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Ó Deus no Salve a Angoma, Puíta 

Candongueiro, Tambu, Caxambu 

Senhora Sant’Ana, eu sou o Jongo 

Meu Santo Antônio, Meu São José 

Cacurucaia eu tô; perengando tô... 

Mas não posso morrer! 

Ê, ê, Salve o Rosário! Ê, ê, minhas Santas Almas (benditas!) 

Ê,ê, me Salve Todos jongueiros! Ó Deus nos Salve Cruzeiro das Almas 

Meu povo Bantu. 

(Vida ao Jongo – Lazir Sinval – Madureira RJ)1 

 

                                                           
1http://www.pontaojongo.uff.br/historia-memoria-e-patrimonio – Data do acesso: 10/01/2017. 

http://www.pontaojongo.uff.br/historia-memoria-e-patrimonio


 
 

RESUMO 

Formadospela segregação espacial imposta pelo pensamento colonialista, os territórios pretos 

são, também, espaços fazedores e promotores de saberes, práticas e memórias que o 

singularizam. Este trabalho trata de um desses espaços, o Morro da Serrinha, que é o cenário 

do Jongo da Serrinha, prática cultural que possibilitou mudanças nas relações estabelecidas 

com o local em meio aos problemas sócio-políticos enfrentados por seus habitantes. O 

presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a construção de territórios segregados criados 

pela estrutura racial e os significados dados aos espaços por personagens que estabelecem 

territorialidade e costuras de afeto, tendo como foco a Casa do Jongo da Serrinha. 

 

Palavras chave: Território. Jongo da Serrinha. Segregação espacial. Racismo. 
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Introdução 

Dá licença aí, 

Dálicença! 

Aos donos da casa, 

Peço licença pra jongar 

(Ponto de Abertura) 

 

Um trecho do texto “A minha pátria é uma viagem”, de José Eduardo Agualusa2permeia as 

relações pelas quais o jongo perpassa no território do Rio de Janeiro. Diz o autor: “Penso 

muitas vezes em Angola e no Brasil como dois irmãos separados durante a infância... O 

Brasil, porém, necessita redescobrir a África, na vitalidade da sua cultura moderna, pois só 

assim os brasileiros de origem africana poderão recuperar por inteiro a dignidade que lhes foi 

roubada com a escravatura” (p.257).  

Durante o processo de pesquisa deste trabalho, participei durante as sextas-feiras do segundo 

semestre de 2016 de uma disciplina no Departamento de Educação chamada “Patrimônio 

Negro e a Universidade”. A disciplina foi ministrada pela professora Elaine Monteiro, que 

realiza um trabalho de pesquisa junto às comunidades jongueiras do Sudeste. Elaine trabalha 

de forma a integrar essas comunidades junto à universidade através do projeto Pontão do 

Jongo3.  

Em uma dessas aulas, que eram abertas ao público, recebemos alguns membros das 

comunidades jongueiras e também visitantes. Dentre esses visitantes, um professor da Guiné 

Bissau. Esse professor relatou que em sua comunidade eles tinham uma celebração chamada 

Jongo. E que a mesma era em roda e com danças locais. 

Os dois irmãos separados pelo processo de escravização e colonização são unidos por suas 

práticas e vivências, mesmo que ainda não reconheçam nelas sua comunhão.  

                                                           
2 - José Eduardo Agualusa é um escritor angolano com ascendência portuguesa e brasileira, e faz menção à 
divisão de identidade física causada pelo processo de escravização, e da dificuldade que o Brasil possui de 
reconhecimento de saberes da  África. 
3 -  O Pontão do Jongo é um programa desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense, em parceria com 
quinze comunidades jongueiras do Sudeste, articulando e fortalecendo as comunidades, atendendo suas 
demandas e constituindo um campo de investigação sobre a cultura negra, construindo um projeto coletivo de 
salvaguarda de um bem registrado como um Patrimônio no Brasil.  
Fonte: http://www.pontaojongo.uff.br/acao-coletiva. Data:10/01/2017. 
 

http://www.pontaojongo.uff.br/acao-coletiva
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O traçado principal dessa pesquisa se move pela construção do território sociocultural do 

jongo, buscando os caminhos atravessados por essa vivência para que se estabeleça seu 

território físico e para que o jongo se torne parte integrante dele.  A pesquisa foi dividida em 

três etapas e passará por três aspectos observados pelo trabalho.  

O primeiro capítulo, “Jongo daqui, jongo de lá”, deseja abordar os processos iniciais da 

prática, como a compreensão do corpo e suas linguagens são os primeiros territórios na 

importância da concretude do jongo;dos primeiros passos realizados em terreiros e 

comunidades quilombolas para a vivência da prática; do uso do corpo como instrumento 

territorial, sobretudo da oralidade. Segundo Bakhtin “a palavra é o território comum do 

locutor e do interlocutor” (apud RUFINO, 2014, p.61). O mesmo explica que a palavra 

pertence aos dois, é híbrida. E a materialização dela como palavra se dá pelas relações sociais 

estabelecidas. No jongo, as palavras firmam os pontos4 e os pontos as palavras. E essa 

experiência traduz a dinâmica da palavra como signo ideológico, como amparo de 

territorialidade e como experiência comum.  

 Dentro deste capítulo também serão tratadas algumas dimensões referentes aos temas 

território e territorialidade na (sobre a) vivência desta prática. A prática do jongo foi traduzida 

e simbolizada em espaços que foram denominados seus territórios. O território e a 

territorialidade sempre andaram juntos para que a prática fosse garantida. A territorialidade se 

dá pela construção cultural exercida por um grupo em determinado âmbito geográfico, e seu 

território se estabelece de acordo com as questões sociopolíticas que motivam ou não o 

processo transitório da prática. Nesse capítulo realizaremos esse caminho até Madureira, 

território vivo, cultural e físico dos jongueiros da Serrinha.  

Raquel Rolnik, no artigo “Territórios Negros nas Cidades Brasileiras (etnicidade e cidade em 

São Paulo e Rio de Janeiro” (1989), aponta aspectos desse processo: 

O confinamento na terra de exílio foi capaz de transformar um grupo – cujo 

único laço era a ancestralidade africana – em comunidade.  

Um dos suportes mais sólidos desse repertório negro foi, desde a senzala, o 

próprio corpo, espaço de existência, continente e limite do escravo [...]. A 

partir daí, o terreiro passou a ser um elemento espacial fundamental na 

configuração dos territórios negros urbanos – são terreiros de samba, de 

candomblé, de jongo que atravessam a história dos espaços afro-brasileiros 

nas cidades (p. 30). 

                                                           
4 Repentes feitos por jongueiros cantados nas rodas de jongo. Os pontos variam de acordo com o ritual de cada 
roda. 
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Esse território que se inicia no corpo em movimento traça outros movimentos para o mesmo 

corpo no trajeto físico e político para criar o espaço do jongo.  

O capítulo “Os Territórios da Serrinha -A Casa - A serrinha – A Casa na Serrinha.” 

versará sobre o diálogo do jongo com a Serrinha e suas demandas estruturais.  Como o jongo 

se configura e se coloca neste espaço? Como essa prática se relaciona com a comunidade, e de 

como a comunidade compreende e vive a prática sob esta perspectiva territorial? Deseja 

também abordar as dificuldades enfrentadas pelo processo de segregação espacial e racial no 

qual o jongo está inserido, e os possíveis conflitos existentes entre os praticantes e fazedores 

desta prática, que são personagens de diversos espaços geográficos,tratando também 

dasdiferentes formas de mobilidade no espaço. Outro tema será a participação desses 

personagens se complementando na manutenção do Jongo. 

