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Resumo: A pesquisa em questão aborda as estruturas melódicas na tradição do Jongo da Serrinha, 
usando como técnica de análise o Particionamento Linear – aplicação da Análise Particional (AP) à 
análise da estruturação melódica (GENTIL-NUNES 2009). Os comportamentos melódicos observados 
são aplicados ao processo composicional da peça orquestral “Suíte Jongo da Serrinha” (ROCHA, 
2011), que foi estreada no mesmo ano no Salão Leopoldo Miguez no aniversário de 10 anos de 
falecimento do Mestre Darcy do Jongo (LUNA, 2013) e no ano seguinte reapresentada no Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro (TV GLOBO, 2011), como homenagem aos 80 anos do Mestre Darcy. 
Palavras-chaves: Jongo da Serrinha, Análise Particional, Particionamento Linear, Composição  
 

1. Introdução 

1.1.  Contexto Histórico 

O Jongo é uma manifestação cultural desenvolvida em solo brasileiro pelo 
povo Banto de Angola escravizado nas fazendas de café da região do Vale do Paraíba, 
localizado a leste de São Paulo e sul do Rio de Janeiro. Nessa época, o Jongo era 
praticado como lazer, após as jornadas de trabalho e, assim como hoje, consistia de 
canto e dança com acompanhamento de tambores. Depois de 1888, com a libertação 
dos escravos, e com o apogeu das ferrovias, deu-se início um êxodo que fez com que 
essa população se espalhasse pelo Sudeste, levando consigo essa manifestação. 
Infelizmente nem todas as comunidades que surgiram por conta dessa migração 
mantiveram a tradição viva. Segundo o Pontão de Cultura Jongo/Caxambu 
(MONTEIRO, 2011), atualmente existem 16 comunidades jongueiras no Sudeste. A 
Serrinha, morro localizado em Madureira nessa época zona rural do Distrito Federal, 
recebeu muitos jongueiros e a tradição firmou-se desde então, graças a nomes como 
Pedro Francisco Monteiro, Vovó Maria Joanna, Eva Emely Monteiro, Darcy 
Monteiro (ou Mestre Darcy do Jongo), entre outros. A comunidade jongueira da 
Serrinha foi muito importante para a preservação desta manifestação, pois sua 
localização permitiu o intercâmbio e melhor acesso ao centro econômico-cultural do 
país, que era a então capital – Rio de Janeiro (GANDRA, 1995; SIMONARD 2005). 

O Jongo tinha sido condenado à extinção por diversos estudiosos no 
decorrer do século XX (FIGUEIREDO, 2010). Mas graças aos esforços do Mestre 
Darcy do Jongo a partir dos anos 70, a manifestação ganhou visibilidade. Mestre 
Darcy passa a ser um elo entre os jovens universitários e a comunidade da Serrinha 
através de palestras, workshops, apresentações e shows. A partir daí diversas 
inovações são aplicadas ao Jongo como a inclusão de instrumentos harmônicos e 
experiências com instrumentos de orquestra (violino, trompete etc.). O Jongo da 
Serrinha passou a ser o único apresentado com acompanhamento harmônico, além 
dos tradicionais tambores (SIMONARD, 2005). Mestre Darcy tinha um sonho que 
era levar o Jongo para o meio orquestral, mas faleceu em 21 de dezembro de 2001 
sem concretizá-lo. Seus esforços resultaram no renascimento do Jongo, culminando 
no reconhecimento e registro como patrimônio imaterial da cultura brasileira em 
2005 por parte do IPHAN (VIANNA e TRAVASSOS, 2005; OLIVEIRA, 2012). Leis 
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de salvaguarda do Jongo foram elaboradas e hoje o já mencionado Pontão de Cultura 
Jongo/Caxambu tem a responsabilidade de garantir que essas leis sejam aplicadas. 
 

1.2.  Projeto Jongo em Concerto 

A Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro (SEC-RJ), através da 
chamada pública 24/2010, lançou no final de 2010 o edital de apoio à criação 
artística, com o objetivo de “fornecer apoio financeiro a projetos que contribuam 
para o desenvolvimento das atividades culturais e artísticas nas áreas de Artes 
Visuais, Artes Cênicas e Música” (SEC, 2010). Através desta iniciativa inédita de 
estímulo à criação, o presente autor, juntamente com seu orientador Pauxy Gentil-
Nunes, foi contemplado ao submeter o projeto: “Jongo da Serrinha: linguagem e 
estruturação musical aplicada à orquestra de câmara”, ou simplesmente “Jongo em 
Concerto”, como ficou conhecido posteriormente (GENTIL-NUNES, 2013). Durante 
o desenvolvimento da pesquisa, no ano de 2011, dados foram coletados através das 
aulas de canto, harmonia, dança e tambores na ONG da Serrinha, além de 
transcrições de arquivos audiovisuais e registros em vídeo de rodas de jongo na 
cidade do Rio de Janeiro e no Quilombo de São José para análises posteriores. 

