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Este texto propõe uma análise antropológica das ressignificações 

contemporâneas do jongo ou caxambu - nomes pelos quais é conhecida uma dança 

ritual comum entre comunidades negras rurais e urbanas do Sudeste do Brasil - bem 

como de sua relação com a educação em duas comunidades remanescentes de quilombo 

do estado do Rio de Janeiro: Campinho da Independência (Parati) e Bracuhy (Angra dos 

Reis). Trata-se de um esforço de análise que faz parte de minha pesquisa de doutorado, 

desenvolvida em consonância com o projeto coletivo “Panorama Quilombola do Rio de 

Janeiro”. 

Os dados empíricos para o desenvolvimento desta análise provêm de nossa 

participação no mini-fórum promovido pelo “Seminário Panorama Quilombola: 

Experiências e Políticas em Educação, Terra e Cultura1”, que contou com depoimentos 

de lideranças quilombolas e gestores públicos das secretarias municipais de educação de 

Angra dos Reis e Parati, assim como de um evento2 realizado na comunidade 

quilombola de Bracuhy, com a presença de quatro comunidades jongueiras 

(quilombolas e não-quilombolas) do estado do Rio de Janeiro.  

Trabalharemos com três eixos de análise: 1) a ressignificação do jongo enquanto 

marca identitária na luta política quilombola por reconhecimento, sendo objeto de 

diversas iniciativas de resgate; 2) os mediadores fundamentais nesse processo de 

resgate, perpetuação e ensino-aprendizagem do jongo; 3) o papel que o jongo tem 

assumido nas discussões sobre uma proposta de educação diferenciada para 

comunidades quilombolas.  

 

 

 

                                                           
1
 O Seminário foi realizado pelo Lapf (laboratório de antropologia dos processos de formação) entre os 
dias 30 de novembro e 2 de dezembro de 2009, no campus da PUC- Rio. 
 
2 O evento, que ocorreu nos dias 13 e 14 de março de 2010, teve como pauta a troca de experiências e 
saberes entre as comunidades no que se refere aos processos de salvaguarda e ensino-aprendizagem do 
jongo. 
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Delimitando o objeto de pesquisa  

Chamado de jongo em alguns lugares e caxambu em outros (a literatura sobre a 

temática não faz distinção entre ambos) o jongo/caxambu é uma manifestação cultural 

que integra canto, dança circular e percussão de tambores. Sua origem vem das antigas 

senzalas das fazendas produtoras de cana-de-açúcar e posteriormente de café do Sudeste 

brasileiro do oitocentos. Nesta época, o jongo/caxambu era uma expressão poética e, ao 

mesmo tempo, uma forma de comunicação baseada em “pontos” enigmáticos criados 

por negros bantu-angoleses que, assim, alimentavam uma complexa rede de resistência, 

bem como um espaço para exercitarem a sua sociabilidade em meio à situação de 

cativeiro (PEREZ, 2005).  

Para Passos (2004), como o jongo teve desde as senzalas a função de 

socialização dos indivíduos que eram vigiados e proibidos de se expressar, estes criaram 

maneiras de dizer, por meio de metáforas, aquilo que só eles poderiam compreender. 

Segundo depoimentos de mestres jongueiros (PEREZ, 2005; PASSOS, 2004), caso o 

jongueiro não “desatasse o ponto”, isto é, não conseguisse “decifrar o ponto”, ele 

entrava em transe correndo o risco de lhe acontecer coisas ruins, inclusive a morte. 

Alguns deles contaram, inclusive, que quando crianças presenciaram cenas como essas, 

onde “o jongueiro não tinha sorte”.  

No entanto, o jongo praticado hoje é muito diferente daquele do período da 

escravidão. Uma das diferenças mais significantes, que contribuiu possivelmente para 

outras mudanças em sua prática, foi a extinção dos “pontos” enigmáticos. Em alguns 

casos em que os “pontos” permaneceram, estes são combinados antes do início da roda, 

ou seja, o caráter enigmático perde o sentido. Outra mudança relevante, provavelmente 

relacionada a esta primeira, é a presença de jovens e crianças nas rodas, o que era 

proibido no passado.  