 

A perspectiva territorial atravessada por uma perspectiva racialexige compreensão da lógica 

mercadológica para tentar estabelecer espaços de reconhecimento e maneiras de existências 

dos grupos periféricos. Os territórios pretos são formados em meio ao processo de mudanças 

estruturais num novo projeto de cidade inspirado na arquitetura europeia. Esse processo inclui 

práticas separatistas com grupos escravizados libertos sendo direcionados para espaços 

periféricos da cidade. Esse processo trouxe novas configurações de arquitetura à cidade, 

novas maneiras relacionais políticas no trato desses diferentes territórios. E dentro desses 

novos territórios, a manutenção de práticas culturais desses grupos advindos de regiões da 

África, constituíram em diáspora novas maneiras de manterem suas memórias vivas em meio 

às mudanças do espaço físico e afetivo. 

 

No terceiro e último capítulo, “Que Deus dê a proteção ao jongueiro novo, pro jongo não 

se acabar”, traremos os depoimentos dos adolescentes da Oficina Diálogos Sem Papas na 

Língua, oficina realizada na Casa de Jongo da Serrinha, aos sábados, sob orientação de Deise 

Pimenta e Thiago Santos. 

Esses atores mudaram o rumo da pesquisa. Ela desejava abordar, inicialmente, o trabalho de 

memória que se preserva dentro das práticas do jongo da Serrinha ainda hoje. Mas os 

adolescentes mostraram que, para além da “tradição”, existe um tecido que se constrói 

diariamente na Serrinha. E nesse tecido, os novos e antigos personagens são grandes 

fazedores da dinâmica da prática. Seus elementos costuram novas maneiras de fazer o jongo 

no espaço, e os adolescentes mostram que em meio às questões sociais às quais o Morro da 
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Serrinha é submetido,o jongo se mostra um lugar. Um lugar de construções de afeto e 

cidadania. 

 

Capitulo 1 – Jongo daqui, Jongo de lá 

Vapor berrou na Paraíba, chora eu 

Fumaça dele na Madureira, chora eu...  

(o vapor berrou, piuí, piuí) 

(ponto de Vovó Tereza) 

 

Em meu primeiro dia de trabalho de campo na Casa de Jongo, dia 13 de maio de 2016, dia dos 

Ancestrais e Antigas Almas, estava sendorealizada uma roda com as crianças que participam 

dos projetos da casa. Datas como essa são comemorativas tanto para religiões de matriz 

africana quanto para as comunidades jongueiras que estabelecem um repertório com essas 

religiões dentro das suas práticas. Nesse primeiro contato eu conheci as lideranças do local, 

hegemonicamente feita de mulheres. Dentre as meninas que se encontravam na casa, estavam 

Suellen Tavares (que me recebeu e me apresentou às demais), Luiza Marmello, Dionne Boy e 

Valéria Marchon.  

A formação desse grupo de mulheres à frente da ONG Cultural Jongo da Serrinha se deu, 

sobretudo, pelo processo de percepção do Mestre Darcy para que as práticas do jongo 

pudessem se firmar5 no local.  Essas mulheres, que possuem histórias e processos de 

atravessamentos distintos, e, também, desejos distintos sobre o que pode ser a vivência dessa 

prática neste espaço-tempo, possuem um desejo comum: a sobrevivência e permanência do 

jongo.  

A casa possui uma estrutura grande e própria para diversos tipos de intervenções culturais. 

Esse processo de legalização e conquistas do espaço físico se deu por meio das propostas 

iniciais pautadas por Mestre Darcy na década de 1970, e que hoje são conduzidas pela 

liderança feminina da casa e serão apresentadas à frente. 

Fui apresentada também a Damiana. Ela é moradora da comunidade e funcionária da Casa, e 

passa mais da metade do seu tempo diário nela se dedicando a sua manutenção. E também é 

umas das pessoas que mais conhecem as crianças e jovens que circulam no local. Participa e 

                                                           
5 Fazendo alusão ao termo jongueiro “firmar um ponto”. Quando um jongueiro faz um ponto de jongo, ele diz 
que o ponto tem que ser firmado. Firmar um ponto é torná-lo aceito na roda, na comunidade jongueira. Então 
o jongueiro faz o ponto e leva para roda para firmar.  
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conhece todos os eventos, e é uma das grandes responsáveis pelo funcionamento das 

atividades realizadas. 

Damiana se tornou uma das pessoas pelas quais o rumo dessa pesquisa começou a ser tecido, 

pois ao meaproximar dela, e das informações que ela concebe e vivencia na casa, e também 

no morro, foram percebidos os processos pelos quais o jongo passa e perpassa para se manter 

no local.   

Durante algumas conversas com Damiana eu pude ter acesso a uma série de questões pelas 

quais a comunidade vive que não se difere tanto das comunidades periféricas pretas 

estabelecidas nas grandes metrópoles, mas também dessa relação da comunidade com o jongo 

que se faz no Morro da Serrinha. E essas informações se tornaram elementos norteadores para 

me aproximar um pouco mais da importância dos caminhos traçados pelo jongo na 

comunidade. 

Após esse primeiro contato, participei da Roda de Samba da Serrinha, que se realiza todo 

último domingo de cada mês, onde conheci Deise Pimenta. Deise era aluna da Escola de 

Serviço Social da UFRJ e participou durante três anos de um projeto de extensão junto à casa, 

o qual oferece oficinas para adolescentes, trazendo temas sobre suas relações com seus 

espaços de atuação e vivências sociais. 

 Hoje ela realiza o trabalho junto ao local através desse mesmo projeto, mas não possui um 

vínculo acadêmico direto. Ela continua realizando o trabalho, pois as lideranças locais criaram 

laços afetivos com ela, e ela com a comunidade. Ela conduz esse trabalho junto aos novos 

bolsistas do programa, pois também se tornou uma pessoa de confiança da academia no local, 

e me convidou para que eu colaborasse com a oficina dos adolescentes, denominada por eles 

“Diálogos Sem Papas na Língua”. 

Nesse novo processo surgiram novos atores que se tornaram fomento de compreensão desse 

jongo que se faz na Serrinha: os adolescentes da oficina. Os temas abordados, as práticas 

realizadas na Casa, que vão além do jongo (pois existem cursos sócio-educacionais, aulas de 

artesanato, aulas de capoeira, taekwondo, percussão, dentre outras atividades), desencadearam 

uma nova perspectiva sobre as ações do jongo no território, as quais são fomentadoras de 

transformações sociais locais através do espaço físico que se conquistou pelo mesmo, mas 

também percebem as demandas locais, e dão novos significados às suas tradições em meio ao 

reconhecimento das necessidades postas.  O jongo é uma aliança concebida em afro-diáspora 
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e traz uma compreensão dos territórios pretos na sua formação política e na sua formação 

existencial. Os adolescentes da oficina tornaram-se interlocutores protagonistas nesse 

processo de compreensão na relação do jongo com o território. 

Para compreender a prática do jongo hoje é importante ressaltar os fios desse repertório social 

e existencial pelo qual o jongo se construiu ao longo do tempo. Para isso, esse primeiro 

capítulo seguirá por três caminhos: 

O primeiro deles é a chegada do jongo na Serrinha;os caminhos pelos quais este jongo 

percorreu para que a Serrinha se tornasse seu território físico eos processos sócio-políticos 

que atravessaram este processo de reconhecimento, assim como as subjetividades trazidas 

pelos atores desta história para que ele se tornasse um elemento transformador para o grupo. 

O segundo são as articulações feitas por vovó Maria Joana e seu filho Mestre Darcy para o 

processo de institucionalização do jongo.  E o terceiro são as velhas e novas lideranças que 

norteiam o caminho do jongo, apresentando sua forma institucional e conquistando a 

construção de uma nova casa, a Casa do Jongo da Serrinha. 