O resultado final desta pesquisa foi a peça orquestral intitulada “Suíte 
Jongo da Serrinha”, para orquestra sinfônica, com duração aproximada de 23 
minutos e composta por quatro movimentos que remontam uma espécie de “forma 
jongo”:   

 
I. Visaria: Louvação a Deus e Saudação 

II. Gurumenta: Demanda 
III. Gurumenta: Gurumenta 
IV. Visaria: Cotidiano e Despedida 

 

1.3.  Análise Particional (AP) e Particionamento Melódico 

A AP é um campo recentemente formulado por Pauxy Gentil-Nunes e 
consiste na convergência entre a teoria matemática das partições de inteiros 
(EULER, 1748) e teorias de análise e composição musical (GENTIL-NUNES e 
CARVALHO, 2003; GENTIL-NUNES, 2005; BERRY, 1976). A teoria das partições 
trata das diversas formas como um número inteiro pode ser representado como 
soma de parcelas inteiras. Homologamente, diversas técnicas de composição musical 
tratam da forma como fluxos simultâneos de instruções musicais são acoplados, 
definindo agrupamentos que têm espessura interna e diversidade entre si. A 
mediação se dá pela comparação binária das partes que, de acordo com o critério 
definido pela técnica analítica, constitui a partição do fluxo. O número de relações de 
colaboração e contraposição, crucial para esta configuração, são chamados na AP de 
índices de dispersão e aglomeração. Estes índices permitem a plotagem em gráficos 
de fase e gráficos temporais de trajetórias, que representam as escolhas do 
compositor e podem ser usadas tanto para análise do texto musical quanto para a 
composição assistida por computador. No momento, a presente pesquisa investiga a 
estruturação melódica, usando a AP para medir o nível de complexidade melódica, 
expresso pelas interações e agrupamentos das linhas internas à melodia. Esta 
aplicação da AP é chamada de Particionamento Linear ou Particionamento 
Melódico. 
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O objetivo da aplicação é o detalhamento das características estruturais da 
melodia jongueira (notadamente do Jongo da Serrinha) relativas à textura melódica, 
ou seja, à maneira como a melodia se torna internamente mais simples ou complexa 
pela interação entre suas linhas componentes. Isso acaba se refletindo em 
maneirismos que podem constituir tipologias ou poéticas próprias, prontas a serem 
usadas, por exemplo, em novas composições, como foi o caso da presente pesquisa. 

 
2. Aplicação da Análise do Particionamento Melódico 

Para esta aplicação foi realizada uma revisão bibliográfica do campo de 
estruturação e análise da melodia, com foco em Schenker (1935; e lido por Lester 
1982 e Forte 1982), Hindemith (1937), Meyer (1989), Costère (1954) e Guerra-Peixe 
(1988), associada a uma revisão bibliográfica do campo da Análise Particional 
(Gentil-Nunes 2009). 

Partindo do trecho inicial da “Vapor da Paraíba” (Fig. 1), composição de 
Vovó Teresa e Mestre Fuleiro (2002), veremos a utilização das funções de 
Particionamento Linear em dois níveis e em seguida apresentaremos a análise da 
textura melódica, embasada nos dados tipológicos produzidos no software 
PARSEMAT a partir da transcrição. Na análise, novas linhas se abrem a partir dos 
saltos maiores ou iguais à terça menor (Fig. 2). 

 
 

 

Figura 1 – Vapor da Paraíba (VOVÓ TERESA e MESTRE FULEIRO, 2002):  
partitura do trecho inicial 

 
 

 

Figura 2 – Vapor da Paraíba (VOVÓ TERESA e MESTRE FULEIRO, 2002):  
análise linear do trecho inicial  

 
 
A análise das linhas permite a visualização mais clara de suas interações e 

relações verticais, constituindo assim um vetor quantitativo, que indica o número de 
linhas ativas a cada ponto de ataque (Fig. 3). No ápice do trecho (c. 8), quando cinco 
linhas são superpostas, forma-se uma estrutura arpejada e, portanto, mais focada no 
resultado harmônico. 
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Figura 3 – Vapor da Paraíba (VOVÓ TERESA e MESTRE FULEIRO, 2002):  
vetor linear do trecho inicial 

 

Todos esses dados são processados pelo PARSEMAT para que dois 
gráficos sejam produzidos. O primeiro se chama Indexograma (representação 
temporal das partições utilizadas no trecho em questão) e o segundo Particiograma 
(mapa de todas as partições utilizadas dentro de todas as possíveis). O conceito de 
aglomeração (superposição de várias linhas em forma de arpejos) e dispersão 
(condução em graus conjuntos de uma das linhas) fundamentam a geração de dois 
índices utilizados nos eixos cartesianos dos gráficos; no particiograma, um é plotado 
contra o outro, enquanto no indexograma ambos são plotados contra o eixo temporal 
(Fig. 4).  
 

