
  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 90 

 
 

A intertextualidade como ferramenta cognitiva na 
aproximação dos jongueiros da Serrinha à música de 

concerto  
Filipe de Matos Rocha 
filipiano@hotmail.com 

Resumo: Este trabalho abordará a característica rítmica dualista do Jongo da Serrinha como elemento 
intertextual aplicado a música de concerto. Tendo como parâmetro a peça para clarinete, piano e dança 
intitulada “Dual”, segunda obra da Série Jongos do presente autor. A apresentação dos modos de 
aplicação da intertextualidade e de recursos cognitivos como ferramenta de aproximação dos jongueiros 
à música de concerto será o objetivo deste artigo. A importância desta aproximação deve-se à 
necessidade de refuncionalização da tradição, característica proeminente das manifestações culturais de 
resistência, de acordo com o conceito de Zumthor (2005). O referencial teórico será constituído de 
bibliografia relacionada ao campo da Teoria Cognitiva (Meyer, 1956) e ao campo da Teoria Pós-tonal de 
composição (Straus, 2005). 
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O movimento de manutenção das práticas jongueiras liderado pelo mestre 
Darcy Monteiro (ou Mestre Darcy do Jongo) e Vovó Maria Joanna foi ousado e abriu 
ao Jongo novas possibilidades. Afirmando e valorizando toda a história e trajetória 
jongueira Mestre Darcy levou essa manifestação popular às universidades e aos palcos. 
Isso se afina com o pensamento de Paul Zumthor (2005) quando afirma que a tradição 
viva é aquela que se renova, que conquista novos territórios, que se expande e encontra 
novas funções. 

Tabela 1: Níveis, Diálogos e Relações 

Níveis 1. Composição 2. 

Instrumentação 

3. Montagem  4. Apresentação 

Diálogos Jongo Clarinete Duo de 

Instrumentistas 

Performance 

Música de 

Concerto 

Piano Duo de 

Dançarinos 

Público 

Relações Intertextualidade Textura Performática Cognição 

 

 

O projeto Jongo em Concerto1 inspira-se nesta iniciativa para estabelecer 
um diálogo entre o jongo e a música de concerto, como o próprio Mestre já indicava 
em suas falas e na própria inclusão de instrumentos de orquestra em seus shows. A 
peça Dual para clarinete, piano e dança, segunda da série Jongos do presente autor, é 
fruto deste movimento de aproximação estabelecido entre a cultura popular e a 
tradição musical europeia no Brasil. No nível da composição em si vemos o jongo 
enquanto gênero em diálogo direto com a música de concerto através da relação de 
intertextualidade, enquanto que no nível da instrumentação as possibilidades texturais 
são delimitadas (Tab. 1). Na fase da montagem da peça estabeleceu-se o contato entre 
o duo de instrumentistas e o duo de dançarinos compondo a performance apresentada 

                                                           
1 Projeto desenvolvido pelo presente autor no Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ sob 
orientação do Prof. Dr. Pauxy Gentil-Nunes. 
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ao público na sua estreia, que deu-se no dia 29 de novembro de 2015 na Mostra Jongo 
em Concerto realizada na inauguração da Casa do Jongo – Serrinha, Madureira. 

O presente artigo abordará a relação cognitiva estabelecida entre a 
performance e o público (Tab. 1, nível 4) tomando por base a teoria abordada em 
Emotion and Meaning in Music (Meyer, 1956) além de apresentar uma análise da 
composição (Tab. 1, nível 1) onde serão elucidadas as aplicações e articulações de tais 
conceitos.  

Intertextualidade como Ferramenta Cognitiva 

Uma apresentação de música de concerto para apreciadores do jongo em 
plena inauguração da Casa do Jongo é uma proposta desafiadora. Este desafio está 
diretamente relacionado a uma possível recepção negativa do público a um tipo de 
música a priori estrangeiro. A noção de alteridade é muito importante nesse contexto, 
pois todo diálogo implica necessariamente na presença de um “outro”. E “embora se 
desenvolva a partir de pontos de vistas diferentes, o verdadeiro diálogo supõe um clima 
de boa vontade e compreensão recíproca” entre as partes envolvidas (DUROZOI e 
ROUSSEL, 1993 – p. 135). Partindo dos conceitos cunhados por Meyer (1956) 
refletiremos de maneira objetiva sobre uma hipótese de como esse diálogo cognitivo se 
estabeleceu com o público presente.  