 

Primeiros Territórios  

Rodrigo Nunes, jongueiro da região de Madureira e integrante do Grupo Companhia de 

Aruanda, afirma no documentário “Assó, adorei o jongo” que o jongo nasceu aqui, no Brasil. 

Como informei na introdução, conheci um professor da Guiné Bissau nas aulas da disciplina 

de Patrimônio Negro e a Universidade, ministrada pela professora Elaine Ribeiro, do 

Departamento de Educação da Universidade Federal Fluminense, que descrevia uma 

celebração na sua terra chamada jongo, que era feita em roda e com cânticos. Mas afinal, o 

jongo é daqui ou de lá?  

As celebrações de jongo se estabeleceram, inicialmente, em terreiros e fazendas de café, onde 

se formaram os primeiros territórios pretos escravizados. E digo pretos, e não negros, pois a 

territorialidade preta se estabelece não só por elementos forçosos pelos quais esses grupos 

escravizados foram expostos, mas também pela criação de uma comunidade que possui 

dinâmicas, saberes e subjetividades. E estas hoje também se ressignificam pelas 

nomenclaturas. Assim como negro foi uma nomeação do processo de escravização e depois 
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uma ressignificação da resistência desses grupos, a palavra preto hoje carrega elementos de 

afeto e discussões raciais que transportam interesses dos novos grupos.   

Na região Sudeste do Brasil, com grande concentração de fazendas às margens do Rio Paraíba 

do Sul, o jongo estabeleceu seus espaços e ramificações formando uma grande teia através 

dos estados que o compõem. As famílias que se formaram através dessa vivência em diáspora 

promoveram, através da prática do jongo, uma maneira de construir seus laços e processos 

culturais para além das descrições de pacificidade e aceitação do regime de escravização ao 

qual foram forçosamente submetidos. Sobre isso, Rolnik (1989) diz: 

É importante salientar que mesmo a senzala, desenhada pelos senhores 

brancos como espaço de confinamento dos escravos – fileiras de quartos sem 

janelas ou mobília fechando-se em pátios de onde podia vigiá-lo e comandá-

lo –, acabou por se configurar como território negro. Para os negros 

desterritorializados da África e trazidos ao Brasil pela máquina comercial 

europeia, a senzala representava submissão à brutalidade dos senhores. 

Porém, não eram só o olhar vigilante do senhores. Porém, não eram só o 

olhar vigilante do senhor e a violência do trabalho escravo que estruturavam 

o cotidiano dos habitantes da senzala. Foi também no interior dessa 

arquitetura totalitária que floresceu e se desenvolveu um devir negro, 

afirmação da vontade de solidariedade e autopreservação que fundamentava a 

existência de uma comunidade africana em terras brasileiras. O confinamento 

na terra de exílio foi capaz de transformar um grupo – cujo o único laço era a 

ancestralidade africana – em comunidade. (p.30) 

 

Em meio a esse processo político e social, cabe a análise de três questões pelas quais esses 

povos produziram seus laços durante esse período que ainda se assemelham às formações 

contemporâneas das comunidades jongueiras: a formação dos territórios pretos de acordo com 

as demandas sociais e políticas; a formação de territórios pretos existenciais, disseminando 

suas práticas e processos comuns; e o jongo como elemento fomentador da junção desses dois 

processos. Como esses processos não caminham separados, as exposições serão disseminadas 

como uma teia que se entrelaça e explicita uma trama. 

Junto com as senzalas, como afirmou acima Raquel Rolnik, os quilombos e terreiros se 

tornam aqui os primeiros territórios pretos, produtores e difusores das subjetividades daqueles 

grupos. O corpo é o primeiro território de construções subjetivas, e através dele se realizam 

movimentos de construção de espaços e experiências.  

A travessia do Atlântico não fez com que esses grupos esquecessem sua memória, sua 

história. Esses corpos, na verdade, não resistiram somente ao processo de escravização, mas 
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também às suas tessituras afetivas e culturais. O corpo é seu processo de escrevivência6 

histórica. Conforme descrito por Rolnik: 

o próprio corpo, espaço de existência, continente e limite do escravo. [...] Era 

através dele que, na senzala, o escravo afirmava e celebrava sua ligação 

comunitária; foi através dele, também, que a memória coletiva pode ser 

transmitida,  ritualizada (1989, p. 30). 

 

O corpo e suas cognições são portadores e movimentos das mudanças geoespaciais e 

políticas. O processo de memória e história contadas e trazidas pelo jongo são um constante 

movimento dessas tessituras que atravessaram terreiros e quilombos formados por esses 

corpos que preservaram suas experiências em grupo. As subjetividades se estabelecem na 

medida em que encontramos o outro. E através de insistências, os pretos que aqui 

conseguiram chegar advindos de diversas Áfricas, já imbuídos de atravessamentos no 

processo, nortearam novos significados de empretecer as experiências.  

Segundo Gilroy (2001), esses grupos são processos de atravessamentos de interculturas que se 

formaram em afro-diáspora, no caminho do Altântico:  

Como tentei demonstrar, esta abordagem cosmopolita nos leva não 

necessariamente só à terra onde encontramos o solo especial no qual se diz 

que as culturas nacionais têm suas raízes, mas o mar e a vida marítima, que 

se movimenta e que cruza o oceano Atlântico, fazendo surgir culturas 

planetárias mais fluidas e menos fixas. (p.15)  

 

Ele aponta para elementos de ruptura com a segmentação e linearidade. Os grupos são 

atravessados pela cultura africana, mas também pela caribenha, jamaicana, britânica... O 

caminho é também um encontro. E os encontros são formações territoriais e transculturais, 

como o próprio autor diz. 

 Então, o jongo que aqui se faz não é somente daqui, mas também de lá. Do Atlântico, da 

Guiné Bissau, do Bracuí e também da Serrinha. De um movimento que começa nos 

movimentos dos corpos e se concretiza na construção comum na formação de territórios, 

como se deu no Jongo da Serrinha. 

O processo de chegada do Jongo na Serrinha é movimentado, inicialmente, para atender a um 

processo de “revitalização” das grandes cidades brasileiras nas quais se movimentaram um 
                                                           
6 Termo utilizado por Conceição Evaristo para definir sua escrita que parte de suas vivências como mulher preta 
e periférica da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seria a mistura da palavra escrita com vivências. “Becos 
da Memória”. EVARISTO, Conceição. Belo Horizonte: Mazza, 2006. 
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grande tráfico de pessoas escravizadas, e que moveram seus processos de moradia para os 

grandes centros urbanos devido à concentração dos portos. Nesse período também, no início 

do século XX, com a recente abolição da escravidão, em torno dos grandes centros se 

formaram processos de habitação aos quais esses grupos foram submetidos, não só pelo 

processo de abolição, mas também como campo de resistência de pretos não alforriados. Os 

centros também se tornaram uma espécie de camuflagem de pretos escravizados que fugiam 

de seus “donos”, formando grupos de resistência nesse novo espaço. O processo de 

segregação racial se inicia através de um modelo geográfico que procura semelhanças com o 

modelo europeu, sendo promovida uma proposta de “reestruturação”, ou como hoje 

chamamos de “revitalização” para que os grandes centros fossem embranquecidos e tivessem 

a característica de uma metrópole com caráter de ascensão.  Rolnik  apresenta os dados desse 

processo de formação: 

A face urbana desse processo é uma espécie de projeto de “limpeza” da 

cidade, baseado na construção de um modelo urbanístico e de sua imposição 

através da intervenção  de um poder municipal recém-criado. Um dos 

principais alvos de intervenção foram, nas duas cidades, justamente os 

territórios negos. A violência dessa transformação foi ainda maior no Rio de 

Janeiro, não só porque a cidade era maior e mais importante, mas sobretudo 

porque, na virada do século, era ainda uma cidade muito negra. (p. 32) 

 

Dentro desses processos de costura espacial e existencial, Vovó Maria Joana se apresenta 

como uma das grandes personagens norteadoras do movimento que se compreende como 

“resistência cultural do jongo”, como disse Mestre Darcy.   

