Escola de Música Villas Lobos, onde conheceu o Jongo da Serrinha em uma 
oficina de tambores. Hoje é uma das três belas vozes do Jongo da Serrinha e do Grupo Razões Africanas.  
44 Segundo, Lazir Sinval, há autores que dizem que para o jongo ser tradicional é preciso ter uma fogueira, um 
terreiro, um fogão a lenha, entre outros. 
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importância dada a um espaço de realização de rituais específicos, no entanto esse território 

não é necessariamente fixo. O terreiro ! assim como o palco, o salão de festa, o bar, a casa 

de show, a rua em que acontece a roda ! tem seu poder e sua “funcionalidade” legitimados 

pelo axé (SODRÉ, 2002:62). Isto é, como disse Dely, sempre se pede licença para abrir a 

roda, onde quer que o Jongo da Serrinha esteja. 

Contudo, não deve menosprezar a importância do espaço para as culturas de Arkhé. 

Ele tem sim sua relevância simbólica e faz falta para os jongueiros. Lazir Sinval45  lembra que 

não ter um espaço definido dificulta os encontros entre os próprios jongueiros da Serrinha, 

principalmente por estarem em um meio urbano e altamente ocidentalizado: “É difícil 

também resistir com um jongo que não tem sua prática numa fazenda, dentro de uma cultura o 

tempo todo”, observa. Lazir diz que é desejo dos jongueiros, que o espaço que hoje funciona a 

Escola de Jongo seja o terreiro para festas e reuniões do grupo , e que se encontre um outro 

lugar, mais adequado, para se alocar a escola: “Precisamos do terreiro para ser esse lugar da 

gente se encontrar, da gente estar junto, da gente jongar naturalmente, sem ter como objetivo 

principal divulgar o jongo”, ressalta Lazir. 

Logo, é importante destacar que para o jongueiro, a falta do espaço não impede que 

ele se reúna a seus semelhantes, celebre e cultue suas memórias e tradições. Assim como, 

estar no palco se apresentando em um show com cobrança de ingresso, não torna o jongo 

menos legítimo que outros. Para Dely Monteiro, o Jongo da Serrinha pode ter seu lugar no 

morro, contudo pode ser realizado em outros lugares: “Não tem uma coisa fincada, que tem 

que ser só ali naquele chão”, esclarece. Dely lembra que ainda há o agravante do tráfico de 

drogas local, que dificulta o acesso das pessoas que respeitam essa cultura e querem se 

aproximar: “O que interessa é como você vai passar aquilo para as pessoas, como você vai 

abrir a roda de jongo”, afirma. 

Apesar dessa busca pelo lugar onde se reunirem e manter suas tradições, os membros 

do Jongo da Serrinha se sentem muito ligados à ancestralidade, como qualquer jongueiro que 

leva sua cultura a sério. Segundo Lazir, esse é o maior motivo de se preocuparem com a 

preservação da memória e tradição do grupo. Curioso constatar que o maior alvo de críticas 

sobre o Jongo da Serrinha, a questão da tradição ligada ao “desapego” do espaço intimista da 

comunidade e a valorização do espaço do palco é, de fato, uma preocupação pessoal dos 

                                                
45 Lazir Sinval – É sobrinha-neta de Tia Maria, portanto também da família Oliveira, “Imperiana”. Cantora, 
compositora, vendedora, bailarina e professora, é dona do timbre mais suave das vozes da Serrinha. Começou no 
jongo por convivência com Mestre Darcy e Vovó Maria Joana. Hoje é cantora do Jongo da Serrinha e do Grupo 
Razões Africanas. 
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indivíduos do grupo. Todos os entrevistados deixavam transparecer a sinceridade dessa 

inquietação, cuja não aparentava ter se pautado pela opinião alheia. Assim como os 

jongueiros do Quilombo São José ! arrisca-se afirmar que todos os grupos e comunidades 

jongueiras tenham essa característica em comum ! o Jongo da Serrinha aprecia o ”estar 

junto”, para além da relevância dada à preservação da prática tradicional. Estar em um 

ambiente urbano, permeado pela fugacidade das coisas e a correria do tempo, torna ainda 

mais complicado alcançar esses objetivos: 
Para mim o jongo é isso: o abrir e fechar da roda e a relação que os 
jongueiros estão tendo uns com os outros. Tem muitos elementos de amor, 
carinho e paz. É tão simples, que no mundo de hoje precisamos fazer como 
as crianças da escola de jongo [antes de iniciarem a aula]: parar, respirar, 
para manter nossa tradição. Se a gente consegue fazer isso no 13 de maio, 24 
de junho, aniversário da Tia Maria, fora dos palcos. Se o grupo se encontra 
para conversar sobre o dia a dia, rezar, dançar jongo, é o que eu busco (...) 
Era uma falta pessoal que sentíamos, não é só numa proposta de manter a 
tradição por manter.46 

 

Muitas vezes, na falta desse espaço, a festa entre os jongueiros da Serrinha acontece 

no próprio momento pré-show, durante a passagem de som ou no camarim. É o momento em 

que aproveitam o fato de estarem todos juntos, já que nem sempre podem comparecer às 

reuniões. De acordo com Suellen Tavares47, nessas raras e aguardadas festas é comum a 

brincadeira com parodias de jongos conhecidos, o uso do improviso e os mais variados 

desafios: “Aí mando um verso, o outro já acha engraçado, chama Dely, ela já lembra de um 

jongo do tempo da avó, Tia Maria vem e manda outro, e no final está uma bagunça só. Isso é 

muito bom!”, relata. 

Pode-se notar, portanto, que o espaço é de grande importância simbólica para o 

jongueiro, porém a festa e o axé estão onde ele estiver reunido com os seus semelhantes. 

Notável também comprovar, através do relato de Suellen que há, inclusive, o resgate de certas 

práticas que geralmente não são reveladas no palco durante o show, como o improviso e o 

desafio. Assim como o samba dos morros cariocas teve que ser reduzido a versos fixos e pré-

definidos para atender as demandas da indústria cultural, tornando o produto final vendável, o 

jongo também se apresenta no palco com caráter de exibição. Os pontos tirados pelas suas 

vocalistas seguem um roteiro de show com início, meio e fim (ou pontos de abertura, visaria 

e despedida), como o planejamento de qualquer outro show. Alguns pontos de desafio são 

tirados, mas apenas com uma proposta lúdica, de performance de palco, nas quais as cantoras 
                                                
46 Depoimento de Lazir Sinval à autora, em 23/05/2011 
47 Suellen Tavares – Vigilante de profissão, conheceu o jongo com 7 anos de idade, por outro projeto cultural na 
Serrinha, o Recriare. Aos 12 anos conheceu o Centro Cultural Jongo da Serrinha entrando, assim, para a Escola 
de Jongo. Hoje é dançarina, percussionista e aprendiz de griot, no Jongo da Serrinha. 
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brincam de se desafiar. Porém em uma roda de jongo “para valer”, com jongueiros 

experientes, o desafio é resgatado e o improviso passa a ser o momento mais aguardado. Tal 

qual o samba de terreiro, que jamais aposentou seu lado improvisado, apenas o manteve nas 

quadras, nos quintais, nas “cozinhas” e no terreiro, ambientes mais familiares e pessoais. Para 

quem acreditava que o jongo dos palcos “mataria” o jongo de terreiro, prova-se sua co-

existência. É claro que são momentos diferentes e o Jongo da Serrinha não tenta fazê-los 

parecidos. Cada um em seu ambiente, com sua proposta, porém ambos com muita 

sinceridade, axé e reverência aos ancestrais.  

Todavia, ainda no âmbito dos palcos, tradicionalistas, folcloristas e antropólogos 

condenam a suposta “espetacularização” do jongo por afirmarem que tal mudança e 

modernização da manifestação a desvincula quase que totalmente de seu lado espiritual. 

Alguns grupos, jongueiros e membros da classe média urbana ! que se aproximaram dessa 

cultura ! chegam a afirmar que o jongo e a crença espiritual de origem africana são 

totalmente diferentes, coisas absolutamente separadas. Talvez o façam em uma tentativa de 

aproximar os ressabiados com a questão religiosa ou, até, revelando um discurso 

preconceituoso, tanto dos “de fora”, como dos “de dentro”, segundo Lazir Sinval. Porém a 

jongueira não considera esse argumento muito consistente. Acredita que o mais importante é 

dizer que não se cultua o jongo como se fazia antigamente, entretanto procura-se manter todas 

as tradições, “mas dizer que não tem a ver com religião é impossível”, garante Lazir. Dely 

Monteiro também enxerga claramente as diferenças entre o jongo e a umbanda48. O que 

ambos têm em comum, inquestionavelmente, é a ligação à “linha das almas”, como dizem os 

jongueiros. Essa linha envolve todo o tipo de espiritualidade que possa haver presente em 

ambas manifestações. Em suma, a reverência aos ancestrais é o que há em comum entre os 

dois, “mas não que o jongo seja de uma espiritualidade de umbanda”, afirma Dely. 

Até jongueiros mais velhos rejeitavam a saída do jongo do ambiente comunitário. 

Era receio desses que o jongo perdesse sua autenticidade e espiritualidade, que sempre o 

acompanharam nas rodas familiares e de desafio. As jongueiras da Serrinha insistem: o jongo 

nunca abandona sua espiritualidade, seja no terreiro, seja no palco. Elas reconhecem, 

inclusive, que o momento em uma roda de jongo pode ser tão emocionante que é possível 

sentir a presença dos jongueiros que já faleceram. A “linha das almas” é isso: estar próximo, 

reverenciando e pedindo licença aos que já se foram, em troca da benção, de que concordem, 

                                                
48A umbanda é a crença de raiz africana que, geralmente tem ligação com o jongo. Quando a comunidade 
jongueira possui representatividade espiritual na umbanda e no jongo, quase sempre é realizada pelo mesmo 
líder espiritual em ambas as frentes. 
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com a roda que será iniciada. 