A pesquisa de Perez (2005) aborda a questão da entrada dos jovens e crianças no 

jongo, analisando a forma com que os ensinamentos são vivenciados e apreendidos por 

eles na comunidade jongueira de Tamandaré (Guaratinguetá, São Paulo). Segundo seu 

estudo, a passagem dos ensinamentos acerca do jongo de uma geração para a outra é 

acompanhada de narrativas míticas e simbólicas. Tal vertente remete à significação da 

herança que lhes foi legada, o patrimônio ancestral do qual são herdeiros. Em sua 

etnografia, a autora também destaca o papel fundamental das mulheres nesse processo: 

seriam elas as iniciadoras e educadoras dos mais jovens no jongo. 
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Andrade (2009) sinaliza para uma possibilidade de sistematização positiva para 

o ensino do jongo, que vai ao encontro dos saberes tradicionais da comunidade, 

facilitando o aprendizado. Para a autora, a oralidade, representada por algumas histórias 

de experiências vividas pelos antepassados que acompanham o ensino do caxambu, 

pode ser considerada uma maneira interessante de incentivar o apego à ancestralidade e 

às origens. Esta forma de ensinamento que alia oralidade ao movimento do corpo 

expresso pela dança foi denominada por Andrade (2009, p. 10) de “Pedagogia do 

Caxambu”. 

A pesquisa de Passos (2004) também disserta sobre o processo de transmissão 

do jongo para as novas gerações, mas o faz comparando duas comunidades negras do 

estado do Rio de Janeiro, uma rural e outra urbana: a comunidade quilombola de São 

José da Serra (município de Valença) e o Grupo Cultural Jongo da Serrinha (bairro de 

Madureira, município do Rio de Janeiro) 3. Ao comparar as duas situações, a autora 

percebeu que as crianças da comunidade rural de São José aprendiam o jongo de uma 

maneira diferenciada das crianças da comunidade urbana da Serrinha, já que na primeira 

não havia uma sistematização do ensino de jongo, ao contrário do que acontecia na 

segunda. A autora percebe que, apesar do jongo ser passível de uma “pedagogização”, 

como acontece na Serrinha, as mulheres da comunidade de São José - principais 

responsáveis pela transmissão do jongo - não o enxergavam desta maneira. Por isso, 

elas nem mesmo viam importância em uma reflexão sobre este processo de transmissão, 

já que o realizavam em seu cotidiano, por meio de relações e situações pouco 

formalizadas.  

A leitura destas pesquisas chama atenção para variações importantes no interior 

daquilo que Andrade (2009, p. 10) propôs - mais como plataforma de intervenção do 

que como ferramenta de análise - de “Pedagogia do Caxambu”. Como aponta Perez 

(2005), o jongo/caxambu é, em si mesmo, uma modalidade de transmissão e renovação 

do conhecimento, realizada por meio de práticas orais e corporais tradicionais, 

profundamente vinculadas a um conhecimento “ancestral”. A codificação ou 

“pedagogização” deste processo, porém, só ganha sentido, como destaca Passos (2004), 

em função das mudanças nas suas formas de apropriação e significação, que estão 

associadas a contextos sociais e históricos diferenciados.  

                                                           
3 Situada na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, Madureira é um dos maiores pólos comerciais e 
econômicos da cidade e conta com uma população de quase 50 mil habitantes, basicamente da classe 
média baixa e classe baixa. 
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Para pensarmos o jongo como uma prática educativa, portanto, não é necessário 

nem propor nem rejeitar a sua “pedagogização”. Pelo contrário, o que nos parece 

relevante, do ponto de vista de uma Antropologia da Educação, é perceber quais 

processos de mudança social orientam a passagem desta prática educativa de um 

modelo tradicional - dissolvida no cotidiano do grupo - para um modelo 

“pedagogizado” - formalizado e codificado -, assim como, quais elementos estruturantes 

desta prática são impactados por esta mudança e quais papéis e significados novos são 

agregados ou atribuídos a ela. 

