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Resumo 

 

Durante o curso de Licenciatura em Dança, os(as) estudantes assistem e vivenciam 

disciplinas que visam a preparação dos(as) mesmos(as) no que diz respeito ao ensino de 

Dança no contexto da Educação Básica, porém há casos em que estudantes do curso, 

quando entram em contato com o ensino de fato, ficam um tanto quanto perdidos(as) a 

respeito em como usar as ferramentas vivenciadas no curso, em suas aulas. Isso vale 

para todas as disciplinas, porém o foco deste estudo é especificamente o conteúdo 

referentes às culturas populares brasileiras e sobre as músicas adequadas para ensinar 

esse conteúdo. Neste momento, da investigação desenvolvida em um plano de trabalho 

de iniciação científica voltada para licenciatura, dedico meu foco de interesse para o 

jongo. O jongo, tem raízes dos povos africanos, especialmente de língua bantu, e 

também é conhecido como caxambu, batuque ou tambu. Essa manifestação é muito 

expressiva no Vale da Paraíba e é praticado nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Espírito Santo e Minas Gerais. O jongo tem três elementos essenciais: o canto, a dança e 

os tambores. Sobre a musicalidade caracteriza se o fato de ser um canto de pergunta e 

resposta, a rítmica percussiva e a presença de um poética metafórica em suas letras. Na 

continuidade do estudo, pretende-se selecionar e analisar um repertório musical de 

jongo, ou elaborado a partir do jongo, que possam servir de material didático para o 

ensino da dança na educação básica. 

 

Palavras-chaves: jongo, cultura popular; educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introdução 

 

O processo de formação dos(as) futuros(as) professores nos curso de 

licenciaturas são repletos de problemáticas, que necessitam de pesquisas e estudos que 

vão além da sala de aula. No caso do curso de formação de professores de Dança, 

identificamos uma certa dificuldade de transposição do que se aprende em sala de aula 

como aluno(a), durante a graduação, em conteúdo pedagógico para o ensino de Dança, 

na papel de docente. Isso deve a muitos motivos, tais como a diferença de ambiente, 

público e de recursos disponíveis. 

São diversas as abordagens de dança que podem ser exploradas e ensinadas na 

rede básica de educação, como por exemplo aquelas oriundas do repertório das 

manifestações afro-brasileiras. Neste caso, é importante que o(a) docente, ou mesmo 

estagiário(a), tenha acesso a material (em formato de mídia) adequado para uma 

abordagem coerente dessas manifestações, por exemplo: se for trabalhar com o jongo, 

saber utilizar e selecionar músicas que de fato são de jongo. Isso porque apesar de haver 

muita informação e material disponível na internet, nem tudo são fontes críticas e 

confiáveis. 

Assim, o presente artigo é uma sistematização de um processo de investigação 

sobre músicas para o ensino do jongo. Para tanto, discute-se também, em caráter 

contextualização temas importantes para a compreensão do tema, tais como: diáspora 

africana e a questão da identidade afro-brasileira; o histórico dos batuques como 

expressão cultural negra; a origem do jongo e seus significados; a musicalidade do 

jongo; a dança no jongo e, por fim, uma seleção e análise de músicas e pontos de jongo 

para o ensino dessa manifestação no contexto da educação básica além de propostas 

para serem aplicadas em sala de aula. 

 

Diáspora africana e Identidade negra 

 

Ao se falar sobre cultura popular tradicional brasileira, como a manifestação que 

será o foco deste artigo, o jongo, é importante adentrar em assuntos que nos auxiliem a 

desmistificar e compreender o que está por trás de tais manifestações. No caso do Jongo 

e de várias outras manifestações populares tradicionais afro-brasileiras, por causa de sua 

raiz africana e continuidade histórica brasileira, creio que seja importante discutir e 



 

começar o diálogo a partir de um ponto histórico que pode ser visto como um dos 

alicerces na história da cultura e identidade brasileira, a diáspora. 

O que é diáspora? Diáspora é a dispersão de determinados povos que saem da 

sua terra natal/de origem para viver em outros países ou continentes. Esse evento pode 

ser de maneira natural, ou seja, voluntária ou por contra vontade, de maneira obrigada, 

involuntária. Com esse fenômeno, os povos que saem de um lugar para outro, não 

abandonam suas origens, seus costumes, suas religiões, sua espiritualidade, seus rituais, 

seus ritos, suas tradições. 

Em consequência disso, pode ocorrer um processo de sincretismo e/ou 

hibridismo cultural, que seria um processo de fusão da sua cultura “original” com a 

cultura do local onde está vivendo. 

Sabe-se que, durante o período colonial brasileiro, houve a escravidão, onde os 

povos que não eram brancos categorizados como indígenas e negros, foram 

escravizados. Segundo a obra “Pelos caminhos do jongo”, a população africana 

escravizada desembarcou no litoral fluminense em um volume impressionante, na 

primeira metade do século XIX. Em 1831, chegou a ser proibido o tráfico de escravos 

africanos para o Brasil (2008, p. 10) porém o tráfico clandestino de escravizados 

perdurou até 1850.  