Sem saber a gente está ali invocando. Há a possibilidade, já aconteceu de 
manifestar. Às vezes a emoção é tão forte que chega a isso. Para nós é 
maravilhoso, porque nos passa a ideia de que estamos fazendo a coisa com 
respeito. Eles estão recebendo bem o que estamos fazendo. Seja lá o lugar 
que for, estamos ali concentradas. É o axé que faz isso, não tem lugar.49 

 

Importante assinalar que manifestações espirituais mais explícitas não 

necessariamente ocorrem em pessoas iniciadas na religião em questão. Qualquer pessoa, a 

princípio, é passível de manifestação se estiver em certas condições emocionais, psicológicas 

e espirituais, seja qual for o lugar. Portanto, mais uma vez, a espiritualidade do jongo se 

mostra parcialmente independente da religião, mas de apelo espiritual significativo. Tem 

grande intimidade com as crenças da umbanda, mas não são a mesma coisa, de fato. O que é 

preciso entender é que o jongo é espiritual em si, independentemente de religião, credo ou 

iniciação religiosa. Daí o imenso respeito do jongueiro pela sua cultura, pelas tradições do 

jongo e sua força espiritual. 

Suellen Tavares conheceu o jongo ainda muito pequena. Se apaixonou pela cultura e 

passou a fazer parte dela. Somente mais velha descobriu que sua mãe era jongueira, assim 

como o restante de sua família materna. A mãe nunca havia contado e tal revelação a 

surpreendeu. Suellen acredita que grande parte de seu amor pelo jongo nasceu, antes, pela 

ancestralidade, por ser jongueira de sangue sem saber.  
Apesar de não ter uma religião formada acredito que haja toda uma 
ancestralidade que me levou na direção do jongo. Respeito muito isso. Por 
várias vezes estou na roda e sinto alguém chegando perto, me arrepio. (...) 
Acredito que o jongo não é religião, não é macumba, não é candomblé, não é 
evangelismo, não é nada disso, mas tem o lado místico. E não dá pra negar 
porque é ”coisa da preto”, e se é “coisa de preto”, com certeza tem. Tem que 
ser respeitado.50 
 

É nítida a força espiritual do jongo para seu manifestante. É inegável e fundamental 

para a inspiração mais profunda que envolve o jongueiro, que o estimula a prosseguir com as 

tradições, ainda que renovando-as, mas nunca as aposentando ou esquecendo suas raízes. A 

maior referência à espiritualidade do jongo na Serrinha é Maria Joana Monteiro, a Vovó 

Maria Joana, personificação da ligação entre o jongo e a umbanda na comunidade, pois era 

jongueira e mãe-de-santo. Sua característica mais marcante ! unanimidade entre os 

entrevistados ! era sua bondade. Até hoje, não houve quem substituísse toda 

representatividade da velha jongueira e, de acordo com Dely Monteiro, sua neta, ninguém vai, 

                                                
49 Depoimento de Dely Monteiro à autora, em 23/05/2011 
50 Depoimento de Suellen Tavares à autora, em 24/05/2011 
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pois tinha uma energia muito própria, que ninguém terá igual. 

Porém, há uma expectativa e um desejo muito significativos de que o Jongo da 

Serrinha possa ter novamente uma figura representativa da espiritualidade de seu grupo. Dely, 

herdeira direta do axé de Vovó Maria Joana, segundo Lazir Sinval, tende a assumir esse 

posto. Contudo, a mesma receia não estar preparada: “Acendo sempre as velas para os santos, 

segunda-feira tem o “café das almas”, troco as águas, as velas. Nada muito forte, só o que 

aprendi mesmo”. Vovó Maria Joana e Tia Eva, sua filha, não conseguiram passar todos os 

saberes à Dely. Logo a apreensão e a auto-cobrança da mesma a pressionam. Teme não 

representar o Jongo da Serrinha à altura da avó. 

Atualmente, a maior representante do Jongo da Serrinha é Tia Maria, porém sua 

representatividade não ocupa o espaço espiritual. Hoje não há nenhuma regra ou proibição 

que impeça tal representação mas, geralmente, no jongo há líderes espirituais, quase sempre 

ligados à umbanda, por ser uma cultura de referencia banto. Não são os líderes decisivos, 

necessariamente. No Quilombo São José, por exemplo, a líder espiritual é Mãe Tetê e o líder 

comunitário é Toninho Canecão, seu irmão. A liderança espiritual é importante para a 

manutenção de certas tradições do jongo, para que os mistérios indissociáveis a essa 

manifestação se mantenham. É provável que, por esse motivo, muitos acreditem que jongo e a 

umbanda são a mesma coisa; e por outro lado, também critiquem mais uma vez por não ter 

essa personificação de sua espiritualidade. Tia Maria diz que muitos leigos pensam que ela é 

mãe-de-santo, por ocupar uma posição de referência no grupo. No entanto Tia Maria é 

católica, desde criança, o que nunca a impediu de se aproximar do jongo e, depois, levá-lo 

adiante: “eu dançava dentro do gongá, saudava o santo, beijava o santo, sempre respeitando”, 

lembra Tia Maria, que por vezes visitou o centro de umbanda de Vovó Maria Joana. 

Observa-se uma perturbação, dessa forma, com a questão da futura liderança 

espiritual do Jongo da Serrinha, que por hora, desde a morte de Tia Eva, tem sido 

timidamente representada por sua filha, Dely Monteiro. Segundo Lazir, esse assunto já tem 

sido pensado. É reconhecido por todos que além de ser descendente direta da maior líder 

espiritual do Jongo da Serrinha, uma das mais importantes do morro de Madureira, Dely 

Monteiro reúne em si a espiritualidade e a memória do grupo, assim como sua avó. A 

memória é vista aqui tanto pelo fato de ser da família Monteiro, como por ser contadora de 

histórias,  como Tia Maria. Porém, somente com o passar do tempo será observada essa 

transição.  

Tia Maria, que dá um magnífico exemplo de tolerância religiosa durante todos esses 

anos ! que preconceitos não deve ter, ela, encarado em sua jornada? ! foi convidada por 
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Mestre Darcy, primeiramente para compor o Grupo Artístico Jongo da Serrinha, depois para 

ser sua representante maior. Nunca se negou, como ela diz: “tinha que segurar”. Contudo, 

essa dualidade preocupa Lazir, sua sobrinha-neta, que revela a recente conclusão de sua 

Primeira Comunhão recentemente, aos 90 anos. A jongueira receia que esse novo nível 

espiritual de Tia Maria dentro do catolicismo possa mexer com sua subjetividade. Lazir 

Sinval tem medo que determinações da igreja católica possam falar contra o jongo, dizer que 

Tia Maria não pode mais jongar por causa da Primeira Comunhão. Talvez por essa 

possibilidade de limitação, Tia Maria, como notou Lazir, tem criado certa resistência a 

algumas práticas do jongo ligadas à “linha das almas”. A figura mor do Jongo da Serrinha 

tem, inclusive, insistido no discurso de divergência entre jongo e umbanda.  

Todavia, Tia Maria fala com muito respeito sobre a roda e os ancestrais que sempre 

estão presentes quando soa o tambor. Apesar de ser católica, acredita na força espiritual do 

jongo, na sua mironga, na benção dos jongueiros que já se foram. Lazir crê que essa reação 

inicial de Tia Maria, após a Primeira Comunhão, revela o seu verdadeiro amor ao jongo. 

Dizer que essa cultura e o culto de origem africana não têm ligação, pode ser, segundo sua 

sobrinha-neta, a maneira da matriarca convencer os outros e a si mesma de que não há motivo 

para se preocupar em praticar o jongo. Mas, ainda assim, Lazir permanece apreensiva com as 

consequências dessa suposta crise existencial da figura mais respeitada e amada do Jongo da 

Serrinha, Tia Maria da Grota.  

Mesmo em ambiente de show, o respeito e a reverência ao idoso são extremos. Tia 

Maria é a figura mais ovacionada ao entrar no palco. Todos admiram sua força, disposição e 

sua constante alegria. Daí o receio de Lazir, pois Tia Maria é uma peça determinante para o 

Jongo da Serrinha, não somente para o grupo artístico, mas para toda a comunidade jongueira. 

Tia Maria é o elo de união entre os jongueiros da Serrinha. A presença dela une os afastados, 

por sua referência física em si e pela proximidade simbólica que ela imprime em relação aos 

jongueiros que já se foram (BOSI, 1999:74). Eis o poder do idoso no jongo, a 

representatividade tamanha que se concentra na figura de Tia Maria. Em um mundo moderno, 

cultuador da juventude e da eternidade longe da morte, em detrimento do valor e ensinamento 

dos mais velhos, Tia Maria ! assim como todos os líderes idosos das comunidades de Arkhé 

! ocupa o lugar de memória do grupo, logo é intimamente vinculada às tradições dessa 

cultura. Seu peso simbólico é inestimável, imprescindível a continuidade do Jongo da 

Serrinha.  Também o foram Vovó Maria Joana e Mestre Darcy, que deixaram seus 

ensinamentos e experiências aos mais jovens, que hoje dão seguimento ao seu legado. 

Ao contrário de alguns idosos que nos dias de hoje são desarmados de sua posição 
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fundamental na valorização da união comunitária e familiar, pode-se notar a força de Tia 

Maria, que sempre teve seu papel social no Morro da Serrinha: “Antes de ser Tia Maria do 

Jongo, era Tia Maria do Império, Tia Maria do Ivan, Tia Maria da Grota, Tia Maria do 

Molequinho. (...) Sempre fui respeitada aqui”, conta. Mesmo antes de estar à frente do Jongo 

da Serrinha, Tia Maria era famosa por seus quitutes e as crianças jamais deixaram de procurá-

la para ouvir suas histórias. 

É notável a escassez de referências bibliográficas sobre jongo com uma abordagem 

mais aprofundada do indivíduo jongueiro. Talvez, o fato de se viver em comunidade e com o 

provável exercício de um pensamento coletivo, deixe implícito para o pesquisador as 

reduzidas possibilidades de manifestações individualistas desses atores, desencorajando-o a 

imprimir uma abordagem mais aprofundada. Todavia, não se pode negar a especificidade do 

caso do jongo no Morro da Serrinha, nascido e praticado na região metropolitana da cidade do 

Rio de Janeiro, ainda nos tempos em que era capital federal. As negociações e capacidade de 

mediação de seus jongueiros tiveram que ser mais apuradas para melhor adaptação dessa 

cultura de Arkhé, de origem brasileira no campo, às condições capitalistas do meio urbano. 

Portanto, é natural que questões existenciais pessoais ! como a de Tia Maria ! apoquentem 

o jongueiro da Serrinha, seja por questões próprias ou por auto-questionamentos diante das 

inúmeras críticas recebidas.  