Vovó Maria Joana foi trazida ainda pequena para o Rio de Janeiro para morar com seu pai em 

Cascadura. Foi lá que conheceu seu esposo, Pedro Francisco Monteiro, também jongueiro, e 

estabeleceu parceria e conhecimento de grupos e pessoas que realizavam atividades em suas 

comunidades. Vovó Maria foi convidada para participar de rodas de jongo na casa de Seu 

Antenor e nunca mais parou. Mudou-se para a Serrinha e estabeleceu uma relação de 

liderança na comunidade. Vovó Maria Joana era rezadeira, parteira, mãe de santo. Foi uma 

das fundadoras da Escola Império Serrano e exerceu um papel importante de sociabilidade 

dentro do local. Ela e Mestre Darcy se tornaram os grandes articuladores para a que a prática 

do jongo acontecesse no local.  

Mestre Darcy já nasceu na Serrinha, na rua da Balaiada. Desde cedo, por influência de seus 

pais,  já participava de trabalhos comunitários no local.  
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Aos 16 anos tornou-se percussionista e fazia grandes apresentações, inclusive internacionais. 

Também foi um dos precursores na fundação da Escola de Samba Império Serrano, 

introduzindo outros elementos na bateria da escola, como agogô, que até hoje se estabelece 

como um diferencial nas apresentações. 

Foi fundador, junto com Nei Lopes e Candeia, do Grêmio Recreativo de Arte Negra 

Quilombo, e da primeira escola de samba infantil, a Império do Futuro.  

Foi filiado da Ordem dos Músicos do Brasil desde seu início, e exerceu grande importância no 

trabalho com músicos brasileiros como Marlene, Emilinha, Herivelto Martins, dentre outros. 

O jongo para Mestre Darcy, assim como para sua família era de suma relevância para reavivar 

as práticas ancestrais, e para estabelecer uma nova maneira de cultivar a prática no local onde 

moravam. Mestre Darcy criou o Jongo Bassam (sambas ao contrário), onde se apresentava 

com sua mãe, sua esposa Eunice, com sua irmã Eva, com a sobrinha Dely, dentro outros 

jongueiros e jongueiras que foram abraçando a prática. 

O jongo projeta Mestre Darcy,que enxerga o espaço acadêmico e outras instituições.E Mestre 

Darcy enxerga os espaços como possibilidade de permanência do jongo. Como ele diz: “pra 

mim a preservação do jongo é uma coisa muito séria que eu empenho toda a minha vida”. E 

realizar o reconhecimento do jongo dentro de uma comunidade periférica na década de 1970 

foi a maneira de reinventá-lo. De fazê-lo. O processo de fluidez que se deu antes, durante e 

depois do Atlântico se perpetua.  

Mestre Darcy afirma no mesmo documentário citado acima (“Assó, adorei o jongo”): “mamãe 

era jongueira, papai era jongueiro, vovô era jongueiro...” Os efeitos produzidos por estes 

encontros foram distintos na formação destes sujeitos. Mas, eles criaram um campo de 

informações que preservaram a importância da manutenção do jongo. O jongo é um objeto 

comum de encontros desses sujeitos. 

E mestre Darcy não parou nele. Tia Maria do Jongo, figura ilustre e afetiva do Morro, foi uma 

das pessoas que ele chamou para participar das práticas. E claro, Mestre Fuleiro, Vovó 

Tereza... Dentre outros jongueiros e jongueiras que salvaguardaram o jongo no corpo 

participaram desta construção. Tia Maria, até hoje, também é essa figura que movimenta o 

jongo como um lugar comum. O seu quintal e sua casa, ainda hoje, cheios de desenhos dos 

meninos pelas paredes, também são cheios de memórias e histórias. Ela é essa figura de afeto 
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que no contato com o Mestre Darcy construiu um novo movimento para o jongo. Na verdade 

percebo Tia Maria como a possibilidade de movimentos. Ela, que passou e presenciou esses 

primeiros passos do jongo no local, também compreende e ressignifica o jongo hoje. Ela se 

torna uma referência de que os processos identitários ou de reconhecimento de um grupo não 

estão achatados e inertes. A “identidade jongueira” seria um imaginário, e que na verdade os 

processos de construção de identidades são e estão em movimento, assim como no Atlântico, 

onde a fluidez se constrói pelo espaço e pelos passos dos grupos.  

No trabalho de Aline Oliveira (2015), localizei uma entrevista da Tia Maria onde ela diz: 

Foi do Darcy [a vontade de colocar as crianças para dançar no quintal de Tia 

Maria] porque a Vovó Maria Joana pediu para ele botar as crianças para 

dançar aí, que fica em extinção, porque ela já estava lá, que era só velho do 

tempo dela, só as pessoas muito velhas, velhinhas mesmo. Uma senhora 

assim de 40-50 anos, não dançava. Então ele botou as crianças para dançar.  

Mas a primeira dança foi aqui no meu terreiro, que também ele vinha aqui, 

ele via, que aqui estava sempre cheio de crianças. Minha casa sempre foi ... 

agora que... amenizou um pouquinho. Mas aqui sempre foi cheio de criança. 

Aí um dia ela estava aqui aí viu as crianças. “Ah Maria, vamos botar ele no 

jongo” Aí começou a cantar, as crianças começou a dançar, aí pronto, dali 

nasceu. Ele ia toda hora, logo no dia seguinte ele trouxe um tambor “amanhã 

vou trazer um tambor” e tal. Aí... aí foi um, veio  trazendo outro, o outro... o 

terreiro ficou cheio de repente, ele ficou todo prosa. O jongo com as crianças 

nasceu aqui. (p. 87) 

 

O jongo não sobreviveria se não houvesse a inserção de novos membros. O jongo acontecia e 

as crianças queriam acontecer na vida, na casa de Tia Maria e no jongo. Ultrapassar os 

julgamentos e se por como sujeito: se não se renovar, acabará – assim pensava Darcy e seus 

aliados. Havendo ainda proteção ao jongueiro novo, aliada à herança do jongueiro velho7, o 

jongo vive. 

 O Jongo é da Serrinha 

Parece simples e óbvio. E é. Também. Mas quando analisamos a dimensão dessa 

nomenclatura e pensamos em todos os processos que envolvem essa afirmação, essa 

identidade, no sentido literal mesmo, quando o Jongo da Serrinha se afirma Jongo da Serrinha 

ele traz consigo o local, o Morro da Serrinha. No Morro da Serrinha se fez a casa física do 

jongo, o território dele. Neste espaço o jongo se firmou como um ponto. Mas todo esse 

processo que começou com encontros nas casas do Mestre Fuleiro e da Vovó Maria Joana, 

                                                           
7  Menção ao ponto Sarava Jongueiro Novo, ponto de Jefinho Tamandaré.  
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hoje atravessa diversos personagens que se identificaram e se afetaram com a importância do 

jongo.  

