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O que é o Pontão de Cultura do 
Jongo/Caxambu”? 

O que esperam do Pontão de Cultura do 
Jongo/Caxambu”? . 

É a base de apoio à cultura do 
Jongo/Caxambu e é aberto também a outras 
culturas. 

Esperamos o fortalecimento e o 
reconhecimento junto às autoridades e 
também o envolvimento da comunidade local 
junto às nossas tradições, procurando unir 
cada vez mais os grupos. 

Para nós, o Pontão é um ponto de encontro 
para todas as comunidades, sem o mesmo 
todas as comunidades de jongo/caxambu 
estariam isoladas. 

Esperamos adquirir conhecimentos e assim 
lutarmos por nossos objetivos, isto é, manter 
vivo o jongo/caxambu. 

É o órgão criado para manter determinada 
cultura viva, o jongo/caxambu, procurando 
ajudar a encontrar soluções para os problemas 
que nos afligem como: recursos financeiros, 
preconceito, entre outros. É também uma 
conquista para nós, afro-descendentes, para 
preservar nossas raízes. 

Esperamos que o Pontão continue com seu 
trabalho nos ajudando em tudo o que 
precisarmos, como: orientação, 
esclarecimento, contatos, organização como 
um todo, pois é desse tipo de ajuda que a 
comunidade jongueira precisa para se manter 
viva.  

É a união de órgãos culturais e educacionais 
que se unirão para auxiliar e salvaguardar as 
comunidades jongueiras, buscando recursos e 
auxiliando questões indefinidas das 
comunidades. 

Esperamos que o Pontão faça a integração e a 
união de todas as comunidades jongueiras, 
formando, assim, a verdadeira rede jongueira. 
Que o Pontão faça com que todos se 
conheçam através das oficinas, para que 
quando chegarmos a um encontro de 
jongueiros, todos já se conheçam através de 
qualquer meio de comunicação. 

É um projeto feito por profissionais da UFF e 
IPHAN que veio proporcionar aos grupos 
jongueiros reuniões de articulação e oficinas 
de capacitação itinerantes. Essa reunião conta 
com a participação das lideranças 
comunitárias e dos grupos. Porém, o Pontão 
paga transportes, alimentação e hospedagem. 
Para acontecer a oficina, a comunidade anfitriã 
tem que conseguir hospedagem para os 
jongueiros. 

Melhoria para a comunidade, buscar 
conhecimentos com outras comunidades. 
Troca de experiências, capacitar pessoas para 
transmitir o conhecimento para a comunidade. 

Projeto desenvolvido para o reconhecimento e 
fortalecimento das comunidades jongueiras. 

Esperamos que o Pontão possa estar 
impulsionando o Jongo/Caxambu para o seu 
amplo conhecimento. 
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