Nesta confluência, de encontros e desencontros, criações e conflitos, constitui-se 

várias manifestações culturais, novos costumes, novas religiões, novas crenças, que 

trazem fortemente as marcas africanas, que resiste e (re)existe no Brasil. Todavia, ao 

olhar para o contexto histórico brasileiro com um olhar crítico e se deparar com uma 

deusa africana retratada como uma mulher de pele branca e cabelo liso, pode-se 

verificar que o racismo é algo enraizado no Brasil e que ainda se mostra presente nos 

dias atuais. Ao passo, que do lado da Iemanjá branca, pode-se encontrar também uma 

Nossa Senhora de pele negra, como padroeira do Brasil, símbolo de um processo 

intenso de assimiliação, alienação e criatividade do povo negro. 

Creio que o racismo atravessa e afeta vários brasileiros no que diz respeito à 

identidade, seja pelo mito das três raças, que pode apontar uma falsa ideia de que as 

relações entre as três etnias que deram origem à população brasileira vivem numa 

relação saudável, equilibrada, pacífica e bem-resolvida, quando a realidade mostra o 

contrário. Ainda é possível ver inúmeros casos de intolerância religiosa, especialmente 

as de matrizes afro-brasileiras, no próprio ensino regular, numa certa resistência no que 

diz respeito ao ensino e a execução de manifestações populares tradicionais de origem 



 

afro-brasileiras, fazendo com que haja falta de representatividade para pessoas negras e 

indígenas. 

Preconceitos tendem a ser carregados de atitudes agressivas e intolerantes, e para 

que haja a desconstrução de ideais racistas que fazem parte das instituições e relações 

brasileiras a educação é uma importante arma. Valorizar a história e cultura africana e 

afro-brasileira, como salienta a Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da história 

e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino 

fundamental até o ensino médio, é um procedimento fundamental para o enfrentamento 

ao racismo e fortalecimento das identidades negras. Sobre isso Inaicyra Falcão dos 

Santos (2009) diz que conhecer esta herança é uma forma de assumir as múltiplas 

influências da tradição, razões de existência e resistência, que fortalecem nossas 

identidades e ajudam a compreender melhor a cultura brasileira como um todo, 

valorizando as nossas diversidades. 

 

Do  banzo aos batuques de resistência 

 

Sobre as manifestações que aconteciam em meados do século XVIII e durante o 

século XIX, SANTOS (2009) relata que Antonil, um dos jesuítas que enxergava os 

“folguedos” dos negros numa outra perspectiva disciplinar, quer dizer, que permissão 

dos batuques livraria os negros da melancolia, aliviando as mazelas do cativeiro e, por 

conseguinte, tornando-os mais saudáveis e produtivos. 

Vale citar que a melancolia também é conhecida pela noção banzo, um estado de 

espírito de melancolia profunda, conhecido também como a melancolia negra, por 

sentirem saudade da sua terra natal, no continente africano, e frente a tantos maus-tratos 

os negros caiam em depressão profunda. Segundo ODA (2008, p737), existem de obras 

científicas de Joseph François Sigaud e de Carl F. von Martius que dizem sobre mortes 

voluntárias de cativos, descritas como uma forma passiva de suicídio, com uso de armas 

brancas, afogamentos, enforcamentos. Isso era causado pelo afastamento abrupto do seu 

continente de origem, a África, da sua casa, de sua família, a falta da liberdade e os 

castigos injustos, que eram muito pesados. 

Todavia, ao observarmos a importância que a dança e o música têm para os 

povos africanos ainda hoje e quão intrínseco essas manifestação estão em seus 

cotidianos e na relação com o sagrado, podemos compreender como uma marca cultural 



 

que foi reivindicada pelos afrodescendentes brasileiros como uma forma de culto a 

ancestralidade e de resistência. Conforme afirmam Silva e Rosa (2017): 

 

Nos batuques, nas congadas, na capoeira, nos terreiros e pelo tambor, se 

ecoa a transgressão da ordem do sistema escravocrata em que a 

comunidade negra inscreveu uma afirmação étnica. Por esse som a 

ancestralidade reverberou nos corpos de pessoas que tiveram sua 

condição humana violentada pela escravidão e se tornou resistência que 

reverbera hoje. (SILVA e ROSA, 2017, p. 254) 

 

As autoras, a partir dos estudos de Edson Carneiro e Paulo Dias, definem 

batuques como sinônimo de Sambas de Umbigada, uma categoria de danças de matriz 

africana bantu que tem a presença ou menção da umbigada, característica de danças 

lúdicas amorosas banto-africanas. Além de terem a presença do dançar em profunda 

articular com o cantar e a percussão de tambores. Desta categoria participam danças 

como Batuque Paulista (ou de Umbigada), Samba de Roda, Tambor de Crioula e o 

Jongo (SILVA e ROSA, 2017, p. 252) 

Agora peço licença aos jongueiros ancestrais e salvo para os jongueiros atuais 

pois é hora de entrar no universo do jongo. Saravá povaria, saravá jongueiro, saravá 

preto velho, saravá Angola, saravá candongueiro! 

 

Saravá Jongueiro Velho! 

 

Segundo TEIXEIRA (2011, p.26), definir o jongo como um tipo de música, ou 

de dança, ou de jogo poético, ou de prática religiosa, ou de prática mágica, seria reduzir 

essa expressão, pois na realidade o jongo não é uma coisa ou outra é tudo isso de forma 

entrelaçada. E para comunidades jongueiras como a de Campinas e Guaratinguetá, 

ambas no interior de São Paulo, o jongo além de ser tudo isso e está presente nas vidas e 

nas atividades cotidianas dos jongueiros, sendo um espaço de identidade e comunidade. 