Dionne Boy, responsável pela parte executiva da casa é um desses personagens. Ela conheceu 

mestre Darcy na década de 1990, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC), quando o mesmo levava o jongo e seus saberes para o espaço. Ela se integrou ao 

espaço e às atividades da comunidade e desde então desempenha um papel de liderança junto 

às demais mulheres. Foi uma das idealizadoras e organizadoras das propostas da ONG 

Cultural Jongo da Serrinha, que nasceu em 2001.  Sobre sua aproximação do jongo, Dionne 

conta: 

Na verdade, a minha entrada no Jongo da Serrinha, que dizer, elas já eram 

um grupo que já existia há 50 anos e tal, já tinha esse conjunto de valores, 

essa forma de fazer. Essa estrutura, né. Essa estrutura jongueira. Ela é uma 

tradição, então ela já estava dada. E eu vim dessa leva do Darcy assim, eu sou 

dessa geração que se aproximou via Darcy, que era uma pessoa criativa em 

relação ao jongo, ele criava coisas com aquela tradição. Ele criou música em 

formato de espetáculo, tudo. Mas, sobretudo, ele via o jongo como um grande 

conteúdo e que isso poderia ter multiformas. (Oliveira, 2015, p.59) 

 

O jongo que se iniciou nos locais da comunidade, na Balaiada, no quintal da tia Maria, no 

terreiro da vovó Maria Joana e tantos outros locais em que a roda era motivada por seus 

praticantes, passou a conquistar palcos e instituições. É visível que a inserção de novos atores 

é sentida pelos membros moradores do local. Existe uma desconfiança dos interesses pelo 

jongo, e processos espinhosos nesses encontros porque eles são atravessados justamente por 

essas desigualdades e deslocamentos sócio espaciais não feitos. E com eles o deslocamento 

racial também não. Existe uma dificuldade de entendimento quando se compreende o jongo 

como uma prática de pretos. De pretos que o trouxeram em um trajeto que foi doloroso 

também para a sua manutenção. Existe um trauma na expectativa desses encontros com atores 

de outros espaços afetivos e geográficos. Dentro de um contexto histórico que é perpassado 

por práticas raciais de violência e por conquistas de territórios, esses encontros também se 

fazem mediados por grandes conflitos e desconfianças. Não é simples, requer insistências, 

movimentos e ações pedagógicas. 

Quando Mestre Darcy percebeu a necessidade de renovação das práticas inserindo as crianças 

e tornando o jongo também um espaço de espetáculos, sendo atravessado por outros meios e 

pessoas desse não convívio “tradicional”, o jongo praticado na Serrinha foi criticado e posto à 
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prova por brincantes e outras comunidades jongueiras sobre a possibilidade de manter suas 

tradições. 

Esses processos não foram simples, nem por todos bem vistos. Existia e existe um conflito de 

desejos no entendimento do que pode ser “melhor” para o jongo da Serrinha.  

A inserção de novas pessoas e novos direcionamentos ao jongo é, na verdade,uma resposta 

em função das vivências que se apresentam. E ela trará conflitos. Luiz Rufino (2015), em seu 

livro “História e Saberes de Jongueiros”, traz um pouco dessa analise quanto à resistência das 

mudanças apresentadas por Darcy pela comunidade:  

As ações da figura do Mestre Darcy dividem opiniões. É comum escutarmos 

falas - de alguns jongueiros também, mas principalmente de indivíduos não 

praticantes – responsabilizando as intervenções de Mestre Darcy como 

elementos que determinaram a descaracterização do jongo. As críticas que 

apontam o jongo que é praticado atualmente como uma manifestação 

descaracterizada, impura, orienta-se a partir de um imaginário essencialista 

/essencializado em relação à manifestação. É comum escutarmos o termo 

“tradição” emergindo como justificativas para desqualificar o que atualmente 

é praticado pelos jongueiros da Serrinha e da cidade do Rio de Janeiro. (p.48) 

 

Essas discussões trazidas são, ainda hoje, permeadas por conflitos e difíceis convivências. 

Tanto nas experiências administrativas no que se entende como práticas do jongo da Serrinha 

hoje, como em experiências externas, do jongo praticado em diversos cantos da cidade, nas 

rodas de grupos de danças populares, instituições e pessoas que utilizam também a pratica do 

jongo em aulas particulares. Com críticas ou não, a difusão e o alcance do jongo em todas 

essas esferas foi permeada pela promoção e mudanças no jongo realizadas pelo Mestre Darcy. 

E esses problemas que também se desenvolveram neste contexto social estão longe de serem 

inteiramente compreendidos. Existe uma grande discussão que se estabelece para mim como 

hipótese, a saber: que esses movimentos econômicos e políticos que envolvem a prática do 

jongo estão no campo da ética. A maneira pela qual se desenvolve e cresce o jongo é 

importante para que suas práticas possam ser renovadas e conhecidas com maior amplitude. E 

nisso, os praticantes do jongo, advindos de comunidades jongueiras ou não o fazem. O 

problemaé o espaço que se dá para que as comunidades jongueiras possam também apresentar 

o jongo em instituições e locais de visibilidade visando um retorno financeiro também à 

comunidade. O que é posto em questão é se isso é uma preocupação dos demais praticantes. 

Se há uma preocupação com o reconhecimento das comunidades jongueiras na prática 

difundida. 
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Hoje existe um grande movimento da Rede de Jovens Jongueiros, formada pelos jongueiros 

da região Sudeste, dentre eles Suellen Tavares, liderança jongueira da Serrinha, para 

compreender todos esses movimentos realizados pelo jongo na região, para compreensão da 

política de salvaguarda8, para inserir os mestres jongueiros nesse movimento econômico que o 

jongo ganhou, pois existe uma negligência no que se compreende como reconhecimento 

desses mestres e mestras das comunidades das regiões de atuação do jongo. A precariedade de 

recursos que perpassa a Serrinha não é tão diferente das demais comunidades. Em sua maioria 

periféricas e pretas, as mesmas são marcadas por atravessamentos similares de violência e 

descaso. 

Mestre Darcy já pensava no jongo como uma instituição, não uma em que vigorem leis e 

normas, mas um lugar de reconhecimento comum com direitos consuetudinários.  A questão é 

que essa nova estrutura inclui o jongo no que entende como “o jogo do mercado”, pois se faz 

necessário à compreensão dos mecanismos de manutenção da prática pelos reconhecimentos 

legais, como se tornar Patrimônio Imaterial em 2005, como receber apoio financeiro de 

grandes empresas, estabelecendo editais e reconhecimento político, e também a manutenção 

das práticas culturais, que está sujeita à concepção de cultura-mercadoria9, definição dada por 

Félix Guattari (1986) que é toda a aparelhagem construída para atribuição de valores sociais: 

pessoas especializadas, instituições culturais, dentre outros mecanismos. 

[...] o chamaria de “cultura-mercadoria”. Aí já não há julgamento de valor, 

nem de territórios coletivos da cultura mais ou menos secretos, como nos 

sentidos A e B. A cultura são todos os bens: equipamentos (casas de cultura, 

etc.) todas as pessoas (especialistas que trabalham nesse tipo de 

equipamento), todas as referências teóricas e ideológicas relativas a esse 

funcionamento, enfim tudo que contribui para a produção de objetos 

semióticos (livros, filmes, etc.), difundidos num mercado determinado de 

circulação monetária ou estatal. (p.17)  

Quando me refiro ao jongo como instituição, me refiro também às demandas apresentadas 

pelos territórios negros, negligenciados e esquecidos, nos quais não se apresentam propostas 

políticas resolutivas e mediadoras, tornando o jongo um canal de formulações e inclusões de 

práticas que possam atender e compreender a realidade da comunidade, buscando alternativas 

                                                           
8 Salvaguarda é uma proteção concedida por uma autoridade que preserva contra perseguição, que resguarda 
a existência de algo. A política de Salvaguarda do jongo foi mediada pelo Pontão do Jongo, em 2011, junto ao 
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional), com intuito de constituir-se como referência para 
a política de salvaguarda do Jongo do Sudeste. Ver 
http://www.pontaojongo.uff.br/sites/default/files/upload/plano_de_salvaguarda_versao_final.pdf. Acessado 
em  10/01/2017. 
9 Termo utilizado por Félix Guattari em seu livro “Cartografias do Desejo” para falar da relação que o mercado 
estabelece com as práticas culturais; com os interesses que movem, dentro da estrutura capitalista, as práticas 
culturais que se tornam “visibilizadas” e “apreciadas” socialmente em um determinado espaço-tempo. 
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de promoção de cidadania. E nesse processo, Mestre Darcy foi uma dessas figuras que 

promoveu uma mediação pedagógica na compreensão de uma prática expansiva e aberta: de 

que, agregar pessoas e construir com elas um novo caminho para que o jongo se perpetuasse, 

seria a maneira de continuar realizando-o na cidade do Rio de Janeiro. 