No Quilombo São José não se nota com muita facilidade essa referência individual, 

devido, provavelmente, ao estilo de vida local. Mas mesmo assim, principalmente com 

relação aos jovens e adolescentes há, no Quilombo, uma manifestação mais clara das 

individualidades dos membros da comunidade, que apenas vivem em um quilombo, porém 

não estão isolados do mundo globalizado. Entremeados culturalmente aos princípios do 

capitalismo ocidental, fica difícil para os jongueiros separarem tais pontos de vista tendo, 

assim, que se preocupar em negociá-los também. Logo, constata-se aqui a existência de uma 

mediação do jongueiro, não somente com outras culturas, com a sociedade, com o governo ou 

com o espaço midiático, mas também uma mediação de si para si, uma negociação de 

conflitos internos, individuais e pessoais do indivíduo jongueiro, seja no campo, seja na 

cidade. 

Os jongueiros da Serrinha têm essa questão mais evidenciada, por conta da sociedade 

urbanizada em que vivem. Fora do Grupo Artístico Jongo da Serrinha, os jongueiros são pais 

de família, jovens iniciando a idade adulta, sonhadores, artistas talentosos, que buscam 

conquistas individuais como qualquer outro membro da sociedade ocidental. O apego, 

respeito e culto à comunidade são levados muito a sério e são de todo sinceros, porém as 
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negociações internas e externas acontecem para que os lados individual e comunitário não se 

prejudiquem. Essa é a sociedade de Arkhé, sempre buscando o equilíbrio. 

A começar pelos benefícios diretos que o grupo artístico pode proporcionar a seus 

membros, não se pode ignorar a gama de oportunidades que surgem para o jongueiro. Dely 

Monteiro, ao recordar sua juventude junto ao grupo, lembra que as viagens para shows e as 

aulas que dava junto a Mestre Darcy foram fundamentais para sua formação de opinião, sua 

desenvoltura pessoal. A própria reconhece que, “se não fosse isso, não estaria dando essa 

entrevista”, isto é, não seria uma referência, não seria reconhecida como guardiã de um saber. 

A neta de Vovó Maria Joana, deve o que é hoje, e como é, ao jongo. Considera ter melhorado 

como pessoa, como indivíduo, para além dos seus e do grupo. 

O sonho de Lazir Sinval, é que o Jongo da Serrinha conquiste ainda mais espaço e 

continue sempre inovando. Além disso, como cantora e compositora, almeja atingir a carreira 

solo. Para ela, a experiência que o grupo artístico propicia é um grande ensinamento, no qual 

aprende a lidar com as surpresas e dificuldades do mercado fonográfico. Sua vontade é 

simples, porém legítima: conquistar seu público e correr em paralelo ao mercado da grande 

mídia. Aos poucos, Lazir Sinval vai pensando e preparando seus projetos pessoais. 

Tais pensamentos de progresso individual, para além do Jongo da Serrinha, são 

comuns e naturais entre os jongueiros, porém não são totalmente desligados do grupo. Tanto a 

experiência de Dely, quanto a de Lazir, revelam o quanto o jongo e o grupo artístico estão 

presentes em suas vidas e definem suas identidades pessoais pois, a partir de sua realidade 

cultural, formaram seus desejos e objetivos individuais. Importante não equivocar-se em 

imaginar esse pensamento individualista ! termo geralmente relacionado às dinâmicas 

capitalistas de consumo ! como um pensamento egoísta, pelo contrário. O pensamento 

individual aqui referido é como aquele constituído a partir do lastro comunitário. Ideias que, 

por vezes, o indivíduo crê próprias porém, na verdade, “são valores que derivaram 

naturalmente de uma práxis coletiva”. São reflexões assimiladas com facilidade, processo 

natural que provoca o esquecimento da verdadeira fonte (BOSI, 1999:407). Portanto, as 

culturas de Arkhé tem na individualidade de seus seguidores o seu princípio de formação; em 

umas de forma mais evidente, em outras, menos ! o nascimento do folclore também não 

ocorre dessa maneira? 

O que deseja-se ressaltar destacando a individualidade do jongueiro, seja ele da 

Serrinha, do São José ou de qualquer outro grupo, é que não se pode esquecer ou ignorar esse 

lado, fundamental para compreensão da própria cultura. As dinâmicas e desejos individuais 

que se dão dentro de uma comunidade influenciam de maneira específica cada decisão 
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tomada, cada medida providenciada ou preocupação colocada em pauta. O pensamento 

individual que desinteressa o adolescente pela cultura do jongo, por um lado, é o mesmo que 

estimulou Lazir, Dely, Luiza, Dilmar, Anderson e Hamilton Fofão, entre outros, a serem 

artistas e músicos de sucesso, por outro. 

Da mesma forma que constatou-se não poder tratar tradição, cultura popular e 

modernização de maneira estanque hoje em dia, não se pode conceber a ideia de que somente 

têm pensamentos individualistas as “crias” do capitalismo e, supor erroneamente, que 

membros de comunidades não conseguem se enxergar como indivíduos. O que há, de fato, é 

uma habilidade intuitiva e natural de considerar o outro, de reconhecê-lo como semelhante e 

de, muitas vezes, se anular em prol do benefício da comunidade. No entanto, principalmente 

na atualidade, quando todos, no quilombo ou na capital, são influenciados e também 

instigados pelas dinâmicas do consumo, o lado individual está presente de forma evidente, 

mas não é necessariamente é priorizado. Como no caso de Lazir, por exemplo, que almeja a 

carreira solo, mas ainda não se sente preparada para deixar o grupo da Serrinha: “Quantas e 

quantas vezes eu já parei e decidi que sairia para realizar outras coisas da minha vida. Mas eu 

ainda acho que preciso passar a bola, preciso entregar o que eu faço, meu trabalho, para 

alguém” 

O legado é de grande responsabilidade para os jongueiros que deram continuidade 

aos ensinamentos de Mestre Darcy e Vovó Maria Joana. Essa questão envolve diretamente a 

manutenção das tradições e a preservação da cultura, o grande assunto que estudiosos e 

tradicionalistas insistem em criticar quando se fala em Jongo da Serrinha. A forma como a 

tradição do jongo é passada ou se é de fato apreendida, é uma preocupação tanto de puristas 

que observam a manifestação cultural de fora, quanto dos próprios jongueiros, que não 

querem que suas crenças e memória caiam no esquecimento. Especificamente no caso do 

Jongo da Serrinha, há na dinâmica entre seus processos de ensinamento e resistência um 

movimento que, no fim, termina por criar uma espécie de problema para o grupo, 

contraditoriamente. 

Sabemos que, inicialmente, o Grupo Artístico Jongo da Serrinha foi criado por 

Mestre Darcy para a disseminação e sustentação da cultura do jongo, que se perdia nos 

morros cariocas. Mais tarde, com a criação da ONG Jongo da Serrinha, a Escola de Jongo e 

um grupo artístico mais maduro e midiaticamente reconhecido, além de vitrine para o jongo, 

este último se tornou a primeira experiência de muitos artistas, músicos e profissionais que 

nasceram na Serrinha e se iniciaram no mercado de trabalho através do grupo. A ideia do 

Jongo da Serrinha hoje, além de todas as suas propostas iniciais de fundação, é servir como 
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experiência e oferecer oportunidades aos nascidos no Morro da Serrinha, no seio do jongo, 

das mais variadas: de trabalho, de estudo, culturais, de viagem, de vivenciar momentos que, 

se não fosse através do grupo cultural, teriam uma chance muito reduzida de acontecer. 

Proporcionar essas oportunidades é motivo de grande orgulho para os jongueiros da 

Serrinha, porém são estas que dão confiança e estimulam o profissionalismo para os 

realmente interessados em alçarem vôos mais altos. Tal progresso natural do profissional, que 

se especializa e evolui, acaba por criar certo afastamento desses que se tornam artistas bem 

cotados e com diversos compromissos no mercado. Ou seja, o grupo artístico Jongo da 

Serrinha é o proporcionador da oportunidade e também o primeiro que sofre com o sucesso de 

sua própria atitude social. Esse é um dos principais motivos de afastamento de alguns 

jongueiros da comunidade da Serrinha, mas não é algo condenado pelos seus semelhantes. 

Aliás, esse é de fato o desejo dos que hoje administram o grupo: que seus alunos e protegidos 

andem com as próprias pernas, porém sem jamais esquecer as raízes; que levem a filosofia do 

jongo para a vida e para o mundo. Em contrapartida, até mesmo em eterna gratidão ao grupo, 

tais profissionais buscam estar sempre próximos e no maior número de encontros e 

celebrações que puderem comparecer.  

Há jongueiros da Serrinha espalhados pelo mundo, segundo Lazir Sinval. A Escola 

de Jongo é um grande celeiro de talentos nesse sentido. Boa parte dos jongueiros que 

permaneceram com o grupo, principalmente os mais jovens, partiram dela. Segundo Lazir, a 

escola costuma ter um projeto51 voltado para as crianças e outro para jovens e adolescentes. 

Uma estatística observada, pela própria jongueira, nessa instituição é que a cada 100 

jongueiros de uma geração, em média, um fica no jongo permanentemente. Contudo, não é 

somente o sucesso profissional proporcionado pela experiência no grupo que, de certa forma, 

afasta o jongueiro. Existe aquele que alcançou uma profissão sem ter uma experiência inicial 

no Jongo da Serrinha, e, portanto, se afasta por falta de tempo, devido à carga horária do 

trabalho; há os que melhoraram as condições financeiras e se mudaram do Morro da Serrinha 

para outro bairro. Todavia, somente há lamento dos jongueiros mais velhos e mais experientes 

quando notam o afastamento de crianças e jovens por perda do interesse, perda da força de 

vontade ou precocidade da idade adulta, isto é, quando criam família ou têm filhos ainda 

muito jovens. Segundo os mais velhos, que acompanham esse processo, esses últimos 

motivos de afastamento também refletem, não somente no Jongo da Serrinha, mas em outras 

instâncias da vida do jovem (escola, estudo e emprego), a perda de indivíduos bem sucedidos 

                                                
51 Na época da entrevista (maio de 2011), o projeto para jovens e adolescentes, o Jongo TV, estava paralisado, 
devido ao término de contrato do edital que o financiava, de acordo com Lazir Sinval. 
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social e financeiramente, ou potenciais talentos perdidos: “Os que permanecem são aqueles 

que fazem de tudo para estar lá, aqueles que ficam militantes. Porque foi assim com a minha 

geração. Foi Dely, Luiza e eu que ficamos (...) temos essa missão com o jongo”, pontua Lazir. 