 

 Pelos caminhos da visibilidade política do jongo  

  A prática do jongo vem sendo ressignificada e recriada pelas comunidades e a 

principal razão parece ser a mudança das funções sociais atribuídas a ela. Crianças e 

jovens passam a ser chamados a aprender o jongo, ao contrário do que acontecia no 

passado, em função dele figurar uma nova forma de suas comunidades afirmarem 

pertencimentos culturais e identitários. Ao mesmo tempo, o jongo conquista 

legitimidade pública4, tornando-se um importante fator de visibilidade política 

socialmente positivada destes grupos e elemento importante principalmente no que 

tange à luta por suas terras. Nas palavras de um mediador e liderança jongueira da 

comunidade de Bracuhy:  

 

A gente vivia uma discussão do jongo nossa, muito particular, como 
instrumento do nosso divertimento e, de repente, o jongo mostra pra 
gente um caminho que é um caminho de disputa, entre aspas, e de 
espaço, de vários outros espaços: dentro das academias, dentro do 
INCRA, dentro da discussão do governo.  

  

A comunidade de Bracuhy é reconhecida como uma “comunidade de resistência 

jongueira” (esta categoria nativa está presente nos discurso de lideranças políticas de 

Campinho da Independência). O jongo, na memória dos moradores mais antigos da 

comunidade, sempre fez parte de suas vidas. Mesmo que, quando crianças, não 

participassem das rodas, eles relatam que vivenciavam o jongo através das gerações 

mais antigas, em seus cotidianos, o que vai ao encontro da visão de Dewey (1959) de 

                                                           
4 O Jongo do Sudeste foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN) 
como Patrimônio Cultural Imaterial em 2005. A UNESCO define como Patrimônio Cultural Imaterial as 
práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, 
artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, 
os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural.  
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educação não-formal. Dançava-se o jongo espontaneamente, no dia-a-dia ou em eventos 

comemorativos, como datas religiosas e casamentos. Bastava juntar um pequeno grupo 

de pessoas para se iniciar esta prática que, segundo os depoimentos, não se perdeu e 

nem mesmo foi esquecida ao longo do tempo. Inclusive, o laudo antropológico da 

comunidade (BRAGATTO, 1999) demonstra que o jongo é um dos principais 

elementos apropriados pelo grupo no processo de auto-identificação como quilombola.  

Nesse sentido, destacamos o protagonismo de Bracuhy no processo de resgate 

do jongo em outras comunidades quilombola vizinhas: Campinho da Independência, 

Marambaia, entre outras. A comunidade surge, então, como ponto central de uma rede 

de resgate do jongo na região sul fluminense, que pode ser compreendida pela 

proximidade entre as regiões e a consequente facilidade de acesso, mas principalmente 

por todas estas comunidades estarem sujeitas a questões muito parecidas com relação ao 

preconceito das autoridades locais e à luta pela terra. “A gente só consegue resgatar o 

jongo porque o quilombo do Bracuhy é uma comunidade de resistência jongueira” (fala 

de uma mediadora e liderança política de Campinho).  

Foi na década de 90 do século XX que se iniciou uma busca pelo resgate do 

jongo em algumas comunidades quilombolas, o que trouxe consequencias importantes 

para os dias atuais. Assistimos hoje a um processo de agregação de um novo valor 

político vinculado ao jongo, derivado de sua grande visibilidade e valorização pública. 

O jongo torna-se um signo, uma marca de pertencimento a uma identidade negra. No 

caso das comunidades quilombolas, tal associação se fez tão importante que várias 

comunidades que já não o dançavam ou mesmo que nunca o dançaram, passam a 

resgatá-lo, como modo de manifestarem, tanto para “os outros” como para “eles 

mesmos”, a sua adesão ao movimento quilombola e a sua luta pela terra e por políticas 

públicas diferenciadas. Nas palavras de uma jovem liderança jongueira de Bracuhy: 

 

Costumo dizer que eu, posso estar enganada, me enganando ou 
enganando os outros, mas eu não tenho notícias da minha família de 
que eles dançavam jongo. Minha avó agora de vez em quando solta 
umas histórias, mas quando a gente começa a conversar ela não dá 
muita continuidade pro assunto. E na realidade eu não sabia nem o 
que era jongo. 

