
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: DA SENZALA À CÂMARA:  O JONGO COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL GARANTIDO NA
LEI MUNICIPAL 2.607/2015
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: HISTÓRIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ALLAN SILVA GOMESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): TÂNIA BASSI COSTAORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

O jongo, em Barra do Piraí, remonta-se a tempos de cativeiros nas antigas fazendas 

que abrigaram a aurora das plantações de café sustentadas em suas bases pelo 

trabalho escravo. Consideremos que Barra do Piraí, localizada na região de grandes 

fazendas históricas do Vale do Paraíba, utilizou-se de mão de obra escrava africana 

em abastada quantidade. Com a abolição tornou-se uma opção de trabalho e de 

morada para os libertos da região que a circunvizinhavam, portanto é permissível 

considerar “De que forma a cultura afrodescendente influenciou a construção 

histórica do município?”. A lei 2.607 que é o ponto de partida para a problematização 

deste trabalho foi elaborada por dois vereadores juntamente com o grupo Sementes 

D’África que dá continuidade e preserva o trabalho de antigos jongueiros no 

município. A partir disso percebe-se que, principalmente em núcleos familiares, a 

herança afrodescendente vem tentando a sua continuidade na cidade, e 

mecanismos legais são necessários para que a mesma não se perca através do 

tempo pela falta de manutenção da memória, enquanto conceito de permanência 

histórica. Incluir nas festas oficiais do município a contribuição de um povo 

secularmente invisibilzado implica em dar voz a quem sempre quis falar, mas não 

era ouvido, legitimando este direito através de ações do poder público. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Com a Constituição de 1988, a garantia dos direitos culturais passou a constar como 

uma das obrigações do Estado Brasileiro. Entre a garantia legal e a efetividade dos 

mesmos, temos a ausência de instrumentos jurídicos e o lento processo de inserção 

efetiva da cultura no rol das políticas públicas.  

Os instrumentos de salvaguarda do patrimônio imaterial, no Brasil, somente foram 

efetivados no ano 2000 com o Decreto 3.551 que regulamenta o registro de Bens 

Culturais de Natureza Imaterial que constituem o patrimônio cultural brasileiro e 

atribui esse processo ao Ministério da Cultura, as instituições vinculadas a ele, às 

secretarias de Estado, Município e do Distrito Federal.  

O jongo e a sanção da lei 2.607/15 em Barra do Piraí inserem-se neste panorama de 

luta pelo reconhecimento de manifestações culturais, uma luta que vem sendo 

conquistada gradativamente. O decreto de autoria do vereador Pedro Fernandes de 

Souza Alves, conhecido no município como Pedrinho ADL e coautoria do vereador 

Agostinho P. dos Santos, foi sancionado pelo então prefeito Maércio Fernando 



Oliveira de Almeida em 07 de outubro de 2015.  Com uma herança escravista tão 

forte e solidificada, tendo a senzala carregado a ascensão do município através da 

plantação de café, fica explícito a contribuição cultural do negro na formação de 

Barra do Piraí e a necessidade da valorização de uma expressão tão importante 

como o jongo. 

Em 2007 foi fundada a Associação cultural Sementes D’África com o intuito de 

organizar a prática do jongo no município. A crescente demanda gerada pela 

indústria cultural e as possibilidades geradas pelo poder público no campo da cultura 

e o reconhecimento obtido através da titulação de patrimônio [do jongo], permitiu 

essa formalização do grupo. Este mesmo grupo contribuiu e participou das 

movimentações para a sanção do decreto municipal, e este mesmo grupo organiza e 

encabeça as comemorações que giram em torno do 13 de maio, dia municipal do 

jongo em Barra do Piraí 

 

3. OBJETIVOS 

Analisar e compreender os processos históricos que levaram o jongo à condição de 

patrimônio cultural municipal; 

Compreender a importância do jongo como manifestação cultural e sua influência no 

município; 

Resgatar memórias de jongueiros do município para a compreensão desse 

desenrolar histórico até os dias de hoje; 

Destacar manifestações culturais que foram durante tempos invisibilizadas em 

funções de fatores históricos que institucionalizaram o preconceito racial. 

 

4. METODOLOGIA 

Pesquisa qualitativa com análise bibliográfica e entrevistas utilizando-se da 

metodologia de História Oral. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A primeira fase deste trabalho se deu através de um levantamento e análise 

bibliográfica sobre os mecanismos de legitimação do patrimônio cultural imaterial, 

além de textos sobre o jongo e o jongo no sudeste, dialogando diretamente com 

autoras como Martha Abreu, Hebe Mattos e Luana Oliveira. A segunda fase é 

composta de entrevistas, embasadas na metodologia de História Oral, com os 



vereadores autores da lei e alguns participantes do grupo Sementes D’África , que 

participaram do processo de construção da lei, posteriormente as entrevistas serão 

analisadas, transcritas e utilizadas como fontes para a construção do texto que 

comporá este trabalho. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa encontra-se em andamento, em fase de entrevistas com os responsáveis 

pelo processo de implementação da lei, porém já foi possível perceber que o ponto 

de partida para ela advém de uma busca em âmbito nacional de valorização de 

culturas que vinham sendo marginalizadas. Preservar o patrimônio histórico cultural 

e imaterial de um povo significa preservar a memória, no caso de Barra do Piraí, 

memória de sujeitos históricos que contribuíram para a ascensão do município.  
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