Tendo em vista o afastamento do indivíduo pelo sucesso da primeira experiência 

profissional no grupo, os tradicionalistas se apegam a essa informação como mais um 

argumento contra a forma do Jongo da Serrinha de se colocar para a sociedade. Para alguns 

autores, além da profissionalização do jongo tender ao afastamento da sua aura, de sua 

espiritualidade, ela também cria uma certa impessoalidade do jongueiro que se profissionaliza 

com sua própria cultura, colocando, portanto, a profissionalização do jongo como a grande 

“vilã” para a preservação de sua memória. Esse discurso remete novamente ao comentário 

mencionado pelo turista no Quilombo São José. Pensar que o jongueiro não pode tirar do 

jongo o seu sustento e aprimorar o seu talento para ganhar o mundo como profissional 

qualificado é dizer que “era bem melhor quando não tinha luz”. De alguma forma, os puristas 

vêm na condenação do jongueiro ao atraso tecnológico ou a uma vida rural de trabalho braçal, 

a maneira mais plena e pura de se preservar o jongo “autêntico”. Lazir Sinval reconhece que o 

jongo é uma cultura tradicional, mas que o jongueiro também merece, sobretudo enquanto 

cidadão brasileiro, ser bem sucedido, ter um lar digno, direitos, bens, conforto para sua 

família e ele, e até certo luxos, por quê não? “Ele [o jongo] é para ser cantado, dançado, 

versado, com todos os elementos que pudermos conservar, mas com todas as ousadias 

possíveis também”, protesta a jongueira. 

A profissionalização do jongo, portanto, cria uma outra questão: para o jongueiro, o 

jongo é trabalho? As opiniões são variadas, pois as pessoas encaram a palavra trabalho de 

formas diferentes. Resgatando o apontamento de Williams, o termo já significou, por muito 

tempo, dor e sofrimento, e para algumas pessoas o trabalho é, de fato, algo sofrível, de acordo 

com suas experiências individuais. Também pode significar produção e remuneração, uma 

redução do processo à mais-valia marxista. Ou, como se constatou para Bosi, o trabalho, 

principalmente o que envolve ao legado de tradições e memória, pode ser encarado como uma 

missão, de pesado fardo, porém prazerosa. Para Tia Maria o jongo é trabalho sim, e de grande 

responsabilidade. Comparando esse jongo moderno e profissional ao jongo antigo, a matriarca 

não se incomoda em dizer que não é estranho, “porque nós respeitamos o jongo”. Ela afirma 

que, apesar do jongo não ser uma religião, conserva-se o que foi passado por Vovó Maria 

Joana e Mestre Darcy: “Não podemos só dançar porque estamos recebendo um cachê e 

começar a roda do nada”, esclarece Tia Maria. Ela critica quem “abre” e “fecha” uma roda 

despreocupadamente, sem pedir licença. Diz que muito grupos que dançam o jongo por 
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dançar, não conseguirão ir adiante porque não consideram os ancestrais: “Tem vezes que tem 

convite para gente de fazer três a quatro apresentações no mesmo dia. Graças a Deus! Mas a 

gente até rejeita, porque não dá pra fazer algo com respeito assim”, ressalta.  

Dely Monteiro acredita que a tamanha dedicação que o grupo investe no jongo 

contribui para caracterizá-lo como trabalho. Ela lembra que o Jongo da Serrinha é uma grande 

estrutura: grupo artístico, Escola de Jongo, ONG. É preciso que os demais membros e 

administradores dessas instituições se esforcem para todas funcionarem: “O jongo ganha com 

essa relação diferente de como era antigamente, mais comunitário. Se você está focado ali 

trabalhando a tendência é crescer”, afirma Dely. Crescendo profissionalmente, “cresce” 

também o jongo, isto é, tem mais disseminação. De acordo com Luiza Marmello, não dá para 

viver somente da renda que as apresentações do Jongo da Serrinha proporcionam, “sempre 

tem uma fonte de renda paralela, que é o verdadeiro ‘ganha-pão’ dos membros do grupo”, 

revela. Já Lazir trata o termo trabalho com um ponto de vista mais ligado à missão. Porém ela 

destaca que não sente uma obrigação, simplesmente, pois administrar o Jongo da Serrinha é 

opcional: “Ninguém está ali obrigado. (...) Acredito que Dely e Luiza pensem o mesmo, 

porque que [o jongo] é uma bandeira imaginária. É uma missão mesmo, algo que não dá para 

largar”. 

Para a jovem Suellen, o jongo não é encarado como trabalho. Ao falar sobre sua 

profissão, a jovem jongueira limitou-se a se classificar como vigilante, ou seja, não relacionou 

sua função no Jongo da Serrinha ao seu trabalho regular, como fizeram os demais 

entrevistados da Serrinha. Pelo grupo, Suellen é dançarina, percussionista e aprendiz de 

griot52: “Se fiz o que fiz, se me desgastei, se dei o que tinha que dar ou se não dei, foi porque 

eu quis. Porque senti que tinha que ser. Nunca foi tratado como trabalho. Minha paixão é ser 

jongueira”, confessa. Suellen é jovem, mas uma jongueira muito experiente. Entrou para a 

Escola de Jongo por volta do 12 anos de idade. Dos 15 aos 17 anos passou a cobrir 

professores, quando esses faltavam; assumiu como professora da Escola da Jongo enquanto o 

grupo viajava em turnê; e auxiliava como monitora-percussionista nas aulas de tambor. Com 

18 anos foi efetivamente contratada, tornando-se aprendiz de griot. “O mais legal é que com 

17, 18 anos as crianças tinham um respeito muito grande por mim. (...) Quando tinha aula de 

griot perguntávamos para quem elas queriam pedir a benção, e me escolhiam”, recorda 

Suellen. 

Além de certamente ser uma referência para as crianças da Serrinha, Suellen atingiu 

                                                
52 Suellen Tavares está afastada da Escola de Jongo no momento por falta de tempo devido ao seu emprego 
regular. 
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tal nível de responsabilidade por merecimento. A jovem jongueira conquistou algo de muito 

precioso na cultura do jongo: a missão de passá-lo adiante. Em geral, é natural que todo 

jongueiro passe as tradições do jongo à frente, mantendo sua memória cultural. Porém, apenas 

certos jongueiros compreendem esse processo como a efetiva chance de resistência da cultura. 

O ato de assumir a grande missão de passar o jongo, de assumir tudo o que foi criado pelo 

grupo para tal, é nobre e desgastante. Lazir sempre lembra que não é fácil “tocar para frente” 

o Jongo da Serrinha, mas é dessa missão que os verdadeiros jongueiros se sentem imbuídos. 

Para o caso de Suellen, relaciona-se o que Marcel Mauss afirma sobre a dádiva. Esta é um 

valor de natureza moral oferecido de maneira intuitiva, mas carregado de interesses por trás 

da ritualização do oferecimento. Um dos principais interesses está na retribuição do sujeito 

que recebe o legado ao firmar um compromisso com o grupo, isto é, uma troca entre 

atribuição e retribuição. Porém a dádiva é uma via de mão dupla, não é impositiva, tendo em 

vista que também há interesse do sujeito escolhido em recebê-la. A dádiva, recebida pelo 

sujeito, o torna detentor do saber, do maior bem daquela cultura, resultando portanto em uma 

ascendência desse sujeito que, agora será doador, sobre os próximos que receberão a dádiva 

(MAUSS, 1974:54) Foi assim que Suellen se sentiu ao perceber sua influência sobre as 

crianças da Escola de Jongo, portadora da dádiva. 

A missão do “passar o jongo adiante” para as crianças, somente foi possível após a 

intervenção de Mestre Darcy no processo de continuidade de sua cultura. Foi o primeiro 

jongueiro da Serrinha a ser criticado pelo que o grupo luta até hoje, o direito de divulgar o 

jongo através dos palcos e ter nele uma fonte de renda. Os jongueiros de hoje não cansam de 

repetir, que a ousadia de Mestre Darcy foi a verdadeira reanimadora do jongo, que na cidade 

do Rio de Janeiro sobreviveu apenas no Morro da Serrinha, se extinguindo em todos as outras 

comunidades cariocas: “Levando em consideração todas essas características, considero o 

Jongo da Serrinha um super quilombo, porque dentro da comunidade consegue resistir e levar 

o jongo para fora”, observa Lazir. 

Luiza Marmello enxerga Mestre Darcy como um visionário: “Saía com seu tambor 

embaixo do braço e o tocava em universidades, no meio da Lapa. Todas as comunidades de 

jongo só vieram a ser reconhecidas a partir de sua iniciativa”, lembra. O primeiro contato de 

Luiza com o jongo foi na Escola de Música Villa Lobos, no Centro do Rio, quando Mestre 

Darcy e o Grupo Jongo da Serrinha foram dar uma aula experimental de tambores: “Mestre 

Darcy entrou na Escola de Música para ensinar o jongo e aprendeu a escrever partitura”. 

Segundo Lazir, o mestre entrava nas escolas de ensino superior para tornar o jongo uma 

disciplina formal. Darcy Monteiro acreditava que o jongo tinha conteúdo o bastante para o 
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meio acadêmico, por isso o interesse em aprender a escrever o jongo em partitura: “Na 

verdade ele queria mais, queria que o jongo se tornasse um gênero musical. Seria o máximo, 

já pensou?”, sonha Lazir. 

O esforço e ensinamentos de Mestre Darcy são reconhecidos pelos jongueiros da 

Serrinha, que têm nele o exemplo da persistência. Mas ainda assim, especificamente o Jongo 

da Serrinha ! além das intermináveis criticas sobre a autenticidade de seu jongo ! sofre 

grande preconceito por parte de outras comunidades jongueiras, que acabam reproduzindo o 

discurso tradicionalista sobre a cultura. 
Sofremos muito pelo Jongo da Serrinha ser urbano. Quando estou junto dos 
jongueiros de Pinheiral, Guaratinguetá, Carangola a galera diz: “jongo para 
mim não tem cavaquinho, não tem violão, é tambor pronto e acabou”. Então 
sofremos um preconceito muito grande. Mas procuramos levar isso [o jongo] 
para as pessoas que não podem estar dentro do quilombo ou da comunidade 
tendo noção, entendendo o que é o jongo.53 

 

Lazir recorda uma frase de Mestre Fuleiro, velho jongueiro cumba da Serrinha: 

“Quisera o negro na senzala, não tivesse só tambor. Ele com certeza tocaria outros 

instrumentos”. Lazir acredita na versatilidade infinita do povo negro que “só tocava tambor 

porque só tinha isso. Se tivesse violão, flauta ele tocaria”, afirma. 