  

Indo ao encontro da adesão ao movimento quilombola por meio do jongo, o 

presidente da associação de moradores do quilombo de Campinho da Independência 

(AMOC) diz que: “O jongo trabalha a questão mesmo do fortalecimento da luta”.  
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O jongo apresenta-se hoje, portanto, ressignificado e, talvez a maior marca deste 

processo de ressignificação seja a visibilidade permitida pelos Encontros Nacionais de 

Jongueiros. Em 1996 aconteceu no município de Santo Antonio de Pádua, Rio de 

Janeiro, o I Encontro de Jongueiros, resultado de um projeto de extensão da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), desenvolvido pelo campus avançado que a 

universidade possui neste município. Neste encontro participaram dois grupos de 

jongueiros da cidade e mais um de Miracema, município vizinho. A partir daí, o 

encontro passou a ser anual. Hoje, cerca de dezoito comunidades jongueiras do Sudeste 

participam deste encontro.  

O mais recente encontro, cujas informações estão disponíveis, o XII Encontro de 

Jongueiros, foi realizado nos dias 25 e 26 de abril de 2008 no município de Piquete (São 

Paulo) e teve a participação de 1000 jongueiros das cidades de Valença, Barra do Pirai, 

Pinheiral, Angra dos Reis, Santo Antonio de Pádua, Miracema, Porciúncula, Quissamã, 

Campos (ambos municípios do Rio de Janeiro), Serrinha (comunidade urbana situada na 

zona Norte do município do Rio de Janeiro), São Mateus (Espírito Santo), Carangola 

(Minas Gerais), São José dos Campos, Guaratinguetá, Campinas e Piquete (ambos 

municípios de São Paulo). Em 2009, o XIII Encontro de Jongueiros foi realizado no 

município de Quissamã no Rio de Janeiro (na comunidade quilombola Machadinha), 

mas até o momento de finalização deste trabalho os dados do evento ainda não estavam 

disponíveis. Pode-se dizer que o Encontro Nacional de Jongueiros é um misto de união 

entre os grupos, respeito e, principalmente, manifestação política por meio de uma 

prática cultural. 

Tais encontros evidenciam a mudança no lugar e nas funções do jongo tanto 

paras os grupos que o praticam quanto para a sociedade mais larga, incluindo aí 

autoridades públicas e campo acadêmico. Apenas para enumerar algumas destas 

mudanças, tais encontros têm servido para popularizar o jongo e evidenciar o seu valor 

de patrimônio cultural imaterial, de fato reconhecido pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 2005. Mas tal popularização tem servido 

também a sua conversão de prática comunitária em mercadoria cultural, que introduz 

mudanças estruturais na sua performance, como por exemplo, a adaptação do formato 

da roda para o formato do palco.  

Todos estes fatores dos quais falamos, chamam atenção para a importância dos 

mediadores que vem contribuindo e permitindo a perpetuação dessa rede referente aos 
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processos de ensino-aprendizagem e aos saberes que envolvem o jongo, sobre os quais 

discorremos adiante.  

 

Comunidades versus políticas públicas: mediação necessária 

Se por um lado podemos dizer que se instaura uma rede de resgate e perpetuação 

do jongo, por outro devemos refletir sobre os caminhos pelos quais os quilombolas vêm 

conseguindo perpetuar suas lutas. Sendo assim, os mediadores que “ritualizam e 

negociam as categorias portadoras de identidades para ação na esfera pública, propondo, 

desta forma, articulação entre cultura e política” (MONTERO, ARRUTI e POMPA, s/d, 

p. 32), tornam-se peças fundamentais nesse processo. Mas que mediadores são esses? 

