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Resumo: Este trabalho abordará as características melódico-harmônicas estruturais dos Jongos 
Tradicionais da Serrinha sob uma perspectiva schenkeriana. O repertório, objeto da presente 
pesquisa, restringe-se aos jongos gravados e lançados pelo grupo Bassam em 1976; pelo Grupo 
Cultural Jongo da Serrinha em 2002 e 2013 – intitulados, respectivamente, Jongo da Serrinha e Vida 
ao Jongo; e o documentário Um Tributo a Mestre Darcy (2005), de Pedro Simonard. O trabalho 
inclui a identificação, transcrição e mapeamento de características melódico-estruturais dos 19 
Jongos Tradicionais contidos nos registros citados. O conhecimento e o domínio destes padrões se 
apresentam altamente relevantes para uma maior compreensão do processo criativo jongueiro e 
enseja a aplicação em novas composições. Para tanto, é realizada uma revisão de técnicas e conceitos 
schenkerianos aplicados à música popular. Por fim, é realizada uma discussão dos resultados obtidos, 
a saber: as Ursatzen dos Jongos Tradicionais da Serrinha, as características intervalares e de 
contornos destas melodias e as características melódico-harmônicas estruturais proeminentes. 
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A interlocução direta entre culturas populares e teorias analíticas acadêmicas 
é recente e resulta de mudanças de paradigmas instauradas pelo pensamento pós-
moderno. Segundo Samson, “existe uma iniciativa de ampliação democrática deste 
cabedal teórico acadêmico aplicado ao repertório não canônico” (SAMSON, 1999, p. 
52 – tradução do autor). É disso que trata a pesquisa de mestrado desenvolvida pelo 
presente autor no programa de pós-graduação em música da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro sob orientação do prof. Pauxy Gentil-Nunes. Neste artigo, 
entretanto, serão abordadas características melódico-harmônicas estruturais dos 
Jongos Tradicionais, ou Pontos Tradicionais, da Serrinha (Bairro de Madureira, Rio 
de Janeiro) numa perspectiva Schenkeriana (LESTER, 1982; FORTE 1982; 
GALLARDO, 2000; FORTE, 1995; ALMADA, 2011). Obviamente, em uma proposta 
de análise exaustiva, a utilização exclusiva de uma única teoria não seria suficiente 
para comtemplar todas as nuances de uma manifestação musical e social tão 
complexa tal como é a atividade jongueira. O aspecto temporal não é atendido na 
Análise Schenkeriana, por exemplo. Deste modo, os aspectos rítmico-estruturais 
intrínsecos à melodia jongueira serão abordados pela teoria de Meyer (1960) 
enquanto os aspectos texturais serão observados pela ótica da Análise Particional 
(Gentil-Nunes, 2009), em trabalhos futuros.  

Além dos Jongos Tradicionais, classificamos também os Jongos-canção e os 
Jongos-enredo. Embora não façam parte do escopo deste trabalho, uma breve 
comparação das principais características destes três tipos de jongos foi realizada 
(Quadro 1). 

Resultados obtidos a partir das transcrições e análises elaboradas 

O repertório objeto da presente pesquisa restringe-se aos jongos gravados e 
lançados pelo grupo Bassam em 1976; pelo Grupo Cultural Jongo da Serrinha em 
2002 e 2013 – intitulados, respectivamente, Jongo da Serrinha e Vida ao Jongo; e 
o documentário Um Tributo a Mestre Darcy (SIMONARD 2005). Neste universo de 
quatro álbuns, dezenove Jongos Tradicionais podem ser encontrados. São eles: 
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● Sabão (LP Quilombo. 1976);  
● Eu Num é Doutô, Desaforo, Carneiro tá lá na Serra, Mamãe Foi 

Pro Jongo, Papai Subiu o Morro de São José, Maria Sunga a Saia, 
Benção de Deus, Bana Cum Lenço, Vou Caminhar (CD Jongo da 
Serrinha, 2002);  

● Pra que Pente, Mamãe Foi Pro Jongo (DVD Um Tributo a Mestre 
Darcy, 2005);  

● Mariazinha, Maria Sobe Morro, Tia Luiza, Maria Mocambira, 
Sapucaia, Barão de Aquina, Toco Pequeno, Pra Funda Quem É 
(CD Vida ao Jongo, 2013). 