E todas essas questões entram em jogo quando se pensa nesse grande alcance do jongo. Dos 

lugares de privilégios e do reconhecimento deles; dos atores que vivem do jongo, dos que 

sobrevivem do jongo e dos que fazem o jongo viver. São histórias entrelaçadas, e nem 

sempre, bem resolvidas. 

Quando Dionne foi inserida no contexto pelo Mestre Darcy compreendeu que já existia uma 

maneira de fazer jongo, que sim, é o movimento tecido pelas pessoas que se propõem a fazê-

lo, praticá-lo. Ela entendeu que Mestre Darcy queria mais lugares pra ele. Que ele de fato 

chegasse às universidades, às ruas, a todos os espaços possíveis. Ela era uma mulher fora 

desse contexto social do qual o Mestre Darcy viveu, mas se engajou nessa proposta, e desde 

2004 é coordenadora executiva da ONG Cultural. 

Luiza Marmello, também uma das lideranças da casa, foi umas das pessoas que Mestre Darcy 

reconheceu como parceira. A mesma também não é da comunidade. É formada na Escola de 

Música da UFRJ, e foi uma protagonista importante nesse novo movimento alcançado pelo 

jongo que algumas pessoas identificam como “jongo de palco”. Luiza sempre fala do quanto 

Mestre Darcy foi importante para ela na construção de sua identidade. Ela foi uma das 

primeiras mulheres a tocar tambor em uma roda com ele, e hoje trabalha na Casa mantendo a 

proposta dessa história. Em sua entrevista ao trabalho de Oliveira, ela diz: 

Tem gente jongueira na universidade, já, então são grandes conquistas nossas 

que a gente não pode deixar morrer. Então a gente, a partir do Mestre Darcy, 

que foi aquela coisinha, foi o grão de feijão que fez essa feijoada aí, (risos) – 

entendeu? – disseminar. (2015, p.53). 

 

A inauguração da ONG em 2001 já não contava com a presença de mestre Darcy, e também 

passou por períodos de muitos conflitos, embates e rupturas por conta das mudanças dos 

atores na liderança da ONG e na maneira de se apresentar o jongo, mas foi também um 

período de reconhecimento do Estado, de investimento da Prefeitura, de conquistas de 

espaços e de suma importância para a manutenção da Escola de Jongo, que foi inaugurada no 

mesmo local do antigo terreiro na Serrinha. 
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A escola passou a oferecer oficina de artes, percussão e danças, dentre outras atividades, 

devido ao crescimento da inserção dos jovens no tráfico, que ainda hoje exerce grande poder 

no local. A escolaatende a aproximadamente 400 jovens10 e adolescentes do local. 

Apresentando diversos caminhos de construções subjetivas, o jongo ainda se faz. Cacurucaia, 

mas não morre. E não morre justamente pelas insistências nos encontros que os praticantes 

possuem. O tornar-se jongueiro é debruçar-se sobre ele. Não só sobre as questões da tradição 

que estão postas não de maneira achatada, mas que estão convidando a sankofa11, o 

movimento de olhar para trás para reunir e compreender os novos rumos. De entender a 

importância de se olhar as histórias dos mestres jongueiros, os sofrimentos, os direitos, as 

conquistas, as denúncias através de seus pontos, mas também de recepção ao outro. Ele só é 

possível pelo outro. Sem um outro o jongo morre. Só se faz referência à ancestralidade porque 

foi possível que um outro viesse. Sobre isso, Suellen diz: 

O tornar-se jongueiro, os seus valores vão sendo agregados, você começa a 

ter um respeito maior por determinadas coisas, você... pela ancestralidade. 

(...) Ser jongueiro vai além de muita coisa, vai além da sua cor de pele, vai 

além do seu cabelo, é quase um... ser jongueiro é resistência cultural. É você 

lutar por várias coisas impostas pela sociedade que você acredita que dá para 

ser de uma outra forma. E não é só ser negro e também  não é ser só 

jongueiro. É ser jongueiro, é ser negro, é ser da periferia, é ser da favela, é ser 

da comunidade, é cuidar do que é seu e cuidar do que é dos outros também, é 

respeito, é tradição, é várias coisas. (entrevista com Suellen Tavares, no dia 

17/07/2014, em sua residência na cidade de Niterói, RJ.) (p.61) 

 

Entre altos e baixos, em 2013, a Prefeitura cedeu um terreno com cerca de 2000 m² de área 

para a construção de um espaço cultural para a inserção de outras atividades dos novos 

projetos da OCJG12. 

A inauguração da casa foi um momento de grande importância para os membros do grupo. 

Antes mesmo de iniciar a pesquisa, estive na inauguração da casa, que ocorreu no dia 29 de 

novembro de 2015. 

Lembro-me que fiquei admirada com a estrutura e cores da casa, com paredes de tecido de 

chita e plantas espalhadas pelo local, pelo belo trabalho arquitetônico. A casa é acolhedora e 

possui uma estrutura artística imponente e convidativa.  A inauguração foi num dia da roda de 
                                                           
10  Fonte:http://museu.jongodaserrinha.org. Data: 12/01/2017. 
11  Sankofa é um dos símbolos andikra de comunicação do povo Akan, Leste Africano, que possui o significado 
“volte e pegue”. Esse símbolo também é associado ao provérbio “Não é errado voltar atrás pelo o que 
esqueceste”.  
12 Ver http://jongodaserrinha.org.   

http://museu.jongodaserrinha.org/


 
 

22 
 

Samba do grupo da Serrinha, que acontece no último domingo de cada mês. O lugar estava 

bem cheio, com pessoas da comunidade e também vários convidados, dentre eles outras 

comunidades jongueiras e grupos de diversas regiões da cidade influenciados pelos jongueiros 

da Serrinha. Percebi também a presença de antigos professores da Escola de Jongo, músicos, 

acadêmicos... 

A comunidade jongueira reconheceu que aquele era um momento de importância para o 

jongo. Que todos os espaços influenciados, que, de alguma maneira se sensibilizam com a 

prática, desejavam participar. 

Esse momento traz à tona a questão sobre a compreensão de afrocentricidade e construções 

afro-diásporicas. Gilroy (1993) revela que a catalisação do estudo afrocêntrico pode ser 

colocado como um polo oposto à modernidade.A afrocentricidade traz uma perspectiva de 

avanço no que se compreende como resgaste de um histórico de apagamento das tradições e 

práticas de matriz africana. Os estudos intelectuais, os ritos, as contribuições trazem para o 

centro as questões tratadas por vieses eurocentrados. 

Mas Gilroy pede uma atenção a esse movimento. Para o autor, a afirmação de uma tradição é 

necessária em função de todos os mecanismos que promovem a nulidade de acontecimentos e 

fazeres dos grupos de origem africana. Assim, pela afirmação da tradição, há a exaltação disso 

que não pode ser anulado e que é importante para um processo de conhecimento e auto 

reconhecimento de pessoas e grupos pretos. Mas propõe que não haja estagnação para pensar 

a pluralidade dos processos contínuos e permanentes; dos diversos atravessamentos possíveis 

como componentes das práticas culturais pretas e do quanto ele é um caminho. Sobre isso, diz 

Gilroy: 

A ideia de tradição écompreensivelmente invocada para sublinhar as 

continuidades históricas, conversões subculturais, fertilizações cruzadas 

intertextuais interculturais, que fazem parecer plausível a noção de cultura 

negra distinta e autoconsciente. Este emprego é importante e inevitável 

porque os racismos operam de forma insidiosa e consciente para negar 

historicidade e integridade cultural aos frutos artísticos e culturais da vida 

negra. O discurso da tradição é, por isso, frequentemente articulado no 

interior  das críticas da modernidade produzidas pelos negros no Ocidente. 