Assim o jongo pode ser compreendido como uma manifestação afro-brasileira 

composta, pelos elementos a cima citados - dança, canto, música, jogo poético, magia - 

e que além disso, é manifesto de resistência e (r)existe do povo negro no Brasil.  

Segundo FIGUEIREDO (2010), suas manifestações no Brasil surgiram na 

Região Sudeste, no Vale do Paraíba, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais. Onde negros advindos da África Subsaariana, denominados como povos 



 

bantos
1
, foram ali introduzidos no período da escravidão para trabalhar nas lavouras de 

café e cana de açúcar.  

O jongo, também conhecido como caxambu, tambu, tornou-se patrimônio 

imaterial cultural brasileiro reconhecido pelo IPHAN em 2005. Sua origem ainda é 

debatida pelos estudiosos, pois afirmam que o jongo/caxambu, se configura como uma 

entre as múltiplas manifestações culturais resultantes do contato entre a cultura escrava, 

gestada no século XIX na antiga área cafeeira do sudeste brasileiro, e a cultura dos 

proprietários de terras e senhores de escravos. 

 Alessandra Ribeiro Martins (2008) diz que o jongo tinha um papel político em 

meio às manifestações escravas, a autora também relata que desde sua origem é 

arraigada na articulação estratégica contra a escravidão e os maus tratos dos senhores, 

vivenciando os conflitos da relação senhor-escravo e as saudades da ascendência 

africana-banta por seus praticantes (2008, p. 14-15). 

Os bantos que foram trazidos para o Brasil vieram principalmente do Congo, 

Moçambique e Angola, e foram levados para diversas partes do Brasil, porém, eles se 

concentraram de forma expressiva na região sudeste e influenciaram de forma profunda 

a cultura brasileira. São de matriz banto, a capoeira, manifestações folclóricas como os 

congos ou congadas, quilombos e o candombe de Minas Gerais. (FIGUEIREDO, 2010) 

Na obra chamada “Pelos Caminhos do Jongo” (2008) a presença das fogueiras 

na ritualística do jongo, além de ser utilizada para afinar os tambores remete a 

elementos simbólicos importantes da religiosidade africana, como o culto aos 

ancestrais. Segundo FIGUEIREDO (2010), as marcas em comum dos povos banto são a 

grande espiritualidade e o culto aos antepassados. Eles tendiam a procurar a cura em 

cultos em que estavam presentes a música e a dança. 

As semelhanças entre o jongo e as religiões afro-brasileiras podem ser 

percebidas na denominação terreiro – local onde se praticam os cultos afro-brasileiros -, 

o ponto – o jongo começa sempre com uma oração, o primeiro ponto é de louvação, de 

invocação de forças místicas -, o tambor – instrumento de origem africana e presente 

nas religiões afro-brasileiras. 

                                                           
1
 Os bantus constituem um grupo etnolinguístico localizado principalmente na África subsaariana e que 

engloba cerca de 400 subgrupos étnicos diferentes. A unidade desse grupo refere-se ao âmbito 
linguístico, uma vez que essas centenas de grupos e subgrupos têm, como língua materna, uma língua 
da família bantu. 



 

 

Figura I - Tambores da Comunidade Dito Ribeiro. Fonte: Flávia Machado 

 

   

Figura II – Os três tambores do jongo do Tamandaré. Fonte: Maurício Araújo 

 

 

Figura III – Candongueiro, tambu grande e tambu tocados no Tamandaré. Fonte: Anna Maria Andrade 

 



 

Para muitos, a tradição do jongo ligado a feitiçaria ficou no passado, porém, os 

jongueiros atuais não deixam de pedir proteção ao entrar em uma roda de jongo. 

 Tradicionalmente, o jongo é praticado nos terreiros, e também acontece nas 

festas de santos católicos, divindades afro-brasileiras, no dia 13 de maio (dia da 

abolição da escravatura), no Divino, nas festas juninas. 

A prática dessa expressão cultural possui três elementos essenciais: os tambores, 

a dança e o canto. 

 

Música para dançar jongo 

A canto no jongo, chamado de ponto, possui o que pode ser conhecido como 

chamada e resposta, onde o coro sempre responde o chamado do solista ou de um outro 

coro, segundo TEIXEIRA (2011, p. 35) duas ou três vozes melódicas envolvidas, solista 

e coro ou solista e dois coros, são interdependentes, interagem umas com as outras 

simultaneamente ou cantam frases alternadas.  

Nos pontos, o vocabulário utilizado é uma mistura de português com palavras de 

origem banto e as letras constituem mensagens cifradas que ajudavam a comunicação 

entre os escravizados. Versos curtos repetidos em coro e linguagem metafórica são 

algumas das características do jongo, segundo MARTINS (2012), onde pode-se 

perceber também uma relação com o tempo, nas letras cantadas dos pontos podem 

comentar relatos cotidianos do passado e do presente. É necessário cantar um ponto de 

homenagem aos jongueiros velhos para abrir a roda. 

 Segundo SIMÕES (2012, p. 110), através das suas características os pontos 

recebem denominações, ou classificações que estão ligadas as suas finalidades: desafiar, 

louvar, saldar, pedir licença, apresentar, entre outras. E de acordo com a obra “O Jongo 

do Tamandaré”, também existem pontos de despedida, visaria e despedida. (2013, p. 