Quadro 1 - Três Tipos de Jongo 

 

Eles foram transcritos e analisados e apresentam dois traços característicos, 
relevantes para o presente trabalho: Bordadura no 5� e Paralelismo Pré-Estrutural. 

As transcrições elaboradas buscaram reproduzir o mais fielmente possível as 
interpretações registradas nestes álbuns, ou seja, todas as repetições e variações 
foram notadas. Todavia, as transcrições apresentadas no presente artigo servem 
apenas como uma espécie de resumo, pois boa parte das diferenças entre as 
repetições e variações não afetam a sua estrutura do jongo como um todo. 

Bordadura no �� 

Para Schenker (Forte, 1982) a Estrutura Fundamental, ou Ursatz de qualquer 
obra musical é composta por duas linhas que, juntas, representam a estrutura básica 
de uma obra musical tonal. A linha mais grave, Bassbrechung, resume todo o suporte 
harmônico e é representada com números romanos. Por sua vez, na linha mais 
aguda, Urlinie, há uma progressão linear descendente indicada por números 
arábicos com acentos circunflexos e é onde a bordadura do 5� se manifesta. Um 
exemplo desta peculiaridade apresenta-se na transcrição (Figura 1) e análise (Figura 
2) do jongo Sabão. 
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De maneira geral, na teoria schenkeriana as bordaduras estruturais são 
sinalizadas com uma haste maior acompanhada de um colchete (como podemos ver 
na altura lá2, Figura 2) que nada mais é que um prolongamento de oitava do lá3 
anterior. A bordadura em questão é sempre superior e é atingida indiretamente 

através de um prolongamento do 5�. É indicada pela letra N, de Nebennote (termo em 
alemão que significa vizinho, no caso, nota vizinha). Este tipo de bordadura, mesmo 
que não aconteça de forma estrutural, é recorrente nos outros jongos analisados, 
exceto três deles: Benção de Deus (2002), Maria Mocambira (2013) e Maria Sunga 
a Saia (2002). O caso de Carneiro tá lá na Serra (2002) será abordado mais à frente.  

Numa versão mais resumida da análise (Figura 3) visualiza-se com mais 
clareza a atuação desta bordadura característica dos Jongos Tradicionais estudados. 

 

 

Figura 1 - Transcrição de Sabão (In: LP Quilombo, 1976) 

 

Figura 2 - Análise Schenkeriana de Sabão (In: LP Quilombo, 1976) 
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Paralelismo Pré-Estrutural 

Outra característica importante é o paralelismo evidente das melodias 
jongueiras que se apresenta num nível anterior a Ursatz e pode-se observar no jongo 
Benção de Deus (2002). Este paralelismo é facilmente percebido em níveis 
intermediários (Figura 5) de análise pois na superfície (Figura 4) ele se mostra 
obscurecido pelas diversas informações. 

Este paralelismo é gerado basicamente por saltos de 3ª, indicados como 
arpejos, e progressões de 3ª (Figura 5a). Essa combinação contrastante de saltos 
seguidos por graus conjuntos é articulada de modo que em um nível mais alto 
apresentam-se 3as, e até mesmo acordes que caminham de maneira paralela (Figura 
5b). É interessante notarmos que no nível logo anterior à Ursatz esta relação também 
é replicada em alguns jongos. Ou seja, na região de abrangência harmônica do I grau 
inicial temos prolongamentos gerados por saltos ou progressões de acordes 
antecedendo a progressão linear descendente final da Urlinie.  

 

Figura 3 - Análise Schenkeriana mais estrutural de Sabão (In: LP Quilombo, 1976) 

 

 

Figura 4 - Transcrição de Benção de Deus (In: Jongo da Serrinha, 2002) 

Uma característica singular de Benção de Deus é a presença de uma coda que 
não aparece em nenhum dos outros jongos analisados (Figura 5a). 
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Estruturas Fundamentais Encontradas 

A seguir serão apresentadas as três Estruturas Fundamentais encontradas nos 
Jongos Tradicionais analisados (Figura 6). Alguns destes jongos serão apresentados 
com o intuito de exemplificamos cada uma destas estruturas.  