A principal ferramenta utilizada nesse processo composicional foi a 
intertextualidade, que em música diz respeito a criação de uma obra musical a partir 
de outra pré-existente (ANDREWS e BERNSTEIN, 1984). No caso de Dual ela se dá 
por alusão e referência ao jongo praticado em Madureira com ênfase especial na sua 
característica rítmica dupla, a saber, a coexistência da subdivisão rítmica binária e 
ternária (ROCHA, 2015). No decorrer dos seus oito minutos de duração essa dualidade 
típica do gênero é articulada de diversas maneiras aplicadas não apenas ao ritmo, mas 
também a melodia e a harmonia de forma perceptível e também subliminar. No ponto 
dois veremos uma análise musical mais detalhada. 

Segundo Meyer (1956) um mesmo estímulo musical pode gerar nos ouvintes 
expectativas diferentes. Essas tendências resolutivas são forjadas a partir das 
resoluções habituais acumuladas na experiência musical de cada indivíduo. Em seu 
livro Emotion and Meaning in Music, Meyer apresenta sua teoria cognitiva em relação 
aos afetos dos ouvintes a um determinado estimulo musical, e afirma que a resposta 
dos mesmos provavelmente permanecerá inconsciente enquanto as suas expectativas 
forem atendidas de maneira imediata e plena. Por outro lado, se as expectativas nunca 
forem atendidas um sentimento de aversão e rejeição poderá instalar-se. O diálogo 
ativo entre a obra musical e o ouvinte, portanto, emergiria à consciência após uma 
inibição, um adiamento ou uma frustração da expectativa, contemplando-a 
posteriormente.  

Meyer citando Paulhan (1887) afirma:  

“Se subimos na hierarquia das necessidades humanas e passamos a lidar com 
os desejos de ordem superior, ainda assim descobriremos que eles só dão 
origem a fenômenos afetivos quando a tendência despertada sofre inibição” 

(1887, apud MEYER, 1956, p.15, tradução do presente autor)2.  

Para exemplificar este importante conceito em sua teoria, Meyer utiliza o 

repertório tonal da música ocidental europeia da segunda metade do século XVIII. A preposição 

                                                           
2 “If we ascend in the hierarchy of human needs and deal with desires of a higher order, we still find that 
they only give rise to affective phenomena when the tendency awakened undergoes inhibition.” 
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harmônica T S D (Fig. 1) gera uma expectativa resolutiva clara que aponta para o acorde de 

tônica, dó maior neste caso. E isto se deve a grande recorrência desta resolução estocada na 

memória dos ouvintes habituados a este repertório. Entretanto, o evento sonoro real pode 

confirmar ou frustrar esta expectativa. O suspense acontece quando algo inesperado gera um 

desvio nesta tendência resolutiva criando um interesse no ouvinte em relação ao discurso 

musical. 

 

Fig. 1: preenchimento e suspensão de expectativas segundo Meyer (GENTIL-NUNES, 1991, p. 6) 

Tomando esse pressuposto teórico como inspiração e ampliando sua 
aplicabilidade na peça Dual, pode-se enumerar alguns elementos inseridos com o 
objetivo de contemplar possíveis expectativas do público presente na Mostra Jongo em 
Concerto: 1. Dançarinos ligados ao grupo Artístico Jongo da Serrinha; 2. Ritmo dos 
tambores executado pelo piano de forma diluída, porém perceptível; 3. Utilização da 
música em diálogo com a dança. Com esse atendimento mínimo das expectativas do 
público o atonalismo – dodecafônico e tricordal fractal (Straus, 2005) – e uma 
instrumentação menos comum foram incluídas na performance como novidades ao 
repertório de sonoridades tipicamente jongueiras. 
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Análise das Aplicações 

A manifestação da já referida dualidade rítmica entre dois e três presente 
no jongo manifesta-se intrinsicamente nas melodias cantadas pelas comunidades 
jongueiras e seus apreciadores – tanto nos pontos tradicionais quanto nos jongos mais 
modernos. Isso se torna mais explicito quando observamos a superposição frequente 
entre a melodia e a base rítmica dos tambores. A base rítmica essencial executada pelo 
candongueiro e pelo caxambu é nitidamente em compasso 6/8 (Fig. 2), porém as 
melodias cantadas utilizam células rítmicas do compasso simples 2/4 (Fig. 3). Isto 
ratifica a observação do ritmo da melodia como quiálteras diminutivas, a saber, 2 para 
3, 4 para 6 e 8 para 12.  