119-122) 

 

● louvação – aos santos protetores, Nossa Senhora ou aos ancestrais -; 

● saudação – para abrir uma roda de jongo -; 

● visaria – para animar a roda -; 

● demanda – para desafio -; 

● despedida– para encerramento da roda -. 

 



 

Uma característica importante é o fato de que nos pontos, a comunicação era 

feita através da troca no sentido das palavras, onde os escravizados se comunicavam 

através de mensagens secretas, onde haviam protestos contra a escravidão, zombavam 

dos patrões publicamente, esboçavam fugas e combinavam outras festas de tambor. Ou 

seja, criaram um novo vocabulário recheado de metáforas, enigmas, para se 

comunicarem entre si e não serem castigados e compreendidos pelos patrões, uma vez 

que os senhores não entendiam essa linguagem. 

No “Dossiê Iphan 5: jongo no Sudeste” informa que ouve-se dizer também que 

os feitiços tantas vezes mencionados na tradição oral dos jongueiros são coisa do 

passado (BRASIL, 2007, p. 40). O mesmo dossiê também diz que mesmo quando o 

ceticismo prevalece, os jongueiros contam os eventos atribuídos a seus antepassados, 

tais como fazer crescer uma bananeira numa noite, fazer cair um rival que não foi capaz 

de decifrar um ponto, e assim por diante (BRASIL, 2007, p. 40).  

Os tambores não são tocados até o momento em que o solista joga o ponto, 

somente quando ele termina - para ser repetido em seguida -, é que começam a tocar os 

tambores e começa a dança. O ponto é repetido algumas vezes até que o solista 

interrompe ao gritar MACHADO – expressão utilizada no estado do Rio de Janeiro – ou 

CACHOEIRA – expressão utilizada em São Paulo -, nesse momento os tambores e a 

dança param, FIGUEIREDO (2010, p.4). 

Luciana da Conceição Figueiredo (2010) também diz que os instrumentos 

sofrem variações dependendo do grupo. Mas, na maioria das vezes é constituído de dois 

ou três tambores - o tambor menor é chamado candongueiro; e o maior é chamado 

angoma ou tambu - ambos são fabricados a partir de madeira e couro animal; uma puíta 

- instrumento semelhante à cuíca; e o guaiá – uma espécie de chocalho. 

 

 

Enquanto elementos de ligação com as entidades do mundo 

espiritual, os tambores são respeitados na roda de jongo como 

verdadeiros representantes dessas entidades. Os tambores 

expressam também a conexão do jongo com outras manifestações 

afro-brasileiras, como a umbanda e o camdomblé. (RIBEIRO, 

1984, p. 11) 

  

No que diz respeito a instrumentação musical presente no jongo, pode-se dizer 

que em toda a região atlântica e até mesmo interiorana da África Central, encontravam-

se puítas e tambores como o caxambu/angoma. (Pelos Caminhos do Jongo, 2008, p. 16). 



 

Conforme o dossiê do IPHAN, o caxambu de Miracema, no estado do Rio de 

Janeiro apresenta dois tambores afinados a fogo, dois tambores afinados por sistema de 

cunhas (cunha é uma peça rígida, feita de madeira ou metal, cortada em ângulo agudo, 

usada para nivelar ou ajustar objetos, neste caso o objeto a ser ajustado é o tambor) duas 

puítas, uma grave e uma aguda. O mesmo dossiê também diz que  

 

O jongo da Serrinha se apresenta com três tambores afinados por 

parafusos. O grupo de Angra dos Reis usa dois tambores com afinação a 

parafuso, um caixote de madeira tocado com duas baquetas e um 

tambor afinado por cunhas, mais grave, como solista, isto é, que realiza 

variações no padrão rítmico-melódico básico e que os pesquisadores 

registraram, na primeira metade do século XX diversos conjuntos 

constituídos por dois tambores, chamados tambu e candongueiro, um 

tamborde fricção chamado puíta e um chocalho empunhado geralmente 

pelo cantor. (IPHAN, 2007, p. 44) 

 

 O compasso do jongo tem sua base binária, ou seja, cada compasso possui a 

pulsação em dois tempos, com a subdivisão ternária. 

    

Figura VI - Transcrição de dois toques comuns de tambú dentro de um compasso binário e ternário 

simples realizada. Fonte: Vitor Aquino de Queiroz d’Ávila Teixeira 

 

 

O jongo no ensino da dança 

 

A cultura brasileira tem raízes profundas, e ao tomar conhecimento dessas 

raízes, da nossa ancestralidade, das expressões que surgiram, passa-se a saber das 

nossas origens, logo se mostra importante preservar as nossas memórias, e sobre 

identidade coletiva como brasileiros e brasileiras, é um conhecimento afirmativo para 

aqueles que sempre tiveram ausentes dos livros de história, no caso, o povo negro. 

Como o papel da escola também está no progresso do ser humano e no estímulo 

de valores e comportamentos que respeitem as diferenças dos vários grupos sociais que 



 

existem, evidenciar conteúdos sobre expressões afro-brasileiras como o Jongo, vale 

mencionar que em geral, é desconhecido por grande parte da população brasileira, de 

maneira pedagógica, livre de preconceitos e estereótipos, sendo que expressões afro-

brasileiras podem funcionar como agente de transformação social positiva no que diz 

respeito a uma educação antirracista. 