É admirável a resistência do jongueiro, em especial a do jongueiro da Serrinha, que é 

um grande negociador de seus direitos sociais, de trabalho, de expressão e de manutenção da 

sua cultura. Povo esse mais do que acusado pelas suas inovações, criticado por suas 

conquistas. Como é bastante politizado e realmente está localizado no meio urbano, que 

facilita o acesso às possibilidades, o grupo está sempre em busca de patrocínios e envolvido 

com projetos; com calendário de apresentações fixo, que lotam as casas de show por onde 

passam. Para Lazir, esses são grande motivos para se desenvolver o discurso tradicionalista 

em outras comunidades que ainda se vêm muito limitadas em suas oportunidades, direitos e 

benefícios. Como Luiza Marmello pontuou, graças a Mestre Darcy, as outras comunidades 

“acordaram” para a importância de sua cultura e para quantas vantagens ela poderia trazer aos 

seus ! que são merecedores enquanto detentores de um saber tão respeitável. Natural, 

portanto, desejarem ocupar um espaço semelhante ou equivalente à influência que o Jongo da 

Serrinha, em 45 anos de história, conquistou com garra, respeito, dignidade, gratidão e 

competência. 

A crítica ao “jongo-espetáculo” ! proporcionado não somente pelo Jongo da 

Serrinha, mas também pelo Quilombo São José, como pudemos ver, e pelas outras 

                                                
53 Depoimento de Suellen Tavares à autora, em 24/05/2011 



 82 

comunidades, cada uma a seu estilo ! geralmente é genérica, com argumentos batidos e de 

discurso determinista. No entanto a negociação sempre existiu nesse âmbito. Há indícios de 

festas e batuques promovidos por negros escravos, com permissão ou até solicitação do 

fazendeiro, para entretenimento de seus possíveis convidados. Algumas descrições da 

francesa Toussaint-Samson datadas de 1868-1870, e dos norte-americanos Burke e Staples, 

em 1882/3, indicam a ocorrência de apresentações do tipo em fazendas do Rio de Janeiro. Os 

negros escravos batucavam um barril de cachaça enquanto dançavam e cantavam, fazendo 

uma espécie de espetáculo para uma platéia de elite, por sua vez, encantada por aquela 

manifestação “selvagem”. Os escravos aproveitavam para manter o humor e o deboche de 

suas indecifráveis letras, para diversão da roda de negros (LARA & PACHECO, 2007:76). 

Logo, não é coerente tratar a espetacularização do jongo como se fosse algo atual. Afigura-se, 

portanto, certa semelhança entre o observar do tradicionalista e a platéia de elite citada, que 

buscam o “selvagem” para se sentirem mais civilizados e superiores em sua posição social. 

Ao frequentar os shows do Jongo da Serrinha, podemos observar que há, pelo menos, 

dois tipos de público: o novo, que assiste à apresentação por convite de um conhecido ou por 

curiosidade; e o fixo, que sempre acompanha o grupo, vai à grande parte dos shows e 

conhece, minimamente, as letras dos jongos, de acordo com Tia Maria. Suellen reconhece a 

importância do grande interesse, cada vez maior, das pessoas pela cultura, mas acredita que 

esse deve se seguir de uma busca real de conhecimento sobre o jongo. A jovem jongueira 

afirma que é comum as pessoas se acomodarem com o que observam nos shows e 

interpretarem a sua maneira. “O jongo é para se divertir, porque as pessoas se divertem muito, 

mas esquecem do resto que realmente deve ser aprendido”, ressalta. Suellen Tavares teme que 

o jongo comece a ser passado para os leigos como a capoeira o é. Para ela, essa prática tem 

toda uma ancestralidade e história que são esquecidas nas aulas. Os professores e os alunos se 

focam em movimentos de luta e referências históricas básicas, mas não se observa um 

interesse de aprofundamento no conhecimento sobre a capoeira. Ainda insipiente, porém em 

andamento, o Jongo da Serrinha tem um projeto de montar uma biblioteca para pesquisa de 

quem se interessar sobre a cultura. Além disso, o grupo está sempre aberto para receber quem 

deseja saber mais sobre o jongo. “É muito difícil alguém sentar igual a você assim para 

conversar comigo ou qualquer outra menina do jongo. Nós plantamos uma semente que 

germina em uns, em outros não”, lamenta a jovem. Segundo Suellen, o grupo sempre está 

promovendo eventos que buscam aproximar mais as pessoas da história do jongo ! como a 

festa em homenagem à Vovó Maria Joana ou a exposição de fotos no SESC de Madureira ! 

porém não é possível realizar eventos desse tipo sempre.  
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Interessante observar a preocupação dos Jongueiros da Serrinha com a qualidade da 

mensagem que passam, e reconfortante observar essa vontade em alguém tão jovem como 

Suellen. O ensinamento, para o Jongo da Serrinha é algo muito sério, pois reconhecem que a 

mensagem bem passada é o que sustenta a resistência da cultura. Luiza Marmello, que 

começou a coordenar a Escola de Jongo em 2003, crê no respeito aos mais velhos o principal 

ensinamento a ser passado para as crianças. Segundo ela, os outros aprendizados partem 

deste. Nas sociedades de Arkhé, a disseminação das lendas, contos e passagem da tradição 

oral das culturas de origem afro-negras, são de responsabilidade do griot54. A Escola de Jongo 

elaborou um projeto pedagógico de valorização da cultura oral no Morro da Serrinha, no qual 

Tia Maria e Dely Monteiro são as atuais Mestres Griot. A proposta é resgatar a oralidade 

entre as crianças da Serrinha, tornando a absorção do aprendizado mais lúdica e possibilitando 

o ensino através de um método pedagógico não formal. O griot do Jongo da Serrinha, que 

também lança mão de contos de livros infantis além da própria experiência de vida, pode ser 

visto tanto como mediador da cultura, como mediador de leitura (SILVA, 2008). Segundo 

Dely, a proposta é que os futuros jongueiros aprendam quem foram as personalidades do 

Jongo da Serrinha, as pessoas e histórias que proporcionaram a resistência do jongo na 

comunidade. 

Contudo, Tia Maria se preocupa com a apreensão da atenção das crianças de hoje em 

dia. Para ela está muito difícil lidar com os pequenos, principalmente porque perderam a 

capacidade de se concentrar. Curiosamente, a matriarca percebeu que as crianças prestam 

mais atenção a uma história ou “causo” da própria vida, do que se a história vier de um livro. 

Lazir atenta para as diferenças entre gerações de crianças da Escola de Jongo. De acordo com 

ela, em 2000 as crianças eram muito mais tranquilas, calmas, pacientes. Hoje as crianças são 

mais agitadas, dispersas e agressivas. A jongueira acredita que há um problema social 

envolvido nessa mudança. As mães, muitas vezes jovens, precisam sair de casa para trabalhar 

e não têm com quem deixar as crianças. Essa ausência acaba se traduzindo em falta de limites, 

devido a uma educação capenga, sem referência do adulto em horário não escolar. Luiza 

percebe o quanto as crianças gostam das aulas, por mais que se irritem e sumam por algum 

tempo da escola. “Gostam de ter alguém para puxar a rédea, é assim que descobrem qual é o 

limite, que muitas vezes não conhecem em lugares como a casa ou a escola regular”, afirma. 

A personalidade forte das crianças da Serrinha deve ser levada em consideração. 

Quando recebem visitantes de fora, é impressionante sua transformação. Passam a assumir o 

                                                
54 Griot - contador de histórias que ganha a vida ou tira seu sustento do processo de contar histórias de aldeia em 
aldeia (SILVA, 2008). Nome dado por estudiosos ocidentais. 
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lugar dos “mais velhos”, outra função social, e ensinam o jongo aos curiosos e estudantes que 

aparecem para interagir. Nesse momento, compreendem o quanto são reconhecidos através do 

que sabem e, a partir disso, valorizam a própria cultura e a si mesmos sob o olhar do outro. 

Na primeira visita à Escola de Jongo, certa cena surpreendeu: Três crianças, entre 7 e 

9 anos, se reuniam para decidir quem convidariam para seu show em homenagem ao artista 

Michael Jackson, entre artistas nacionais e internacionais. Definiam em que praia seria o 

palco e cenário para gravação do DVD. Na fantasia das crianças, reflexos de como viam os 

negócios do espetáculo. Provavelmente, falas e atitudes absorvidas dos adultos responsáveis 

pelo Jongo da Serrinha. Interessante notar também o tema do show fictício, desapegado do 

jongo. Observando ao longo dos meses, percebeu-se que as crianças se identificavam com a 

proposta do espetáculo e sabiam dividir bem o que era a cultura que vivenciavam, do mundo 

artístico em si. A identificação desses pequenos, modernos e globalizados, mostra também o 

provável motivo do interesse por histórias pessoais da Tia Maria, e não por contos da 

literatura escrita: a proximidade, a familiaridade. Crianças de imaginação fértil e 

personalidade forte, os pequenos Jongueiros da Serrinha reconhecem a posição que ocupam e, 

em suas brincadeiras, procuram ensaiar para um futuro de sucesso. 

As crianças da Serrinha são o principal alvo dos jongueiros para suporte da memória 

local, mas não o único. O Jongo da Serrinha sempre buscou consolidar suas raízes para toda a 

comunidade do morro de maneira que atingisse jongueiros e leigos, pessoas que se mudaram 

para a comunidade e conhecem pouco sobre sua história. Apesar da referência às famílias 

Monteiro e Oliveira ! guardiã do jongo e bamba do samba, respectivamente ! terem 

diminuído muito na comunidade em geral, devido à redução do número de representantes 

destas, para os sambistas e jongueiros do Morro da Serrinha essa memória ainda é muito viva. 