Ele é certamente audível dentro das contraculturas racializadas originadas 

pela modernidade. Entretanto, a ideia de tradição também é muitas vezes 

culminância, ou peça central, de um gesto retórico que assevera a legitimação 

de uma cultura política negra paralisada em uma postura defensiva contra os 

poderes injustos da supremacia branca. (p.354) 
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É perceptível que o Jongo da Serrinha transformou o Morro da Serrinha em território 

vivências. Um de seus mecanismos para isso foram os movimentos políticos por ele 

realizados para que se afirmassem como manifestação de relevância na construção de 

cidadania e exaltação da ancestralidade apagada e marginalizada. O jongo daquele espaço tem 

uma especificidade que está ligada diretamente às histórias e memórias daquele lugar, 

daquelas pessoas, o que pode levar à ideia de identidade cultural na maneira e se fazer jongo 

naquele local. Mas não podemos esquecer que as construções são contínuas, fluídas e 

permanentes, o que coloca em xeque o uso e afirmação da existência de uma “identidade”. 

Pensemos no nosso próprio documento de identidade. Existe nele uma especificidade de 

informações quanto a uma face da nossa representação. A identidade é uma das formas de 

representação social, porém não contempla diversos outros aspectos dos nossos processos de 

formação que se colocam de maneira contínua. A identidade é uma representação chapada. 

Quando pensamos na ideia de identidade cultural, identidade jongueira, ou qualquer outro 

processo que seja atravessado por encontros subjetivos, o mesmo pode estar sendo achatado, 

não dando conta dessa contínua formação que é de grande importância para a permanência do 

jongo. 
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Capítulo 2 - Os Territórios da Serrinha -A Casa - A serrinha – A Casa na Serrinha 

Cada homem vale pelo lugar que ocupa.   

Milton Santos (1987, p. 81) 

 

Uma questão racial 

No dia 08 de outubro estive na Casa do Jongo para a oficina dos adolescentes do Diálogos 

Sem Papas na Língua. Como disse, fui convidada pela Deise para compor o grupo que realiza 

a oficina com os adolescentes da comunidade todos os sábados. Trata-se de uma oficina 

socioeducativa com temas variados propostos por nós e por eles, mas sempre se aproximando 

das vivências e experiências deles. Os responsáveis pela oficina são Deise Pimenta e Thiago 

de Campos. Thiago é bolsista da UFRJ da área de Serviço Social, e a universidade realiza 

uma parceria com a Casa. Buscamos estar juntos para pensarmos as atividades com/e para 

eles.  

Neste dia realizei a atividade com eles sozinha. Apresentei uma proposta na oficina de 

pensarmos o processo de construção do jongo no local e como eles viam o jongo hoje.  

Apresentei um vídeo do Mestre Darcy e conversando com eles um pouco sobre o que eles 

entediam e conheciam dele e das práticas do jongo em outros lugares, uma das adolescentes, a 

Maria Eduarda, falante que só ela, disse: “o jongo é muito mais que a dança pra gente”.  

Os meninos (e digo meninos, por perceber a grandeza das ações deles e também a inocência 

de uma fase de não lugar como adolescência. Não há nenhuma referência de gênero) sentem 

como o espaço funciona e veem a casa como um lugar possível de não violência do território. 

Eles são fazedores dessa construção afetiva do espaço. Talvez não tenham a percepção da 

amplitude, mas compreendem que é um espaço de atuação viva que se dá por eles também. 

A Duda trouxe uma questão relevante para se pensar o jongo da Serrinha hoje, que chegou por 

Darcy e outros, e que hoje é da Duda e de outros: pensar o jongo como Instituição, como esse 

lugar de passagem e presença que costura as relações e que o torna vivo. E falar disso implica 

a análise desse jongo que se institucionalizou como um lugar físico também. O lugar que 

dialoga com as demandas, mesmo com as das diversas mudanças históricas, sociais e 

políticas, e que é atravessado de maneira vertical pelas disputas de poder que possuem bases 

perpassadas por práticas raciais que se legitimam nas conquistas de territórios e 

reconhecimentos financeiros. Então, pensar no jongo como Instituição, é pensar também 

nesse marcador basilar que perpassa o território da Serrinha como um histórico de condução 

de suas lutas, disputas e interesses: o recorte racial é um elemento fundamental no trato das 

relações tecidas neste espaço. 
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O racismo e suas práticas naturalizadas não podem deixar de ser mencionados como fatores 

determinantes para definição de um cenário de violência, descaso e desigualdade social. Os 

territórios pretos que são importantes construtores de linguagens performáticas, que traduzem 

as suas realidades e apontam diversos caminhos culturais como modo de verbalizar seus 

ganhos e de denunciar as injustiças enfrentadas, também são estrategicamente localizados 

para manutenção de práticas abusivas e violentas. Sendo assim, o espaço torna-se precarizado 

para a construção de sociabilidade, comprometendo o que se compreende como visibilidade e 

reconhecimento social.  

Maria Nilza da Silva (2006) no seu artigo “Território e Raça: Fronteiras urbanas na metrópole 

brasileira” utiliza conceitos de Harvey13 e de estudiosos da Escola de Chicago, especialistas 

em sociologia urbana, para a compreensão da construção da segregação espacial, a qual está 

diretamente ligada à segregação racial. Traçando um paralelo com pesquisas realizadas no 

cenário do país, e até mesmo comparando esses territórios com territórios pretos de Chicago, 

percebe-se uma enorme medida separatista quanto ao que se refere a acesso de negros a outros 

diversos locais de informações que privilegiam a população branca, e que colocam que o 

processo de trânsito de pessoas pretas na cidade difere daquele das pessoas brancas. A autora 

aponta também um estudo realizado por Costa Pinto, na cidade do Rio de Janeiro, em que o 

mesmo percebe que dentre 100 pessoas moradoras de favelas, 71 são pretas. Segundo seus 

dados, os processos de diferentes trânsitos pela cidade estão ligados à cor e à classe.: 

[..] as favelas do Rio de Janeiro constituem uma área social 

caracteristicamente definida pelo tipo social de seus habitantes – e pela 

posição social que eles ocupam no sistema de vida social da cidade – a 

conclusão, documentadamente provada, a que se chega, é que nelas a 

segregação existe em índice altamente expressivo: enquanto que, em cada 

100 habitantes do Rio de Janeiro, 27 são de cor - na população das favelas, 

em cada 100 habitantes, 71 são de cor. Essa grande diferença entre a 

proporção dos elementos de cor nas áreas mais deterioradas da cidade – é a 

forma mais expressiva pela qual se manifesta aqui a segregação étnica. 

(Costa Pinto apud Silva, 2006, p.6). 

 

A percepção desses processos é vista e sentida pelos moradores locais. Eles sabem que sofrem 

mais violência, sabem que seu espaço é mais violento e sabem que isso está ligado a sua cor. 

Conversando com um dos meninos num dia de oficina da Diálogos, Caio me disse que foi 

abordado pela polícia por volta das 22h. Disse que a polícia não acreditava que ele pudesse ter 

                                                           
13David Harvey, geográfo britânico marxista formado pela Universidade de Cambrigde, trabalha com diversas 

questões ligadas a geografia urbana, dentre elas processos de segregação urbana. 
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o celular que ele estava portando. Ele disse: “eu não posso ter um Iphone porque eu sou preto, 

entende? É assim que eles entendem”.   