Enquanto instituição política e social, a escola tem o compromisso de 

reconhecer e valorizar e conduzir de forma ética, a pluralidade étnica e cultural, como 

forma de transformar as ideologias preconceituosas no seio social. (SANTOS, 2018, p. 

14) 

E visando reparar injustiças e marginalizações que, historicamente, acompanham 

o povo negro, a Lei 10.639/2003 aparece como uma política afirmativa, que obriga o 

ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas redes de ensino fundamental e 

médio, em escolas públicas e privadas. 

Logo ensinar expressões como o Jongo nas escolas, é ressaltar a importância da 

cultura afro-brasileira como constituinte na formação da sociedade brasileira, onde há a 

valorização dos negros e seus descendentes. 

 A identidade individual se dá pelas suas vivências, experiências, pela história do 

sujeito, um dos objetivos da escola tende a ser a formação social dos indivíduos, e o 

Jongo é capaz de dizer um pouco da história brasileira, em forma de canto, dança e 

batuque. 

O jongo carrega consigo caros conhecimentos ancestrais, que os jongueiros 

celebram, hoje, com alegria a memória ancestral daqueles que vieram do Congo, 

Angola e Moçambique, localizados no continente africano. No ensino da Dança, o 

jongo se mostra capaz de expressar histórias de cativeiros, os anseios dos antepassados 

africanos, sua fé, suas revoltas e suas festividades, além, suas dores, seu cotidiano, além 

de permitir uma vivência com novos padrões de movimentos no corpo de quem o 

dança.  

Ensinar jongo é ir contra ao pensamento eurocentrado de que cultura é só aquela 

que vem da Europa, é valorizar a cultura afro-brasileira, ressignificando-a, exercendo 

também um papel na educação contra o racismo e preconceito referentes às 

manifestações de matriz afro-brasileiras, por permitir reflexão sobre esses temas. 

Evidenciar expressões como o caxambu/jongo no ensino da dança, também é 

levantar questões antirraciais que geralmente são atribuídas a áreas como a sociologia, 

história, psicologia, filosofia e até mesmo à militância negra. É abrir um leque que 



 

evidencia a multiplicidade da cultura brasileira, onde as manifestações artísticas 

culturais brasileiras aparecem como ferramenta no ensino/aprendizagem.  

 

Uma proposta para o ensino do jongo para educação básica 

 

 Acredito que seja importante saber o que nós estamos aprendendo e qual é o 

propósito do conteúdo repassado em sala de aula. Logo se torna necessário a 

transmissão do conhecimento teórico e explicativo a respeito da história do jongo. A 

priori, uma roda de conversa com os alunos e alunas sobre a história dessa expressão 

cultural afro-brasileira. Onde questões como: O que é o Jongo? Em qual período 

histórico ele surgiu? Em quais ocasiões ele era praticado? Em quais lugares? Quem 

participava das rodas de jongo? Por que é importante saber sobre o jongo? Sejam postas 

em debate e respondidas. 

A partir do conteúdo teórico, é importante que se aborde além dos aspectos 

históricos do jongo, sobre sua estrutura, sobre os significados dos pontos, os 

instrumentos utilizados e sua importância como manifestação de resistência. 

Como recurso visual, também é interessante mostrar vídeos da prática de jongo, 

registros audiovisuais, relatos de jongueiros e jongueiras, como os documentários “O 

Jongo no Sudeste
2
” e “Documentário social Jongo

3
” (ambos disponíveis na internet). 

 Após a explicação teórica sobre o Jongo e voltando para o corpo e para uma 

prática de dança, se torna importante realizar alguma dinâmica de aquecimento corporal 

para aquecer o corpo dos(as) estudantes. 

Para iniciar o trabalho do jongo no corpo, pode-se usar a metodologia que a  

Professora Doutora Renata de Lima Silva (docente do curso de Licenciatura em Dança 

na UFG) utiliza em suas aulas e que está descrita em sua obra nomeada “Corpo Limiar e 

Encruzilhadas: processo de criação na dança”, publicado no ano de 2012, que diz sobre 

o enraizamento com os pés, arqueamento dos joelhos, seta no cóccix, zíper no púbis, 

cachoeira nos ombros e fio de nylon na cabeça, como proposta de preparação corporal 

denominada de instalação corporal, que segundo a autora consiste em (2012, p. 

130,131): 

1º: apoiar os pés no chão, descalços, paralelos, separados na largura do quadril, 

com a ideia de que os pés possuem raízes que entram em contato com o chão onde estão 
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  Link do documentário “O Jongo no Sudeste”  disponível em: https://youtu.be/Ae2rRAALDRE  

3
 Link do “Documentário social Jongo” disponível em: https://youtu.be/06bN_HrF-fI  

https://youtu.be/Ae2rRAALDRE
https://youtu.be/06bN_HrF-fI


 

pisando, enfatizando o apoio nos três pontos básicos do pé. Logo em seguida, sugerir 

andar pelo espaço seguindo a ideia de que os pés estão se enraizando a cada pisada; 

2º: arquear os joelhos, onde os mesmos são rotacionados para fora. Esse 

exercício é de extrema importância na técnica da dança, uma vez que há o acionamento 

da musculatura interna da coxa sem que haja a sobrecarga dos joelhos; 

3º: Seta no cóccix, onde a ideia de desenhar círculos, símbolo do infinito no 

chão podem ser propostas e exploradas, começando com desenhos pequenos e variar 

para desenhos maiores; 

4º: Zíper no púbis: basicamente encaixar o púbis levando em consideração o 

peso da sta, havendo a contração da região abdominal; 

5º: Cachoeira nos ombros: imaginar o peso da água corrente que desce da parte 

superior da cabeça em rumo aos ombros, onde a água também escorre pelo esterno.  