 

Figura 4 – Vapor da Paraíba (VOVÓ TERESA e MESTRE FULEIRO, 2002):  
a) indexograma e, b) particiograma do trecho inicial 

 

O solo de trompete apresentado no Encante, II movimento da Suíte Jongo 
da Serrinha (Fig. 5), foi composto a partir do trecho do jongo “Vapor da Paraíba” 
(Fig. 1). Esta modelagem considerou basicamente a textura melódica (Fig. 4) e, 
portanto, o resultado é harmonicamente muito contrastante. Retém, no entanto, a 
ideia da sustentação de uma linha com arpejos eventuais que no final se espalha em 
arpejos maiores.  

Os gráficos particionais (indexograma e particiograma) referentes a este 
solo mostram relações mais complexas que as da melodia jongueira. Sua estrutura 
básica, porém, é mantida (Fig. 6).  
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Figura 5 – Suíte Jongo da Serrinha (ROCHA, 2011), II, c. 97-105 (solo de trompete): partitura 

 

Figura 6 – Suíte Jongo da Serrinha, II, c. 97-105 (solo de trompete):  
a) indexograma e, b) particiograma 

 

 

Figura 7 – a) trecho inicial da Vapor da Paraíba (VOVÓ TERESA e MESTRE FULEIRO, 2002) e, b) 

solo de trompete na Suíte Jongo da Serrinha (ROCHA, 2001), II, c. 97-105: indexogramas com o 

padrão inicial [a → d] destacado 

No indexograma, a similaridade entre os trechos citados é vista de 

maneira mais clara. Esta relação é baseada visualmente no que é chamado, dentro da 

AP, de “bolha” – uma área delimitada por partições reduzidas que funciona como um 

elemento estrutural básico, uma vez que delineia gestos texturais melódicos bem 

delimitados. 

As melodias do jongo apresentam no seu início uma estrutura de bolha 

única (Fig. 7), em forma “N” invertido, formada pelos movimentos sucessivos de 
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aglomeração (a) e dispersão (d) e volta para uma linha única. Ou seja, um padrão [a 

→ d]: formação de intervalos harmônicos entre linhas seguido imediatamente de 

movimento autônimo (por grau conjunto) de uma das linhas.  

 

 
Figura 8 – a) Vapor da Paraíba (VOVÓ TERESA e MESTRE FULEIRO, 2002), b) Pra que lavar 

roupa (CANDEIA e ALVARENGA, 2014) e c) Vou para Serra (JAIR JONGUEIRO, 2014): apenas a 

transcrição da bolha inicial 

 

  

Figura 9 – a) particiograma único dos três indexogramas ao lado, b) Vapor da Paraíba (VOVÓ 

TERESA e MESTRE FULEIRO, 2002), c) Pra que lavar roupa (CANDEIA e ALVARENGA, 2014) e d) 

Vou para Serra (JAIR JONGUEIRO, 2014); apenas bolha inicial 
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Figura 10 – Suíte Jongo da Serrinha (ROCHA, 2011), excertos: a) primeiros violinos (IV, c. 52-53), b) 

flauta (III, c. 102-106) e, c) solo de corne inglês (III, c. 91-97): partitura da bolha inicial 

 

Figura 11 – a) primeiros violinos (IV, c. 52-53), b) solo de flauta (III, c. 102-106) e, c) solo de corne 

inglês (III, c. 91-97): padrão [a → d] expresso nos particiogramas e indexogramas 

O padrão [a → d], é uma característica presente no início da maioria das 
melodias dos jongos analisados, por exemplo (Fig. 8 e Fig. 9), em Vapor da Paraíba 
(VOVÓ TERESA e MESTRE FULEIRO, 2002), Pra que lavar roupa (CANDEIA e 
ALVARENGA, 2014) e Vou para Serra (JAIR JONGUEIRO, 2014). 

A Suíte Jongo da Serrinha teve vários outros temas importantes derivados 
do mesmo padrão [a → d] encontrado nos jongos estudados além do solo de 
trompete no Encante (II, c. 97 – 102). Por exemplo, o tema em pizzicato dos 
primeiros violinos (IV, c. 52-53), o solo de flauta (III, c. 102-106) e o solo de corne 
inglês (III, c. 91-97) na Fig. 10. Os respectivos gráficos particionais ilustram o mesmo 
tipo de padrão de “N” invertido (Fig. 11). 
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3. Conclusão 

O Particionamento Linear é uma subárea da AP que fornece em seu 
escopo ferramentas de análise muito úteis a criação musical. Este artigo mostrou 
apenas uma pequena parcela da aplicação da linguagem e estruturação musical do 
Jongo da Serrinha à orquestra. Trabalhos futuros tratarão os aspectos rítmicos, 
harmônicos, formais etc, além de outras aplicações melódicas.  

Pode-se constatar que existe uma grande carência de estudos musicais 
aprofundados sobre a estrutura dos materiais composicionais produzidos no âmbito 
de patrimônios imateriais, mais especificamente do jongo. Neste ano de 2015 o 
presente autor dará prosseguimento a esta pesquisa no programa de pós-graduação 
em música da UFRJ onde abordará procedimentos composicionais do Jongo da 
Serrinha com vistas a delinear uma série de obras para diversas formações 
instrumentais intitulada “Jongos” inspirado na série “Choros” de Heitor Villa-Lobos. 
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