 

 

Figura 5 - Dois Níveis Pré-Estruturais da Análise Schenkeriana de Benção de Deus (In: Jongo da 
Serrinha, 2002) 

 

Figura 6 - Três Estruturas Fundamentais Encontradas 

 

Figura 7 - Transcrição de Mamãe Foi Pro Jongo (In: Jongo da Serrinha, 2002 & In: Um Tributo a 
Mestre Darcy, 2005) 
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A Ursatz mais comum nos Jongos Tradicionais 

A primeira Ursatz (Figura 6a), além de ser a forma mais básica, é também 
considerada pela teoria schenkeriana como a forma mais recorrente. Os Jongos 
Tradicionais que guardam esta estrutura fundamental dentro do repertório 
analisado são: 1. Mamãe Foi Pro Jongo (2002 e 2005); 2. Papai Subiu o Morro de 
São José (2002); 3. Benção de Deus (2002); 4. Pra que Pente (2005); 5. Mariazinha 
(2013); 6. Tia Luiza (2013); 7. Maria Mocambira (2013); 8. Sapucaia (2013); 9. 
Barão de Aquina (2013); e 10. Toco Pequeno (2013). Praticamente metade do 
repertório analisado apresenta esta Estrutura Fundamental. 

Como exemplo utilizaremos o jongo Mamãe Foi Pro Jongo que está registrado 
em dois álbuns diferentes. No primeiro (2002) ele foi gravado em dó maior e contou 
com a interpretação de Dely Monteiro como solista; no segundo (2005), em lá maior 
e interpretado pela cantora Beth Carvalho (Figura 7). As diferenças entre as duas 
interpretações não são relevantes para as questões estruturais ora apresentadas, pois 
as variações e elaborações no nível da superfície não chegam a afetar, nesses casos, a 
estrutura melódico-harmônica. 
 

 

 Figura 8 - Análise Schenkeriana de Mamãe Foi Pro Jongo (In: Jongo da Serrinha, 2002 & In: Um 
Tributo a Mestre Darcy, 2005) 

 

Figura 9 - Análise Schenkeriana de Mamãe Foi Pro Jongo em um nível mais estrutural (In: Jongo 
da Serrinha, 2002 & In: Um Tributo a Mestre Darcy, 2005) 

 

 

 Figura 10 - Transcrição de Carneiro tá lá na Serra (In: Jongo da Serrinha, 2002) 
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Este jongo também possui uma bordadura no (Figura 8). Ela não funciona de 
maneira estrutural devido ao fato de sua Urlinie partir do 3º grau. O paralelismo 
também é evidente e ele segue um padrão recorrente nos jongos analisados até o 
momento: arp./arp./3-prg. Entretanto, encontramos uma peculiaridade que 
aparecerá novamente apenas em Maria Sunga a Saia, que é a presença de uma linha 
secundária, com âmbito de oitava, indo do lá4 (implícito), ao lá3 (Figura 9). 

 

 Figura 11 - Análise Schenkeriana de Carneiro tá lá na Serra (In: Jongo da Serrinha, 2002) 

 

Figura 12 - Análise Schenkeriana mais estrutural de Carneiro tá lá na Serra (In: Jongo da Serrinha, 
2002) 

 

Figura 13 - Transcrição de Vou Caminhar (In: Jongo da Serrinha, 2002) 

 

 Figura 14 - Análise Schenkeriana de Vou Caminhar (In: Jongo da Serrinha, 2002) 
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A Ursatz alternativa encontrada nos Jongo Tradicionais 

Aqui temos a segunda opção de estrutura (Figura 6b). Os Jongos Tradicionais 
que guardam esta estrutura fundamental dentro do repertório analisado são: 1. 
Sabão (1976); 2. Carneiro tá lá na Serra (2002); 3. Maria Sunga a Saia (2002); 4. 
Pra Funda Quem É (2013). A partir da transcrição (Figura 10) e da análise (Figura 
11) de Carneiro tá lá na Serra observaremos como ela pode se apresentar. 