6º: Fio de nylon: linha imaginária que surge do sacro e que percorre toda a 

coluna até chegar o topo da cabeça (ou céu). 

Em seguida, pode se dar início ao ensino dos padrões de movimento
4
 que são 

feitos na roda de jongo usando a metodologia aplicada pela professora doutora Renata 

de Lima Silva no curso de dança durante a disciplina de Fundamentos das Danças 

Populares Brasileiras, onde primeiramente as(os) estudantes andam pelo espaço 

realizando troca de olhares, cumprimentam uns aos outros em seguida até o momento 

que são orientados a formar duplas, depois estende-se os braços para seus respectivos 

parceiros e suas respectivas parceiras, onde os(as) estudantes são orientados a sentirem 

o peso do corpo da pessoa e logo depois puxar o corpo dx colega e avançar/ir para 

frente com a perna direita.  

Sabe-se que há mais de uma forma de dançar o jongo/caxambu, o jongo da 

Serrinha consolidou uma sequência de passos muito característica. De acordo com o 

Dossiê Jongo no Sudeste, Os dançarinos movem-se em círculo até que dois deles se 

dirigem ao centro da roda, espontaneamente, onde executam um solo coreográfico. 

Fazem-no até que outro integrante da roda substitua uma das pessoas do par solista, 

aproximando-se com movimentos graciosos. A comunidade da Serrinha
5
 é a única a 

reproduzir o passo denominado tabeá, descrito por Edir Gandra (1995): o dançarino pisa 

                                                           
4
  Padrões de movimento seria a substituição da ideia de “passo de dança” proposto pela autora Eloisa 

Domenici no texto “Por uma epistemologia da dança popular brasileira”, onde há o reconhecimento da 
esfera de jogo e improviso no que envolve o dançar.  
5
 Disco de Jongo da Serrinha, lançado em 2002, disponível através do link: 

https://youtu.be/BtjNnMJJDpM  

https://youtu.be/BtjNnMJJDpM


 

o chão com o calcanhar do pé direito, em seguida repousa toda a planta do pé no chão, 

exatamente no tempo forte do compasso. 

 A autora Renata de Lima Silva, em Corpo limiar e encruzilhadas (2012), expõe 

de maneira descritiva os movimentos a serem executados na roda de jongo, segundo ela: 

 

[...] o primeiro casal ocupa o centro da roda e executa a dança de 

passo marcado, ambos começando com a perna direita (com a 

transferência de peso para o centro), como se fossem encontrar 

com o quadril do outro (menção de umbigada); depois fazem um 

giro completo para a direita; pisam com a esquerda (com 

transferência do peso para o centro), cruzando com a do 

companheiro, e começam novamente, o movimento é completado 

em oito tempo. (2012, p. 103) 

 

 A autora ainda salienta que diversas variações podem surgir a partir das duas 

bases de passo de dança citados acima, quem dança pode fazer agachamentos, 

movimentos com os braços, pausas, giros, vai de quem tá na roda. O homem pode 

representar o cortejo à mulher, como um jogo de sedução sutil. 

 

Música para dançar jongo 

 

 A música é um campo da arte que permite acesso direto às emoções, à 

afetividade, à memórias, a contações de histórias, ao empoderamento, capaz de 

melhorar os aspectos físicos, psicológicos, emocionais, sociais, mentais e cognitivas do 

indivíduo.  

 Segundo Weigsding (2014), nas crianças, a música exerce grande influência em 

seu desenvolvimento e funcionamento cerebral, sendo entendida pelo cérebro como 

uma forma de linguagem. 

Através da música, é possível transmitir informações sobre as pessoas que 

praticavam o jongo vivenciavam, expressada em diferentes tipos de linguagem, seja esta 

escrita, falada. ou e em diferentes situações do dia-a-dia.  

 Além disso, a música pode ser trabalhada como material de pesquisa, onde pode 

ser proposto que os(as) estudantes da turma se dividam em grupos, onde cada grupo 

apresente um ponto de jongo para o restante da turma. O(a) professor(a) pode se 



 

prontificar a orientar os(as) alunos e alunas a respeito do repertório 
6
de jongo a ser 

pesquisado e mostrado em sala de aula. 

 É interessante mostrar que o jongo está presente em músicas de artistas 

contemporâneos, como Karol Conká em sua regravação da música “Caxambu
7
”, 

originalmente gravada por Almir Guineto em 1986. 

 Neste caso, a música também seria usada como ferramenta de análise poética, 

onde pode ocorrer um debate em cima do conteúdo das letras dos pontos. Usar a música 

como instrumento de provocações, reflexões e análise. 

 Como a voz também é um instrumento usado e algo presente nas rodas de jongo, 

é convidativo ensinar pontos de jongo, primeiro cantando solo e, em seguida, solicitar 

que os(as) estudantes repitam a letra do ponto juntamente com quem está a ministrar a 

vivência. 