Compreende-se nessa forma de referir dos jongueiros da Serrinha um sincero apego ao núcleo 

familiar, e consequentemente às tradições e memória que essa sustentação imprime. Segundo 

Muniz Sodré, esse apego proporciona a continuidade cultural através da lembrança. A 

“família” é um grupo patrimonial que gera a “linhagem”, que não se define apenas 

biologicamente, mas também política, mítica e ideologicamente. Mesmo em um ambiente 

ocidentalizado a noção de patrimônio, que remete à coletividade e ao antiidividualismo, 

permanece fortemente. As culturas de Arkhé, como o jongo, portanto, apresentam a 

característica patrimonialista explícita, que em tempos de escravidão era um ato político de 

re-patrimonialização, e nos dias de hoje, se revelam poderosas ferramentas simbólicas de 

afirmação cultural como cidadãos históricos (SODRÉ, 2002:51-74). Dada a importância da 

patrimonialização familiar para os jongueiros da Serrinha, conseguimos compreender mais 
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facilmente sua insistência em definir o jongo como africano. 

  Não se pretende determinar aqui uma nacionalidade para o jongo, porém é fato que 

jamais se chegou a um consenso sobre isso. Teóricos, estudiosos, folcloristas, a bibliografia 

produzida sobre jongo trabalha a questão de forma genérica, sem tomar partido, porém não 

ambicionam aprofundar no assunto e avaliar as cargas simbólicas envolvidas para os próprios 

jongueiros. Partindo da questão familiar, da memória e patrimônio, é interessante notar o que 

significa, para o jongueiro, dizer que a cultura que este segue é africana. Para Lazir Sinval, a 

história do jongo no eixo África-Brasil se assemelha a uma relação “mãe biológica-mãe 

adotiva”. Dessa forma, a jongueira busca legitimar a origem do jongo como africana e que sua 

continuidade no Brasil é consequência da diáspora negra. 
Depoimento de Luiza Marmello à autora, em 06/05/2011Acho que uma 
coisa que vem de lá [África] merece essa consideração. (…) Eu gosto de 
falar ‘o jongo veio de Angola’, e veio realmente. (...) Para mim o jongo veio 
de Angola, chegou no Brasil com os escravos, e aqui continuou.55 

 

Apesar de não haver nenhuma evidência concreta de que haja, ou tenha havido, um 

ritmo ou dança semelhante na África, Lazir acredita que, se hoje não se encontra o jongo em 

solo africano, é porque a cultura naturalmente se perdeu. Tia Maria sustenta sua teoria 

baseada no que diziam os antigos jongueiros. Vovó Maria Joana, segundo ela, afirmava com 

certeza que o jongo é africano. A mãe de Tia Maria dizia que jongo era alegria, lamento e 

comunicação, pois quando os escravos queriam “trocar assunto”, cantavam pontos em 

dialetos que somente eles entendiam, portanto era africano. Porém, será que todas as 

mudanças que o jongo sofreu no Brasil, se de fato era africano, este não teria sido 

ressignificado e assumido formas brasileiras? 

Como Suellen assinalara, a capoeira perdeu muito de sua memória em seu processo 

de ensinamento. Contudo, essa é reconhecida mundialmente como a arte-marcial brasileira, e 

nenhum outro país reivindica sua nacionalidade. Por que a diferença de referencial entre as 

culturas do jongo e da capoeira no Brasil com relação a suas raízes, se ambas, 

inquestionavelmente, possuem fortes evidências culturais africanas? A resposta está ligada à 

patrimonialização. A capoeira perdeu seu referencial africano, como lembrou Suellen, seja 

porque foi altamente difundida e, portanto, seu público seja um grande caldeirão cultural, ou 

por distanciamento da essência dos princípios da Arkhé. Exatamente como é reconhecida, a 

capoeira hoje é apenas uma luta, dança, ginga e jogo de corpo, porém com uma ligação muito 

reduzida, em seu processo de ensinamento, ao lado mítico e tradicional da mesma. O 

jongueiro procura não perder essa ligação se mantendo, através do discurso “jongo africano”, 
                                                
55 Depoimento de Lazir Sinval à autora, em 23/05/2011 
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mais próximo de sua ancestralidade discurssivamente e, logo, de seus simbolismos e 

mistérios. Dizer que o jongo é africano é, não só motivo de orgulho para o jongueiro, como 

uma singela defesa de seu patrimônio. 

Não é segredo que houveram grandes mudanças no jongo. Sendo ele africano ou não, 

é fato que o jongo de antigamente não era igual ao de hoje. O simples fato dessa afirmativa 

ser verdadeira é motivo para críticas dos tradicionalistas. Para eles não importam as condições 

históricas, as mudanças espaço-temporais e dinâmicas sociais: as tradições não deveriam se 

alterar, segundo os conservadores. Todavia, uma mudança específica chamou a atenção por 

causar lamento em Tia Maria: a mudança do jeito de dançar o jongo: 

O jongo antigamente era uma dança de roda livre. O casal entrava na roda, 
dançava, fazia o que queria e depois quando se encontrava é que se 
umbigava. Agora não, você fez uma coisinha, umbiga, roda, umbiga, tudo 
com tempo certo. Antigamente não tinha isso. Adorava ver Djanira dançar, 
Dona Maria também dançava tão bonito. (...) Ninguém mais mostra o que 
sabe. Cada um tinha seu passo. O pessoal do Salgueiro vinha dançar aqui e 
vice-versa. Quando eles chegavam todo mundo falava: “Ah! Eu quero ver 
aquela mulher grande (Conceição do Salgueiro) dançando. Ela era grandona, 
tinha um olho só, mas a mulher dançava que ninguém segurava. As crianças 
hoje pegam rápido, é só tabiá no tempo e umbigar, então é mais fácil.56 

 

Apesar dos lamentos, Tia Maria acredita que as mudanças e a simplificação do passo 

do jongo são boas porque fica mais acessível para as pessoas aprenderem rápido. Porém, a 

matriarca sempre se encanta quando, hoje, vê alguém que dança diferente. Como uma das 

crianças que ela lembra ter “uma pisada cansada, um estilo mais antigo, né? Mas daqui a 

pouco está dançando igual aos outros.” A dualidade de Tia Maria não causa espanto. Ela, 

como portadora maior da memória do grupo, se orgulha e admira crianças que, em tempos de 

um jongo mais ágil e simplificado, consigam desenvolver um estilo próprio, que a faz lembrar 

os jongueiros que já se foram. Ao mesmo tempo, Tia Maria reconhece que o simplificar dos 

passos do jongo ajudaram a manter a cultura e disseminá-la. 

A questão é complexa e delicada. Como Lazir pontuou, é difícil manter as tradições 

quando não se está de fato na zona rural, em uma fazenda, com outra relação com o tempo e 

espaço. O estilo de dançar não é em sim uma tradição, é uma questão pessoal, mas que ajuda 

e traduz a formação da personalidade jongueira. Não é difícil entender que o fato de não estar 

nesse local idealizado por Lazir dificulta o desenvolvimento do estilo próprio do jongueiro. 

Tal formação requer maior tempo de vivência de roda e convivência com os jongueiros mais 

velhos para definir como através do jogo de corpo, da “corporeidade jongueira” de cada um. 

Quem conheceu Mestre Darcy entende o que se assinala aqui por estilo próprio. Lazir lembra 

                                                
56 Depoimento de Tia Maria à autora, em 20/05/2011 
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que “Mestre Darcy tinha o jongo no corpo. O corpo dele era ritmo, era música, era jongo. Até 

para andar, falar e ouvir. Era muita musicalidade para uma pessoa”. Portanto, Tia Maria 

reconhece, no fundo, a necessidade da simplificação do passo. Além disso, aquele jongo que 

muitos jovens diziam ser “coisa de velho”, como recorda Lazir, ficou mais altivo e dinâmico, 

mais sedutor para os jovens do que os rústicos e, às vezes, agressivos movimentos dos 

jongueiros antigos. Mas a matriarca não está errada em admirar as crianças que imprimem seu 

estilo na dança do jongo. Para Tia Maria, essa criança tem um espírito jongueiro de verdade, 

está altamente ligada a sua ancestralidade. A proposta, no entanto, não é tirar o mérito de 

nenhum representante do jongo, ambos são jongueiros resistentes, arautos de sua própria 

cultura. Contudo, quanto mais se jonga, se dedica e se está próximo das tradições e 

ancestralidade, maior é a tendência a desenvolver um estilo próprio.   

O jongo antigo não é somente lembrado pelos especialistas e tradicionalistas, que 

louvam o que apenas “ouviram dizer” e insistem em entrar no “discurso de autenticidade”. A 

memória de toda uma comunidade está ligada a ele, por meio das histórias, exemplos e 

ensinamentos. Ter conhecimento sobre o jongo antigo hoje é fundamental para entender a 

própria cultura e compreender as razões de ser jongueiro. Porém, não há só boas recordações 

sobre o jongo antigo. 

Das histórias que eu já ouvi do jongo antigo lembro de muitas ruins. Tinha 
histórias maravilhosas, de magia e o próprio cenário da Serrinha que era um 
sonho. Mas também me lembro que o jongo antigo tinha muito a  palavra 
não: que o jongo “não pode isso”, “não pode aquilo”, “criança não pode”. 
Grupos de jongueiros que brigavam com outros, que tinham uma rivalidade. 
Brigas de compositores, mas que geraram frutos. Uma delas gerou o Império 
Serrano. As boas eram lendas (…) O jongo que eu acredito é um jongo de 
paz, da caridade, da respiração leve.57 

 

O jongo antigo costuma ser colocado acima de qualquer outro como legítimo, puro, 

inserido no velho discurso de “no meu tempo era melhor”. Porém, como ressalta Lazir, existia 

muita briga, demanda e rivalidade. O jongo era alegria, culto e desafio. Em algum momento 

da roda podia haver uma grande celebração ou brigas que muitas vezes saíam da contenda 

verbal para o embate corpo a corpo. Não somente no Jongo da Serrinha, as brigas era comuns 

nas comunidades jongueiras em geral, como lembra Toninho, líder do Quilombo São José: 

“(...) cada pessoa que chegava no baile trazia o seu próprio cacete [pedaço de madeira] e o 

enfiava entre os bambus do teto da barraca”, afirma ele, que presenciou diversas “brigas de 

pau” quando criança. Interessante observar que, no tempo do jongo antigo, o patriarcalismo 

era muito mais significativo. As rodas eram praticamente comandadas por mestres jongueiros 
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masculinos, que também tiravam os pontos de desafio. Como fora apontado, o jongo se 

desenvolveu no Brasil, inicialmente, como uma prova de força entre jongueiros cumba, os 

jongueiros conhecedores da feitiçaria e do encante. Estes geralmente eram homens que na 

África tinham a liderança espiritual de um grupo e a perderam em meio a diáspora. A roda de 

jongo, portanto, servia para esse mestre se reafirmar enquanto líder, readquirir seu respeito e 

atrair seguidores. Atualmente, não que o patriarcalismo tenha se extinguido, porém a mulher 

jongueira assume um papel de mais destaque à cada roda. Sua participação e auxílio na 

preservação das tradições do jongo e representatividades fundamentais na comunidade como 

Vovó Maria Joana e Tia Maria, na Serrinha, e Mãe Tetê, no São José, tem dado à mulher 

jongueira uma ressignificação cultural dentro do universo do jongo. 