Quadro 2 - Três Tipos de Jongo 

 

Há um número reduzido de jongos com estrutura melódica 5�4�3�2�1� , entretanto, 

observa-se uma recorrente ênfase no 5�. Um bom exemplo disto é o já citado conceito 

de Bordadura de 5�, que acontece inúmeras vezes independente da Urlinie. Com esta 
bordadura o 6º grau enfatiza o 5º, o que teoricamente traria a esse último grandes 
chances de ser considerado um grau estrutural. Mas, curiosamente, dos quatro 



O Jongo Tradicional da Serrinha em perspectiva schenkeriana 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 73 
 

 

jongos onde a Estrutura Fundamental ocorre, dois não apresentam essa bordadura 
e Carneiro tá lá na Serra é um deles. Ele é o único jongo que apresenta uma 
bordadura inferior no 5º grau (Figura 12). 

As Ursätzen incompletas encontradas nos Jongo Tradicionais 

Uma das grandes contribuições da teoria de Schenker é a conclusão que toda 
a música de influência austro-germânica feita até o seu tempo se resumia em um 
grande prolongamento de tônica. E este modus operandi da música tonal ganhou 
grande vulto na história, influenciando toda a cultura musical de concerto. A 
instabilidade harmônica que a função dominante traz produz movimento. Nos 
jongos em que não podemos inferir uma estrutura, o V grau pode ser considerado 
apenas como um grande arpejo que harmonicamente não caminha para lugar algum. 
Os Jongos Tradicionais que guardam esta estrutura fundamental (Figura 6c) dentro 
do repertório analisado são: 1. Eu Num é Doutô (2002); 2. Desaforo (2002); 3. Bana 
Cum Lenço (2002); 4. Vou Caminhar (2002); e 5. Maria Sobe Morro (2013). 

 

Figura 15 - Análise Schenkeriana mais estrutural de Vou Caminhar (In: Jongo da Serrinha, 2002) 

O ponto Vou Caminhar (Figura 13) é um bom exemplo. Nele, o II grau não 
aparece em momento algum na melodia. Isso gera uma estrutura melódica 
incompleta que articula apenas as notas do arpejo (Figuras 14 e 15). É interessante 
como essa característica cíclica, ou circular, encaixa-se perfeitamente com a letra 
cantada. Quando se canta “Vou caminhar que o mundo gira” e estruturalmente não 
se chega a lugar nenhum o sentimento de inércia transforma-se no próprio 
movimento, que é infinito.  

Embora estes jongos de estrutura incompleta tenham como resultado uma 
tríade de tônica o processo de elaboração não se apresenta de maneira uniforme o 
que gera situações idiossincráticas. Mesmo que os jongos guardem a mesma 
estrutura básica, o que confere singularidade melódica é a maneira como são 
tratados os prolongamentos. Na estrutura de Eu Num é Doutô (2002) e Desaforo 
(2002), por exemplo, vemos basicamente uma tríade de tônica com duas bordaduras 
simultâneas, a primeira na 3ª e a segunda na 5ª. Em Bana Cum Lenço (2002), temos 
também a mesma tríade, porém com um 6º grau apojatura seguido de uma 
bordadura inferior na 3ª do acorde. E em Maria Sobe Morro (2013) observa-se duas 
linhas independentes, a saber: a 5ª com sua bordadura superior e a progressão de 3ª 
do III para o I grau da melodia. 
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Conclusões 

O conhecimento e o domínio destes padrões apresentam alta relevância para 
uma maior compreensão do processo criativo jongueiro. 

De maneira resumida podemos dizer que as melodias jongueiras são 
compostas basicamente por arpejos, progressões de 3as e 4as (ou seja, notas de 
passagem entre as notas do acorde), algumas bordaduras (estruturais ou não) e 
algumas poucas escapadas que muitas vezes retomam notas anteriores, atuando 
como uma espécie de reativação de um prolongamento. 

As estruturas jongueiras são especialmente adequadas à aplicação da análise 
Schenkeriana, por apresentarem a Ursatz quase que literalmente, com poucos níveis 
de elaboração. 
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