Em sala de aula, seria interessante cantar os seguintes pontos evidenciando seus 

significados, e se são pontos de visaria (que louvam os participantes da roda, saúdam os 

visitantes e os jongueiros velhos), de saudação e despedida. Todos os pontos a seguir e 

seus significados foram retirados da obra “O Jongo do Tamandaré” (2012, p.119-122). 

 

 

 

 

“Eu vou Abrir meu canjuê 

Eu vou abrir meu canjuá 

Eu vou abrir meu canjuê 

Eu vou abrir meu canjuá 

Primeiro eu peço minha licença, para a Rainha lá do Mar 

Pra saravar a povaria 

Eu vou abrir meu canjuê” 

 

Ponto de abertura do jongo 

Autor: José Antônio Marcondes Filho (Totonho) 

Intérprete: coro de jongueiros. 02/07/00
8
 

* * * 

“Ó Mãe África 

                                                           
6
  Verificar repertório de pontos de jongo no canal: 

https://www.youtube.com/channel/UCHLaoxJl3MK6Jy2vXAW6e2A  
7
 Regravação pode ser ouvida através do seguinte link, que contém uma playlist de alguns pontos de 

jongo e músicas contemporâneas que possuem influência do caxambú: 
https://open.spotify.com/user/.italo./playlist/4Ggc4l6QtTHQvXjVRpewgd?si=VWJCBmI4SYSa0QVo31Ktp
w   
8
 Ponto disponível em: https://youtu.be/GRkhc2fOEXE  

https://www.youtube.com/channel/UCHLaoxJl3MK6Jy2vXAW6e2A
https://open.spotify.com/user/.italo./playlist/4Ggc4l6QtTHQvXjVRpewgd?si=VWJCBmI4SYSa0QVo31Ktpw
https://open.spotify.com/user/.italo./playlist/4Ggc4l6QtTHQvXjVRpewgd?si=VWJCBmI4SYSa0QVo31Ktpw
https://youtu.be/GRkhc2fOEXE


 

Vem lembrar seu cativeiro (bis) 

Olha só o meu tambu 

Ai meu tambu  

Como chora, 16andongueiro 

Ai, candongueiro 

De tanto soluçar, soluçar, soluçar 

Vai molhar o meu terreiro” 

Ponto que sarava (saúda) os antepassados africanos e que lembra o sofrimento do 

cativeiro 

Autor e intérprete: Totonho. 28/06/03
9
 

 

“Papai não quer casca de coco no terreiro (bis) 

Porque me faz lembrar 

Me faz lembrar do tempo de cativeiro” 

 

Ponto que alerta aos demais jongueiros o fato de uma pessoa indesejada estar na roda 

Tradicional, sem informações sobre o(a) autor(a) do ponto. 

Intérprete: Maria José Martins de Oliveira (Dona Mazé). 21/06/97
10

 

 

* * * 

“Bate, bate, coração 

Pode bater 

Não treme não, ai coração 

Para de tremer 

Bate bate coração 

Que a nossa vida já tem solução 

Graças a Deus” 

 

Ponto que celebra a superação de uma dificuldade 

Autora: Antônia Rita Jeremias (Dona Tó). Intérprete: Edna Maria de Oliveira e coro. 

26/06/93
11

 

 

“Saravá jongueiro velho 

Que veio para ensinar 

Que Deus dê proteção para jongueiro novo 

Pro jongo não se acabar” 

 

Ponto que pede licença aos jongueiros velhos para que os mais novos possam cantar na 

roda 

Autor e intérprete: Jéferson Alves de Oliveira (Jefinho). 03/07/99
12

 

 

* * * 
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 Ponto disponível em: https://youtu.be/ad5cr6PPTzI  

10
 Ponto disponível em: https://youtu.be/uMr8l3qgW64  

11
 Ponto disponível em: https://youtu.be/ZyJVfExbArQ  

12
 Ponto disponível em: https://youtu.be/SAOWzqcb0J4  

https://youtu.be/ad5cr6PPTzI
https://youtu.be/uMr8l3qgW64
https://youtu.be/ZyJVfExbArQ
https://youtu.be/SAOWzqcb0J4


 

“Segura o jongo, criançada 

Eu quero ver (bis) 

Vocês dançando jongo 

Em termo de iê-iê-iê” 

 

Ponto direcionado às novas gerações 

Autora e intérprete: Dona Tó. 02/07/94
13

 

 

* * * 

 

“Adeus, adeus, povaria 

Eu vou embora (bis 2x) 

Me diverti bastante 

Senhor diz que tá na hora” 

 

Ponto de despedida 

Autora e intérprete: Dona Tó. 26/06/93
14

 

 

Na musicalidade, um dos pilares presentes no Jongo (e em outras manifestações 

populares afro-brasileiras), nas quais o canto e instrumentos de percussão se mostram 

presentes, a voz que sai do corpo é um instrumento, e partindo da ideia de que as 

tambores candongueiro e tambu  podem não estar presentes nas vivências de Jongo no 

contexto da escola,  a percussão corporal surge como alternativa para que a experiência 

percussiva seja executada e vivenciada com a métrica rítmica do Jongo. 

As palmas podem ser reproduzidas no ritmo do Jongo. A partir disso, surgem 

formas de execução que podem ser aplicadas, por exemplo: 

           As palmas, pisadas, batidas na caixa toráxica, batidas de mãos nas pernas e até 

mesmo estalo dos dedos, podem ser reproduzidos e exploradas no ritmo do Jongo. A 

partir disso, surgem formas de execução que podem ser aplicadas, por exemplo: 

         O grupo de estudantes podem ser dividido em grupos: Grupo A e Grupo B. 