Podemos inferir duas lógicas diferentes de mediação que, no entanto, se 

complementam. A primeira delas seria a mediação entre comunidade e Governo Federal 

proporcionada diretamente por uma política pública de estado que, apesar de não ser 

específica para a questão quilombola, vem sendo por eles utilizada. Nesse âmbito temos 

os Pontos de Cultura5, que subsidiam financeiramente projetos, contribuindo para a 

institucionalização de algumas práticas culturais próprias das comunidades, dentre os 

quais enfatizamos o jongo; e o Pontão de Cultura Jongo/Caxambu6, que materializa uma 

política de estado de salvaguarda do jongo. Ressaltamos que o Pontão de Cultura 

Jongo/Caxambu orienta as comunidades jongueiras por meio da ideia de rede, na 

medida em que promove encontros periódicos para trocas de saberes entre as mesmas. 

Esses encontros fortalecem seus laços identitários, capacitando-as a prosseguirem 

firmes em suas lutas por políticas públicas diferenciadas, o que ocorre através da 

visibilidade política do jongo.  

                                                           
5 Os Pontos de Cultura compreendem iniciativas culturais desenvolvidas pela sociedade civil que estão 
sendo potencializadas pelo Governo Federal, através do Programa Mais Cultura, em conjunto com os 
Governos Estaduais. Os recursos poderão ser utilizados para a realização de cursos e oficinas, produção  
de espetáculos e eventos culturais, compra de equipamentos, entre outros. 
 
6 O Pontão surge em 2007 a partir do reconhecimento do jongo como patrimônio cultural imaterial pelo 
Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN) no ano de 2005. Sua proposta de trabalho se baseia em 
três eixos: 1) articulação das comunidades (promovendo encontro entre as comunidades com certa 
periodicidade); 2) capacitação e qualificação (que ocorre por meio de oficinas escolhidos pelos jongueiros 
e jovens lideranças jongueiras e remete à leitura de editais, elaboração de planilhas e projetos, dentre 
outros); 3) difusão e distribuição de produtos culturais (dentre os quais, destacam-se: um documentário 
sobre a biografia dos jongueiros e uma coletânea de DVDs para atender a lei 10639/03 que vem sendo 
lançado junto às secretarias de educação). 
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Ainda que nosso foco sejam as comunidades quilombolas, cumpre enfatizarmos 

que as comunidades jongueiras7 do estado do Rio de Janeiro estão atentas a essa nova 

configuração de oportunidades subsidiadas pelo governo. Esta questão foi observada no 

evento do qual participamos, que ocorreu em março do ano corrente na comunidade 

quilombola de Bracuhy. Nele, estiveram presentes quatro comunidades jongueiras: 

Bracuhy, Campinho da Independência, Barra do Piraí e Pinheiral. Ao longo da reunião, 

comunidades que possuem Pontos de Cultura (como o caso de Campinho e Pinheiral) 

partilharam suas experiências com as comunidades jongueiras que ainda não os 

possuem, demonstrando como lidar, principalmente, com os editais e a elaboração dos 

projetos. Dentre as dificuldades apontadas, destacou-se a inabilidade na elaboração e 

redação dos projetos. A comunidade de Bracuhy, por exemplo, apesar de empenhada no 

processo de ensino-aprendizagem do jongo, não possui ainda Ponto de Cultura 

(ressaltamos que à época do evento estavam prestes a iniciá-lo). Desse modo, os Pontos 

de Cultura e o Pontão de Cultura Jongo/Caxambu assumem um papel fundamental de 

mediação, uma vez que instrumentalizam o trabalho já realizado nas comunidades com 

relação ao ensino do jongo.  

Aqui que entra a segunda lógica de mediação. Quem são os responsáveis pelo 

processo burocrático de operacionalização e implementação dos Pontos de Cultura, isto 

é, quem escreve, elabora e avalia os projetos enviados ao Ministério da Cultura? Quem 

“traduz” o sentido das políticas públicas?  