Lazir acredita que o jongo não tenha um formato definido, podendo ser mais 

desafiante, provocador ou mais alegre e lúdico. A jongueira confessa que seu apreço pelo 

jongo brincado, sem briga é uma posição pessoal: “eu sou uma jongueira que busca elementos 

mais pacíficos”, confessa Lazir. Não tendo vivido no tempo do jongo antigo, Lazir teve 

formação jongueira muito baseada nos ensinamentos de Vovó Maria Joana, bondosa e 

pacífica líder espiritual. Daí a preferência de Lazir. 

 Os Jongueiros da Serrinha são cuidadosos em se posicionar sobre as questões que 

envolvem a própria cultura. Apesar de serem muito receptivos, são bastante preparados para 

responderem os tão constantes questionamentos sobre suas inovações e as corriqueiras 

críticas. Portanto, o jongueiro, em qualquer comunidade, é uma espécie de guerreiro da 

resistência, que luta por seu ponto de vista e auto-afirmação individual, assim como pelo 

direito de viver, celebrar e experienciar em coletividade aquilo que, de acordo com Lazir, já 

nasceu com ele: “O perfil do jongueiro é o da caridade, de se doar constantemente em prol da 

continuidade, em favor da manutenção da sua cultura. Tem gente que se diz jongueira, mas 

não tem muito esse perfil”, ressalta. A jongueira se tranquiliza, em certa medida, ao falar 

sobre o futuro do jongo na Serrinha. Diz ter certeza que os jovens estão amadurecendo e que o 

jongo faz parte deles: “Falo especificamente da personalidade jongueira, aquela que não deixa 

a peteca cair, que não se deixa vencer, que liga para juntar o povo de novo”, destaca Lazir. 

Para ela o trabalho educacional desenvolvido pela Escola de Jongo é importante, porém não 

considera, necessariamente que os futuros jongueiros tenham habilidade para administrá-lo, 

“mas vejo neles o jongo [a cultura em si] durante muito anos à frente, É por isso eu tenho 

certeza que, se eu morrer, vai continuar”, afirma Lazir Sinval.  

Dely Monteiro se orgulha em saber que o jongo, manifestação cultural que criança 

não podia nem assistir há algumas décadas, agora pode ter roda só dos pequenos: “Eles sabem 
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abrir uma roda de jongo hoje em dia. Para nós é uma felicidade”. A neta de Vovó Maria Joana 

deseja que as conquistas continuem e que a ONG cresça, para poder proporcionar ainda mais 

oportunidades aos futuros jongueiros. Porém ainda falta reconhecimento e respeito por parte 

das autoridades públicas, segundo Luiza Marmello: “mesmo com apoio do Iphan, ainda é 

difícil, principalmente quando envolve auxílio para o trabalho na Escola de Jongo. Tem que 

reconhecer que o Jongo da Serrinha também é quilombo e merece respeito”, lamenta Luiza. A 

jongueira lembra que o ano de 2010 foi muito difícil para a escola, que devido às eleições 

presidenciais, teve grande parte dos benefícios governamentais cortados. A escola tinha aulas 

graças a professores que continuaram como voluntários e a verba para as outras demandas era 

praticamente provida pelos jongueiros que administram a escola, com recursos próprios. 

Nessa corda bamba entre sucesso na formação de crianças e jovens que irão 

continuar a missão do jongueiro ! potenciais receptadores da dádiva ! e a conquista de 

condições efetivas que permitam a continuidade do trabalho de disseminação, para além do 

grupo artístico, o Jongo da Serrinha se mantém firme em suas convicções. Seus membros 

acreditam que o futuro do jongo está garantido, fruto da visão e persistência de seus 

fundadores. Contudo Suellen, não partilha da mesma ideia, apesar de ter o mesmo desejo. 
Eu tenho medo. Tenho um pouco de medo, porque eu levo o jongo muito a 
sério e eu acho que a galera que vem atrás não leva tão a sério assim. Acham 
que é mais uma parada de curtição. De repente pode não ser assim, mas é o 
que aparenta. Eu agora estou um pouco afastada da escola por motivos 
pessoais. Não está dando mais para mim. Eu acho que tenho um pouco de 
medo do futuro do jongo.58 

 

Suellen, na verdade, aparenta estar vivendo um dilema: optar por sua individualidade 

ou coletividade? Isso para o verdadeiro jongueiro deve ser um drama recorrente. Viver em 

comunidade é viver em constante decisão por si ou pelos outros ! que o digam Lazir, Dely, 

Luiza e todos os outros que administram as instituições da Serrinha. O medo de Suellen é por 

achar que estará sozinha com toda a responsabilidade de sustentar o Jongo da Serrinha ! 

afinal ela é a portadora da dádiva: “Eu tenho medo que seja muito pesado para meu colo”, diz 

apreensiva. Todavia, Suellen esquece que o jongueiro “não deixa a peteca cair”, como 

afirmou Lazir. O grupo é a essência da sociedade de Arkhé. Em culturas como o jongo, seja 

no quilombo ou na cidade grande, o espírito de grupo, de família, é muito presente e 

respeitado pelo seus membros. Durante a pesquisa, pôde-se observar o cuidado e apreço que 

esses indivíduos têm um pelo outro. Estar no meio urbano pode até dificultar as coisas, mas 

não impossibilita. Talvez pela própria luta de manutenção do jongo na Serrinha a resistência 

                                                
58 Depoimento de Suellen Tavares à autora, em 24/05/2011 
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jongueira tenha reavivado os princípios da Arkhé no local. Esse sentimento se mantém até 

hoje. 
 
 
Somos unidos, se não fossemos já teria terminado. Temos nossas 
divergências, natural como em qualquer grupo, mas conversamos e fica tudo 
bem. O segredo é ter o respeito que temos à cultura. Não podemos perder o 
foco, lembrar sempre que estamos falando de jongo, então tem que 
respeitar.59 

 

Atualmente o Jongo da Serrinha é comandado por sete mulheres: Luiza Marmello, 

Coordenação da Escola de Jongo; Dely Monteiro, diretora do grupo e mestre griot; Lazir 

Sinval, coordenação e produção; Adriana Penha, produção; Tia Maria, presidente e mestre 

griot; Dyonne Boy, coordenadora executiva; e Valéria Marchon, gerente financeira. Segundo 

Luiza, o grupo se reúne semanalmente para discutir questões variadas que envolvem a Escola 

de Jongo e o Grupo Artístico Jongo da Serrinha. Todo o processo administrativo, portanto é 

controlado por jongueiros, pessoas da comunidade que acompanham o grupo, pelo menos, 

desde os tempos de Mestre Darcy. Luiza lembra que já houveram alguns problemas com 

pessoas que se aproximaram tentando tirar vantagem do sucesso do jongo. Desde então tudo o 

que envolve o nome do Jongo da Serrinha é acompanhado por elas.  
O 9º Encontro de Jongueiros foi a gota d’água. Mudaram a tradição de uma 
comunidade receber as outras, passando o evento para o Circo Voador e 
Fundição Progresso, o que já nos desagradou. Chegando lá descobrimos que 
cobravam ingresso e estavam vendendo camisetas, CD’s e tudo mais sem 
nossa permissão e sem que recebêssemos nada por isso. Dentro do evento, 
cercaram as comunidades jongueiras com correntes plásticas, como se 
fossem currais para não nos misturarmos. Até que um dos mestres tomou a 
iniciativa e tirou todas as correntes na frente de todos e disse que não 
voltaria mais ao cativeiro. Todos gritaram e aplaudiram e o jongo rolou em 
respeito aos pagantes e fiés seguidores do jongo. Depois desse 
acontecimento, alguns líderes jongueiros se reuniram e decidiram que nunca 
mais aquele comando estaria fora do alcance deles. Hoje o Encontro de 
Jongueiros ainda acontece, mas tem participação ativa das lideranças 
jongueiras e do Ponto de Cultura do Jongo, da UFF.60 

 

O Jongo da Serrinha é um grupo experiente. Passaram por dificuldades variadas, 

desde usurpação de terceiros até conflitos internos quanto às questões próprias dos indivíduos. 

As críticas, que aparentemente são mais uma dor-de-cabeça para o membros da Serrinha, na 

verdade são as maiores propulsoras dessas personalidades jongueiras que não cessam de 

surgir no morro de Madureira. Mestre Darcy, junto de sua mãe, um dia pensou o que o jongo 

poderia oferecer à sociedade. Ao invés de trazê-la para o jongo ! o que já era um absurdo 

                                                
59 Depoimento de Dely Monteiro à autora, em 23/05/2011 
60 Depoimento de Luiza Marmello à autora, em 06/05/2011 
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para os conservadores na época ! Mestre Darcy optou por criar um grupo que levasse o 

jongo para a sociedade. Hoje, os seguidores e adeptos do jongo inovador e ousado, que 

questiona os lugares determinados para uma cultura acontecer e os afronta de modo que o 

“jongar” se dê em toda sua amplitude, dão continuidade ao legado de Mestre Darcy e Vovó 

Maria Joana. Esses portadores da dádiva do jongo se viram inúmeras vezes entre a “cruz e a 

espada”, entre si e o outro. Perguntaram-se: Por que não andarem juntos? 
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5. Conclusão 
 

No início do dia e durante a festa do “13 de maio”, no Quilombo São José, em 2011, 

ouvia-se fogos lançados dali mesmo, esporadicamente. Era como se tivessem avisando à 

vizinhança que tinha jongo naquela noite. O Jongo da Serrinha e o Quilombo São José 

reconhecem a própria importância diante da preservação da cultura do jongo. O apelo para os 

“fogos anunciadores” demonstram esse reconhecimento de forma metafórica. Hoje em dia — 

ao invés do som dos tambores ecoando pelo vale ou o boca a boca avisando da festa, como 

nos tempos da escravidão — ambas as comunidades continuam a disseminar o jongo, porém 

agora com “fogos de artifício”. Lendo nas entrelinhas desse devaneio simbólico, pode-se 

afirmar que o jongo de hoje, não deve em nada para o jongo antigo. Ambos têm o mesmo 

papel social, por mais que o tempo tenha passado. No entanto, seus objetivos em si são 

alterados para fins de recontextualização histórica da cultura. O “artifício” desses fogos é de 

onde o jongueiro tira as estratégias de negociação para a conquista de um espaço praticamente 

dominado pela cultura capitalista. O jongueiro percebe dessa maneira, que a melhor forma de 

ser ouvido é criando condições para tal. O que o impediria de ser espetacular — tal qual os 

fogos de artifício — para que sua mensagem alcançasse mais pessoas e seu jongo não viesse a 

esmorecer? 