 

 

Fig. 2: Toques do candongueiro e do caxambu: s – solto; p – preso; e t – tapau (ROCHA, 2015) 

 
Fig. 3: Transcrição do trecho inicial de Vapor da Paraíba (vovó Teresa e Mestre Fuleiro, 2002) 

Pode-se afirmar que todas as relações rítmicas no jongo têm os números 
dois e três como mínimos múltiplos comuns, o que confere ao gênero uma riqueza 
rítmica muito grande. Sobre este conceito elementar da relação de 2 para 3 toda a peça 
Dual foi estruturada (Fig. 4). É importante dizer que a relação de 5ª justa é 
extremamente importante em Dual pois é exatamente o intervalo gerado na divisão 
entre dois e três no monocórdio de Pitágoras, ou seja, esta é a relação entre a segunda 
e terceira parcial da série harmônica. 

 

 
Fig. 4: Planejamento composicional de Dual: forma (a); compassos (b); dualidade rítmica (c); platores 

estabelecidos (d); estrutura harmônico-escalar (e); e tricordes geradores (e).   
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Levando em conta a morfologia ela foi escrita em forma canção (A B A’). 
Partindo da série dodecafônica modelo, todas as outras séries utilizadas distam uma 
5a justa da anterior. Na parte A (c. 1-68) os instrumentos contrapõe-se de forma 
polirrítmica – clarinete em 2/4 e piano em 6/8. A série dodecafônica modelo desta 
seção é (0 2 3 7 5 4 6 8 9 1 11 10) criada a partir do tricorde (0 2 3), que nada mais é do 
que dois e três semitons partindo do dó que funciona como uma espécie de platô nesta 
seção. A parte B (c. 69-134) apresenta uma inversão da rítmica nos instrumentos. 
Harmonicamente inicia-se com a mesma serie inicial transposta à T7 (7 9 10 2 0 11 1 3 
4 8 6 5), ou seja, transposta a uma 5ª justa a cima. O novo platô também é uma 
transposição à T7 do primeiro, nota sol, e permanece durante todo a parte B, embora 
não seja tão enfático quanto na seção anterior. A partir da metade da parte B (c. 97) a 
estrutura serial dá lugar ao desenvolvimento fractal sobre o tricorde (0 3 5), que são 
três semitons e mais dois semitons partindo de zero. No início do A’ (c.135-196), 
juntamente com a retomada ao platô no dó, os instrumentos tocam conjuntamente 
pela primeira vez à 6/8 durante dez compassos e finalmente dobram a melodia por 
alguns instantes (c. 147-151). Em relação ao aspecto harmônico o desenvolvimento 
tricordal fractal continua, porém, transposto a T7I. Há uma recorrência quase que 
literal do início da peça também marcada por um retorno do clarinete ao compasso 
simples e do piano ao compasso composto. A série dodecafônica inicial também é 
retomada.  

Todos esses detalhes técnico-composicionais atuam no campo subliminar 
para um público leigo. Embora a peça tenha uma sonoridade muito diferente dos 
jongos padrão a participação dos dançarinos e a levada base jongueira, presente em 
grande parte da peça, garantiu, ao menos em tese, o equilíbrio entre as expectativas 
frustradas e satisfeitas. Pensando na peça como o resultado material de um diálogo 
entre universos diferentes é notória a contribuição de ambas as tradições formando 
uma composição híbrida.   

Conclusão 

Pode-se concluir que a composição, o momento da performance e a 
recepção do público entrelaçam-se num diálogo cognitivo forjado e planejado pelo 
compositor com o objetivo de estabelecer uma aproximação dos jongueiros à música 
de concerto, e vice versa. Obviamente todo este embasamento teórico e meticulosidade 
metodológica não garantem um diagnóstico exato dos fatos, portanto, esta é apenas 
uma hipótese sujeita a diversas variáveis e imprevisibilidades naturais ligadas a 
subjetividade de cada indivíduo. Entretanto, esta imprevisibilidade inerente não 
influencia na relevância e validade das resultados obtidos neste trabalho.  
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