Voltando para as comunidades quilombolas/jongueiras pesquisadas, tanto em 

Bracuhy como em Campinho da Independência os dois respectivos principais 

mediadores - também lideranças políticas do movimento quilombola como um todo - 

apesar de possuírem relação com as comunidades, são externos a elas. Anjos e Silva 

(2008) já apontavam que a escolha do mediador junto às instâncias externas nem 

sempre coincide com a liderança política constituída na comunidade. Os autores fazem, 

inclusive, uma crítica aos mediadores externos suspeitando que os quilombolas têm 

demandado a substituição de mediadores externos por àqueles oriundos da própria 

comunidade. No entanto, essa dinâmica não foi observada por nós. No caso de 

Campinho, a principal mediadora, apesar de ter nascido na comunidade, foi criada na 

cidade do Rio de Janeiro, retornando à comunidade já em idade adulta. Percebemos que 

                                                           
7 Segundo o Pontão de Cultura Jongo/Caxambu existem no estado do Rio de Janeiro dez comunidades 
jongueiras. Dentre elas, apenas quatro se configuram atualmente como remanescentes de quilombo, a 
saber: Bracuhy (Angra dos Reis); Campinho da Independência (Parati); São José da Serra (Valença); 
Marambaia (Mangaratiba).  
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além de “darem voz” às reivindicações das comunidades em geral, os referidos 

mediadores de ambas as comunidades possuem um papel fundamental no que diz 

respeito à formação de lideranças jovens quilombolas. Eles são os grandes responsáveis 

pela entrada da juventude no panorama da luta quilombola, capacitando-a enquanto 

líderes e futuros mediadores nas comunidades: 

 

Uma vez o D. (principal liderança política de Bracuhy) me ligou e 
disse que tinha uma viagem pra representar o jongo e me perguntou 
se eu podia ir. [...]. D. me deu um bolo de papel pra mim estudar e eu 
fui representando o jongo do Bracuhy. Esse foi o meu primeiro passo 
no jongo na minha comunidade (Jovem liderança jongueira de 
Bracuhy). 

 

Assim, a juventude passa a ressignificar as tradições adquiridas pelos mais 

velhos com ferramentas mais consistentes8 o que se reflete, por exemplo, na intimidade 

maior com as tecnologias. Logo, os mediadores, os Pontos de Cultura e o Pontão do 

Jongo/Caxambu se constituem como mediações fundamentais no jogo da visibilidade 

política permeada e permitida pela prática cultural do jongo.  

 

Jongo e educação: diálogos iniciais 

As comunidades quilombolas de Bracuhy e de Campinho também são 

atualmente reconhecidas como comunidades jongueiras no estado do Rio de Janeiro. 

Nesse sentido, acreditamos que para pensar em uma educação para comunidades 

remanescentes de quilombo, faz-se necessário levar em conta tudo o que for relevante 

no que tange a experiência extra-escolar do aluno, isto é, a educação não-formal, tal 

como é o caso do jongo. Dewey em seu livro “Democracia e educação” (1959) aponta 

para a diferenciação dessas duas vertentes da educação, entendendo que uma sociedade 

que preza pela mudança social, isto é, pela democracia, não deve sobrepor uma pela 

outra. A educação formal (intencional, sistemática) e a não-formal (casual e 

assistemática) devem coexistir. Dewey (1959), apesar de concordar com a relevância da 

educação formal, principalmente nas sociedades complexas, atenta para o perigo da 

instituição formal “separar” o ensino da experiência da vida cotidiana. 

Arruti (2009) nos dá um panorama geral acerca das políticas públicas 

educacionais voltadas para as comunidades quilombolas, evidenciando que tais políticas 

                                                           

 
8 Um exemplo disso foi observado durante a pesquisa de campo: uma liderança jongueira da comunidade 
de Bracuhy lança mão de um computador portátil no momento de sua fala.  
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não se configuram como ações que visam à construção de uma escola quilombola 

diferenciada. Para o autor, trata-se de uma atenção diferenciada dada às escolas em 

territórios quilombolas, o que não implica necessariamente numa interseção entre sabres 

escolásticos e saberes tradicionais, tal como propõe Dewey (1959).  