A presente licença poética busca esclarecer que antes de se supor que os jongueiros 

de pensamento mais moderno foram totalmente absorvidos pelo capitalismo e pela indústria 

cultural, deve-se levar em consideração as necessidades internas às comunidades e à vida do 

jongueiro, enxergá-los antes como sujeitos. Provou-se o quão limitada e mesquinha é a visão 

tradicionalista nesse sentido. Os conservadores tratam os elementos do jongo antigo como 

sagrados, imutáveis, e o jongo atual como instrumento de extorsão utilizado pelas 

comunidades jongueiras para benefício próprio que nada visem além do sucesso, do lucro e da 

fama. Ficou bastante claro que as relações entre o jongueiro e sua cultura não são tão 

maniqueístas, revelam-se mais complexas. O trabalho apresentado não pretendeu mostrar um 

jongueiro idealizado, voltado para a conservação purista de suas tradições, aquele que seria 

classificado como “bom jongueiro” pelos tradicionalistas, pelo contrário: são humanos, que 

sofrem preconceitos, limitações de acesso aos seus direitos e, como todos os outros, têm 

vontade e interesses próprios. Grandes negociadores, de fato, não se intimidam. Evitam que se 
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aproveitem de sua visibilidade de forma primorosa, como se supunha, sem que ninguém saia 

seriamente prejudicado. Acreditam no axé de sua cultura. 

Os jongueiros, ao tenderem ao equilíbrio praticado pelas culturas de Arkhé, mostram-

se sábios em suas decisões. São atentos às acusações que sofrem e não deixam de desenvolver 

uma opinião particular para rebatê-las ou, como acontece muitas vezes, até endossá-las. São 

negociadores verbais e corporais. Acreditam no poder de encantamento do jongo mesmo em 

tempos de reduzido culto espiritual do mesmo. Porém sentem-se sempre amparados por seus 

ancestrais. É papel do pesquisador compreender que não fazer uma festa na data de 13 de 

maio de 2011, pois se está trabalhando para a grande festa aberta do dia seguinte pode não ser 

apenas interesse na féria do dia, mas também abdicação sincera e espontânea. Não dar uma 

festa de Preto Velho fechada para os jongueiros é assumir e aceitar que toleram todas as 

diferenças, que sua cultura é para ser compartilhada e não escondida e proibitiva, como o 

jongo antigo.  

Citar o reconhecimento como significado de grande valor não é só um afago no ego 

jongueiro, mas também uma vitória histórica. Todas as comunidades jongueiras do Sudeste 

(pelo menos dezesseis, reconhecidas) têm hoje uma bandeira por qual lutar, o jongo. Através 

dela, recebem uma série de benefícios financeiros, como verbas de auxílio governamental, 

patrocínio; e outra leva de benefícios simbólicos como ser reconhecido como mestre, detentor 

de um saber, responsável por uma cultura, guerreiro da resistência do jongo. 

Quando menciona-se o termo jongo para um pesquisador ele ouve: cultura, tradição, 

folclore; já o jongueiro escuta: minha cultura, minha história, trabalho, resistência, família. 

Durante a pesquisa, provou-se que jamais deve ignorar os interesses pessoais dos brincantes, 

sejam eles individuais ou coletivos, como também específicos ou abrangentes. O estudioso 

geralmente se atém à abrangência do tema e termina por esquecer, ignorar ou não considerar 

relevantes situações específicas como uma mãe que sonha com a próxima festa para rever o 

filho. O fato é que essas questões particulares influenciam diretamente na dinâmica total da 

cultura, sendo assim um ponto fundamental para entender como os trâmites logísticos e 

simbólicos do jongo se dão. Não basta se ater a confrontamentos teóricos, apontamentos 

descritivos e observações superficiais ! por mais que o pesquisador se julgue aprofundado, 

sempre é possível ir mais fundo. 

Constatou-se não somente a opinião dos jongueiros sobre o que dizem a respeito de 

sua cultura, mas também seus discursos internos de preocupação pessoal e coletiva quanto ao 

destino do jongo e suas consequências e influências sobre a vida do jongueiro. Ter uma festa 

de jongo entre os membros do Quilombo São José no Reveillón marca a vontade de retomada 
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do “estar junto” entre eles. O tradicionalista veria essa atitude primeiramente como uma 

distorção das datas tradicionais e depois como uma possibilidade de resgate de alguns 

elementos tradicionais. O jongueiro aguarda ansioso por essa festa para reunir novamente a 

família. É uma nova data para uma antiga prática, existe negociação cultural mais evidente? O 

Jongo da Serrinha procurar um espaço para ser seu terreiro, revela a real falta que seus 

jongueiros sentem da tão criticada desterritorialização de que tanto são acusados. 

Antropólogos e especialistas dizem que a tradição do jongo no Morro da Serrinha é 

questionável porque a comunidade não se localiza na Zona Rural. Em contrapartida, os 

jongueiros de Mestre Darcy rebatem esse discurso, porém não por considerarem o território 

um elemento irrelevante, mas sim pela arrogância dos especialistas em legitimar ou não 

culturas às quais não pertencem. 

As crianças têm um lugar especial em ambas as comunidades. Os jongueiros assim o 

fazem por reconhecerem nelas a preservação e continuidade de sua cultura e legado, enquanto 

reconhecem no turista a disseminação e divulgação do jongo. Logo, nota-se com qual clareza 

o jongueiro enxerga os papéis sociais. Tem para ele muito bem definido o lugar de cada um 

na resistência do jongo. Dessa forma, consegue encarar o jongo no morro e o “jongo-

espetáculo” como coisas distintas, porém não excludentes. Apenas têm a consciência que não 

é o turista ou fã que levará o jongo adiante e não é o jongueiro nascido e criado na Serrinha 

que terá poder de colocá-lo na mídia, é um conjunto, que deve ser administrado e mediado 

pelo jongueiro.  

Surpreendeu verificar o quanto as mulheres dominam todo esse processo em ambas 

localidades. A força das mulheres do jongo, hoje, pode até explicar as mudanças drásticas nas 

propostas do jongo antigo e atual. Os homens — mestres e patriarcas — que dominavam o 

cenário do jongo antigo no durante e pós-escravidão, entravam na roda para medir poder, 

disputar a admiração dos seus semelhantes, defender sua honra enquanto jongueiro cumba, 

mandingueiro. Dava-se dessa maneira, não porque as regras previam, mas por questões 

culturais da época: família patriarcal; afirmação dos pequenos grupos de negros entre eles 

próprios; resistência de antigas tradições como auto-definição identitária (em pequena escala). 

Dessa forma, o jongo antigo (mais rude e agressivo) tomava outras proporções envolvendo 

poder, influência e força física — muitas vezes terminava em briga. Atualmente, com o 

recente ressurgimento do jongo no cenário das localidades que se fixaram, as mulheres 

passaram a ter papel fundamental como principais incentivadoras da reapropriação do jongo. 

A mulher, a mãe — principalmente em culturas que preservam seus princípios de Arkhé — 

que naturalmente prezavam pela união familiar e o reencontro de seus familiares, podiam se 
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apropriar da missão de reunir para o jongo, como fizeram Vovó Maria Joana, na Serrinha, e 

Mãe Zeferina, no São José. Viram na “reativação” do jongo a melhor forma de fazer com que 

os que os que partiram, voltassem; os que ficaram, aprendessem. 

Assumindo essa tendência mais familiar, de valorização do coletivo, de 

reapropriação de uma cultura que se esquecia, buscou-se filtrar o que o jongo tinha de melhor 

e este se tornou a grande oportunidade do “estar junto” novamente. Esse jongo atual (mais 

suave e maternal) passa a mensagem de respeito aos que morreram, ao mesmo tempo em que 

se celebra a vida. Elas que ligam para saber com estão, visitam, se preocupam, perguntam 

quando voltam, recebem, fazem sala, não deixam sair sem comer, não deixam “a peteca cair”. 

Simples observar: os homens no trabalho braçal, provedor, para a festa do São José acontecer, 

planejando, tornando o espaço possível e adequado para a realização do evento. Uma festa 

que as mulheres já começam na cozinha, se reunindo, conversando, discutindo o que é melhor 

para todos, fazendo contas para o jongo ganhar no final, relembrando as tradições, as festas, 

os momentos vividos, sonhando com os que virão. Narradoras do cotidiano jongueiro, 

centralizadoras do poder maternal, peças ativas na resistência do jongo. Mulheres griots, 

mulheres do jongo.  
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Anexo 1 
!
O Reino Kongo no século XVI. 
Reproduzido de Kasadi wa Mukuna, Contribuição Bantu na Música Popular Brasileira ([s/d]:24) 
!
!
!

!
!
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Anexo 2 
!
Fotografias da exposição permanente inaugurada no Quilombo São José da Serra em 14 de 
maio de 2011. Fotógrafa: Monique Pereira. 
!

!
Macota.                    Foto: Monique Pereira 

!
!
!

Sincretismo.                    Foto: Monique Pereira 

!
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Cachorro cansado.       Foto: Monique Pereira 

!
!

Bem na foto.                        Foto: Monique Pereira 

!
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Timidez do primeiro encontro.          Foto: Monique Pereira 

!
!
!

Continuidade.                        Foto: Monique Pereira 

!
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Visitante.                                           Foto: Monique Pereira 

!
!

Aquela gente toda...                               Foto: Monique Pereira 

!
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Jongueiro novo.                           Foto: Monique Pereira 

!
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Tambores.                                         Foto: Monique Pereira 

!
!
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Samba de roda.                            Foto: Monique Pereira 
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