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RESUMO 
 
 

JONGO: OS MISTÉRIOS DA SELVA AFRICANA RENASCIDOS NOS TERREIROS DE CAFÉ¹ 
Aluno: Diego Fernando Alencar Fonseca² (diegomontebelo@hotmail.com) Orientador: Prof.º 
Ms. Armindo Boll³ (armindo.boll@bol.com.br) Esta pesquisa tem por objetivo Identificar os 
aspectos históricos e culturais do jongo, descrever as características deste patrimônio imaterial 
e analisar sua importância na sociedade como lembrança da cultura e costumes herdados 
pelos negros escravos. O jongo, expressão de origem africana, do quimbundo jihungo, que 
pode ser traduzida como divertimento, recebe designações variadas como caxambu, batuque, 
tambor ou tambu. Trata-se de uma dança de roda à qual se unem dançarinos de ambos os 
sexos, formando-se um círculo centralizado por um casal que se improvisa entre os 
participantes animados por ritmos de tambores e cantoria. Essa cantoria se improvisa no 
decorrer da dança. Por portar vínculos tradicionais e de raiz com o sagrado, ocorre nas festas 
dos santos católicos e das divindades afro-brasileiras, no dia 13 de maio, da libertação dos 
escravos. Tratando-se de dança tradicional entre negros africanos trazidos como escravos e 
afrodescendentes, manifestou-se, principalmente, na região Sudeste, na área cafeeira, e, 
nesse particular, pode ser observada nos Estados de São Paulo, marcadamente no Vale do 
Paraíba, Minas Gerais e Rio de Janeiro, cantado nos terreiros de café, após o dia de trabalho. 
O Jongo é um ritmo quente e envolvente, que ainda conserva a punga - toque de umbigo, 
tendo influído na formação do Samba carioca. Os cantos são feitos em pontos, o ponto serve 
como comunicação ou desafios. Existem dois tipos de pontos cantados: o ponto chamado 
visaria e os pontos de lamento, chamados de gurumenda, animadas por poetas que se 
desafiam por meio da improvisação, ali, no momento, com cantigas ou pontos enigmáticos, o 
Jongo tem como uma de suas origens mais remotas, pelo menos no que diz respeito á 
estrutura dos pontos cantados, o tradicional jogo de adivinhas angolano, denominado 
Jinongonongo. Para a realização da pesquisa utilizou-se da análise bibliográfica e sites da 
Internet. Os resultados obtidos em nossa pesquisa foram muito satisfatórios, pois conseguimos 
aprender um pouco do significado do jongo cantado e também conhecemos um pouco da 
história do grupo, o ano de sua formação na cidade, seus integrantes, o que nos ajudou a 
enriquecer nossa formação humana e profissional valorizando essas manifestações culturais e 
populares. A pesquisa está diretamente ligada à preservação e à memória. Com a maior 
divulgação da defesa do patrimônio, poderemos envolver os Poderes Públicos e a sociedade 
civil para implantar e implementar circuitos culturais da cidade de Taubaté. Além disso, esse 
tema deve ser refletido em sala de aula, nas escolas da região para que adolescentes tenham 
a oportunidade de conhecer a riqueza da cultura popular, participando das festas folclóricas no 
Vale do Paraíba. Palavras – chave: Jongo, Patrimônio Imaterial, Cultura Africana ¹Semex – 
Seminário de Extensão – UNITAU ²Aluno do curso de História do Departamento de Ciências 
Sociais e Letras; UNITAU; ³Professor, Mestre, Departamento de Ciências Sociais e Letras; 
UNITAU.  