Como vimos nas pesquisas citadas (ANDRADE, 2007; PASSOS, 2004; PEREZ, 

2005) há uma evidente falta de conexão entre a experiência do cotidiano das 

comunidades rurais quilombolas e a escola formal. Na verdade, apesar de utilizarem o 

termo ensino-aprendizagem nas pesquisas, as autoras falam também em transmissão e 

apreensão do jongo, o que remete justamente a essa falta de sistematização do ensino 

desta prática cultural. Neste momento, em que tem início discussões acerca do que seria 

uma educação diferenciada para as escolas quilombolas (ARRUTI, 2009), torna-se 

relevante levantar alguns aspectos analíticos que podem subsidiar este debate. 

Nossa pesquisa empírica demonstrou, tal como as pesquisas citadas acima, que 

os processos de ensino-aprendizagem do jongo são realizados em espaços de educação 

não-formais sem qualquer relação com a educação formal, sendo até mesmo recusados e 

evitados pela direção e pelos professores das escolas que atendem tais comunidades. 

Isso torna os Pontos de Cultura espaços de mediação fundamentais, muito valorizados 

pelas comunidades, também no que tange a educação quilombola, haja vista que 

subsidiam financeiramente os projetos voltados ao desenvolvimento e perpetuação de 

saberes tradicionais e culturais, dentre os quais o jongo se destaca. Ao mesmo tempo, 

essa valorização se expressa pelo desejo das comunidades que não possuem os Pontos 

em conseguir implementá-los, como é o caso de Bracuhy. São através deles que elas 

encontram um caminho de diálogo positivo com a esfera pública, assim como 

experimentam modelos alternativos de uma educação diferenciada envolvida com o 

projeto político da comunidade. Para a principal mediadora e liderança política de 

Campinho: 

 
A gente começa a enxergar que o Ponto de cultura é o fundamento do 
nosso modelo educacional. Por quê? Porque a partir do ponto de 
cultura, a partir das atividades culturais, as crianças começam a se 
expressar artisticamente, as crianças começam a fazer telas de artes, 
nas oficinas os desenhos são coloridos, tem ritmos, tem cores, tem 
tudo. Então a gente começa a enxergar esse apoio que o Ponto de 
Cultura nos traz.  

 

 Através do Ponto de Cultura a comunidade de Campinho oferece sete oficinas 

diferenciadas, dentre as quais o jongo é ressaltado:  
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As nossas crianças antes do jongo tinham um conhecimento, o 
crescimento da tradição que estavam entranhados nelas, mas não 
estavam potencializados e muito menos aflorados. A partir do 
momento em que elas começaram a fazer o jongo, elas se 
apropriaram de uma tal forma... É como se aquilo ali nunca tivesse 
deixado de acontecer na vida delas. [...]. Aí a gente também está 
reconhecendo que a escola está na comunidade. Se a escola não está 
lá dentro, se ela não funciona lá dentro, a nossa escola que a gente 
quer ela está funcionando fora (Mediadora e liderança de Campinho). 
 
 

Apesar de Bracuhy ter sido o grande responsável pelo resgate do jongo na 

comunidade de Campinho, sua situação ainda é aquém se comparado a esta. No entanto, 

a comunidade se apresentava bastante animada com a proximidade da implementação 

do Ponto de Cultura. No evento que participamos foi inaugurado um espaço dentro da 

comunidade cujos próprios moradores chamam de escola e que futuramente oferecerá, 

dentre outras coisas, oficina de jongo. 