 Após a divisão, o grupo A pode ficar responsável por marcar o tempo com os 

pés, marcando a pulsação em dois tempos, dando início à dinâmica/vivência 

com 40 BPM
15

 e aumentar gradativamente, passando por 50 BPM, 60 BPM até 

chegar a 70 BPM,  para familiarizar e absorver a musicalidade no corpo e trocar 

                                                           
13

 Ponto disponível em: https://youtu.be/oH5YNVtzGL8  
14

 Ponto disponível em: https://youtu.be/yPd-cJYMGJ0  
15

 BPM se refere à batidas por minuto, velocidade rítmica usada na medição da pulsação. O(a) 
professor(a) pode ter acesso a ideia de 40 BPM no link: https://youtu.be/dMX3svjulec, 50 BPM no link: 
https://youtu.be/KO0LEWWrDyI, 60 BPM através do link: https://youtu.be/gsJEMH_emBM e 70 BPM 
pelo link: https://youtu.be/fCv3mBbvqXs  

https://youtu.be/oH5YNVtzGL8
https://youtu.be/yPd-cJYMGJ0
https://youtu.be/dMX3svjulec
https://youtu.be/KO0LEWWrDyI
https://youtu.be/gsJEMH_emBM
https://youtu.be/fCv3mBbvqXs


 

para o ritmo tocado usualmente nas rodas de Jongo. Enquanto o grupo A marca 

a pulsação com os pés, o grupo B fica responsável pela percussão corporal 

reproduzindo três palmas dentro das pulsações propostas acima. Logo após que 

essa parte estiver instalada em ambos os grupos, a inversão de papéis do grupo 

A com o grupo B pode ser realizada. É importante que o mediador sinalize 

quando for pra fazer as atividades num ritmo mais lento e quando for reproduzir 

a percussão corporal numa BPM mais acelerada.  

 Duas rodas podem ser formadas no espaço onde está a ocorrer a experiência, e o 

Grupo A bate três palmas agudas e o Grupo B responde imediatamente numa 

sequência de seis palmas graves reproduzindo da mesma forma que se é tocado 

nas rodas de jongo, em seguida sugerir a inversão de papéis percussivos dos 

grupos.  

 

 Outra alternativa pode ser a prática apenas com as palmas, onde se organiza um 

grupo responsável para bater três palmas no ritmo do jongo e outro grupo bater as seis 

palmas, seja com as mãos ou até mesmo explorando o uso delas no tórax ou coxas.  

 Além disso pode haver a divisão da turma em três grupos onde um grupo fique 

responsável com a pulsação binária, o segundo grupo fique responsável pelas 3 palmas 

agudas e o terceiro grupo fica responsável por reproduzir as 6 semicolcheias no ritmo do 

jongo, com as mãos, batendo as mãos no tórax ou nas coxas.  

 

     

  

 Considerações finais 

 

 Com esse estudo pude perceber refletir com mais profundidade no ensino da 

dança a partir de uma pesquisa sobre expressões culturais afro-brasileiras. Desde seu 

contexto histórico, sua marca africana presentes na trindade canto-dança-batuque e 

como isso pode ser levado para o corpo, através do canto dos pontos, nos padrões de 

movimentos da dança e no batuque a partir da metodologia desenvolvida para a 

percussão corporal. 

 Com tudo isso, pude perceber neste estudo, que foi possível acessar, conhecer e 

compartilhar um acervo satisfatório (quantitativamente falando) de pontos, que possuem 

beleza, riqueza, crítica social e criatividade nos quais seus versos cantados podem ser 



 

“decifrados”, além de músicas contemporâneas, que, de alguma forma, são 

influenciadas pelo jongo. Também foi encontrado e compartilhado materiais de 

audiovisual como os documentários “O Jongo no Sudeste” e  “Documentário social 

Jongo”,  que contém relatos de pessoas de comunidades jongueiras.  

 Acredito que o ensino do jongo no educação básica, fortalece e valoriza dos 

saberes e fazeres advindos da contribuição africana para a formação cultural do povo 

brasileiro.  É valorizar uma expressão que surgiu (e ainda é) como resistência. Ao 

ensinar jongo, pode-se provocar reflexões sobre respeito, com o coletivo e com os 

ancestrais, sobre as identidades brasileiras. Também é mostrar o quão rica é a cultura 

popular brasileira e ir contra a inferiorização que a mesma enfrentou, e enfrenta, frente a 

um pensamento eurocentrado. 

 Por fim, a partir desse estudo é possível pensar em novas possibilidades de 

investigação de práticas educacionais que visem contribuir para o ensino da dança em 

profunda relação com a musicalidade. Assim, percebo que esse estudo pode também se 

estender a outras manifestações, como por exemplo o coco, maracatu, tambor de 

crioula, cavalo-marinho, batuque paulista, bumba-meu-boi, entre outros, bem como 

avançar no sentido de ter uma etapa de experimentação da proposta formulada no 

contato direto com estudantes de escolas de educação básica. Embora essa etapa não 

tenha sido contemplada nesse estudo, essa proposta poderá ser desenvolvida tanto no 

contexto do Estágio Docente Obrigatório como no Trabalho de Conclusão de Curso.  

 Cachoeira!  
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