Nesse sentido, podemos observar a distância que a educação formal 

institucionalizada possui da cultura local e a ênfase que é dada ao processo de ensino-

aprendizagem da prática cultural do jongo no contexto de resistência quilombola. Como 

nos explica Steil (2001), a caracterização da disputa como uma questão étnica muda as 

próprias armas da luta, legitimando, por exemplo, a dança e a música, que passam a ser 

incorporadas não apenas como expressões da “cultura negra”, mas também como uma 

forma de afirmação de direitos sociais, o que vem acontecendo no caso do jongo. Para 

Montero, Arruti, e Pompa (s/d), a cultura, por ser sinônimo de uma identidade 

específica e irredutível, entra no vocabulário da política e se torna uma linguagem de 

negociação entre movimentos sociais e Estado Nacional. Indo além da ideia do jongo 

como uma simples expressão cultural: 

 

O jongo não é só chegar ali na roda e dançar. Ele tem que saber os 
elementos que ele tem. Inclusive, ele tem que reconhecer que isso foi 
uma luta histórica e que o jongo lá atrás serviu para combater a 
escravidão e era muitas vezes estratégia de fuga. Então, estar ali 
numa roda de jongo é saber que o jongo é sim pra dançar dentro da 
comunidade, é sim uma manifestação, mas também é um modo da 
gente debater ali que a luta não terminou por aqui, ela continua. O 
jongo possibilitou a gente resgatar e fortalecer nossas manifestações 
culturais. Pra continuar essa luta vai ter que ter esse entendimento 
dos mais velhos, dos jovens, das crianças pra gente vencer essa luta 
que não acabou e não vai acabar tão cedo (presidente da associação 
de moradores do quilombo de Campinho).  
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Geertz (1989, p. 15) compreende a cultura como uma ciência interpretativa à 

procura de significados e de interpretações de símbolos. Sendo assim, compreendemos 

que o jongo e o processo de ensino-aprendizagem que o envolve se tornam uma 

ferramenta imprescindível para analisarmos a conjuntura atual de disputa e de defesa 

dos territórios das comunidades quilombolas jongueiras. Devemos estar atentos a esse 

movimento de formação quilombola por meio da cultura, sobretudo do jongo, uma vez 

que nessa prática cultural estão presentes significados e símbolos de pertencimento 

identitário e étnico, dos quais denotam a noção do que é ser um remanescente de 

quilombo. 

 
Considerações Finais 

 Para pensarmos na construção de uma educação quilombola diferenciada 

pautada, dentre outros, na relevância atribuída ao jongo, faz-se necessário pensar sob 

dois prismas: a questão do território e a questão cultural. Foi, então, esse o caminho 

encontrado por nós para iniciar um debate a partir de uma análise sobre a 

ressignificação da prática cultural do jongo nas comunidades da região Sudeste e, mais 

precisamente, em duas comunidades sul - fluminenses.  

 A questão da luta pelo território e da visibilidade política permitida pelo jongo 

veio se perpetuando por políticas públicas que cada vez mais vêm sendo utilizadas a 

favor dos quilombolas, ainda que elas não representem uma política diferenciada, como 

é o caso dos Pontos de Cultura. Desse modo, esta mediação entre comunidades e 

Governo Federal é subsidiada por indivíduos elegidos que possuem uma dupla função: 

são eles “tradutores” do mundo “externo” para o mundo “interno” dos grupos, e 

“formadores”, no sentido de educadores, especialmente no que tange a juventude 

quilombola.  

O jongo, portanto, é disseminado em contexto extra-escolar, isto é, os processos 

educativos referentes a ele tanto em Campinho como em Bracuhy ocorrem por meio da 

cultura. Para além do ensino do jongo, é possível ponderarmos que a educação 

quilombola, ou seja, uma educação diferenciada em consonância com o projeto político 

de ambas as comunidades é desenvolvido fora da escola. Indicamos então alguns 

questionamentos: por que o jongo ainda não entrou nestas escolas? Qual o papel da 

escola nestas comunidades e de que forma ela pode ou não incorporar os saberes 

tradicionais das mesmas?  
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Sendo o jongo uma marca identitária importante das comunidades quilombolas, 

além de um dos meios relevantes pelos quais estas têm alcançando visibilidade política 

e social sugerimos como pauta de novos estudos a investigação da forma com que ele 

poderia adentrar os currículos e, consequentemente, transformar a escola em um projeto 

político da comunidade, o que poderia vir a refletir a possibilidade real de uma 

educação diferenciada para escolas situadas em áreas remanescentes de quilombos.  
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