No dia 23 de julho de 2016, realizamos uma oficina de culinária com os adolescentes da 

DSPL. Solicitamos ajuda a uma colaboradora, que ofereceu uma oficina de comida indiana, 

conforme solicitado por eles. Após o término, nos dirigimos à Casa da Tia Ira.  Essa 

colaboradora queria conhecê-la e ser rezada por ela. Tia Ira é rezadeira e parteira da região. 

Após alguns minutos na casa da Tia Ira, começou uma operação policial que durou uns 10 a 

15 minutos de tiroteio. A colaboradora é moradora da zona sul do Rio e possui pouco contato 

com favelas. Ela ficou bastante assustada e teve medo de descer o morro, isto é, teve reações 

completamente diferentes das pessoas que já possuem um maior contato. Não se trata de 

atribuir julgamento à postura dela. Trata-se de expor um processo de naturalização de uma 

falsa premissa de igualdade de trânsito e de conhecimento e reconhecimento de territórios. 

Quando retornamos à Casa, a primeira frase dela foi a seguinte: "Gente, estou indo embora! 

Me perdoem por eu ser branca!”. 

Essa mesma colaboradora retornou e insistiu na proposta de conhecimento da Serrinha. Ainda 

através de nossos convites realiza algumas atividades com os meninos e se sente muito mais 

tranquila em seu trânsito pelo local. E o mesmo aconteceu comigo. Apesar de morar muito 

próxima ao local, e saber de alguns funcionamentos, eu tinha medo. E tenho. Mas me 

relaciono com o espaço de maneira diferente por captar elementos de potência, por construir 

laços de amizade e também por passar a ser conhecida no local. O trato das relações muda.  

O medo é algo que nos antecede, sobretudo o que coloca nossa vida em risco. Mas é 

importante compreendermos e nos aproximarmos das experiências das quais alguns grupos 

são submetidos dentro do projeto de hierarquização capitalista, que se determina também nas 

separações territoriais de acordo com a raça.  

Essas separações territoriais hierarquizam também os recursos sociais de acordo com a sua 

situação geográfica, classificando também os grupos que se situam em determinados espaços. 

A classificação se dá pela via fenotípica, conforme o conceito de raça trazido por Kabenguele 

Munanga (2013), que explica a construção histórica do termo, e quando ele se torna, na 

prática, uma maneira de classificar a diversidade humana através de um processo de 

hierarquias que se movimentam pelas distintas características físicas: 

François Bernier emprega o termo no sentido moderno da palavra, para 

classificar a diversidade humana em grupos fisicamente contrastados, 
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denominados raças. Nos séculos XVI-XVII, o conceito de raça passa 

efetivamente a atuar nas relações entre classes sociais da França da época, 

pois utilizado pela nobreza local que se identificava com os Francos, de 

origem germânica em oposição ao Gauleses, população local identificada 

com a Plebe. Não apenas os Francos se consideravam como uma raça distinta 

dos Gauleses, mais do que isso, eles se consideravam dotados de sangue 

“puro”, insinuando suas habilidades especiais e aptidões naturais para dirigir, 

administrar e dominar os Gauleses, que segundo pensavam, podiam até ser 

escravizados. Percebe-se como o conceito de raças “puras” foi transportado 

da Botânica e da Zoologia para legitimar as relações de dominação e de 

sujeição entre classes sociais (Nobreza e Plebe), sem que houvesse diferenças 

morfo-biológicas notáveis entre os indivíduos pertencentes a ambas as 

classes. (p.1) 

 

Munanga segue explicando que o conceito de raça é utilizado para “operacionalizar o 

pensamento”, tratando a diversidade humana por meio de classificações hierárquicas dentro 

de uma cadeia que se compreende como um “modelo social de existência”. Organizamo-nos 

por meio de classificações: de ideias, de prioridades, de valores materiais, intelectuais, e até 

sentimentais. Esses processos também estão imbuídos na nossa maneira de enxergar as 

diferenças humanas. 

O autor segue na análise levando a compreensão de como se constitui e se naturaliza, ao partir 

desta premissa, o racismo: 

Com efeito, com base nas relações entre “raça” e “racismo”, o racismo seria 

teoricamente uma ideologia essencialista que postula a divisão da 

humanidade em grandes grupos chamados raças contrastadas que têm 

características físicas hereditárias comuns, sendo estas últimas suportes das 

características psicológicas, morais, intelectuais e estéticas e se situam numa 

escala de valores desiguais. Visto deste ponto de vista, o racismo é uma 

crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação 

intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. 

O racista cria a raça no sentido sociológico, ou seja, a raça no imaginário do 

racista não é exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos. A raça 

na cabeça dele é um grupo social com traços culturais, lingüísticos, 

religiosos, etc. que ele considera naturalmente inferiores ao grupo a qual ele 

pertence. De outro modo, o racismo é essa tendência que consiste em 

considerar que as características intelectuais e morais de um dado grupo, são 

consequências diretas de suas características físicas ou biológicas (p.7). 

 

O jongo hoje é reconhecido em diversos espaços. Só que ele traz diversos trajetos e pessoas 

que não possuem as mesmas possibilidades de trânsito social. A favela é um marcador quanto 

aos limites dessas circulações, já que ela abriga em sua maioria a população preta. E por mais 

que a Casa do jongo seja um espaço de diversos grupos e diversas história que se entrelaçam, 

a problemática do espaço físico, no caso a Serrinha, continua sendo uma demanda enfrentada 

por seus componentes em todos os espaços que atuam. 
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A favela é um espaço de grandes problemas que estão e são desencadeados através desta teia 

apresentada, mas é também um espaço de resistência e saberes que requerem cuidados, devido 

à sua relevância na compreensão e contribuição nos processos culturais e sociais, sendo um 

agente agregador de memória e história da população afro-brasileira.  

 

Uma questão Institucional 

Trazendo essas perspectivas, retomo a questão da Casa como Instituição, pois seus membros 

percebem as dificuldades enfrentadas pelo território, e a Casa se coloca como uma ação 

afirmativa para desmistificar todo a demagogia construída historicamente em torno da 

Ideologia da Democracia Racial. 

No dia 27 de agosto de 2016, houve intervenção do Bope no Morro da Serrinha, resultando na 

morte de 10 jovens da comunidade. No dia 28 de agosto, dia da Roda mensal de samba na 

comunidade, os corpos ainda encontravam-se no local. As coisas aconteceram/acontecem no 

mesmo espaço perpassando óticas e lógicas distintas.  

Esse episódio traz à tona uma nova perspectiva quanto ao pensamento das relações tecidas no 

espaço. Éinegável que haja encontros que ressignificam e trazem novos caminhos tanto 

políticos afirmativos de um jongo sobrevivente, que se mantém dentro de um contexto urbano 

de maneira inviabilizada e precária, trazendo novos atores que fortalecem e alçam 

possibilidades para o jongo, para que o mesmo possa receber um reconhecimento político, 

mas também a um ruído na comunicação no que se compreende como diálogo e aproximação 

real das demandas da Serrinha. O que quero dizer é que a Instituição Casa de Jongo é, 

também, esse processo ambíguo. É o espaço que oferece cidadania e ações de bem estar para 

jovens e adolescentes da comunidade, reavivando e apresentando uma nova maneira de fazer 

jongo, mas também é o espaço de trânsito de pensamentos que não se colocam em diálogo 

com as demandas sociais do local. O que esse capítulo propõe é pensar nas especificidades de 

construções existenciais de acordo com o histórico territorial e com suas demandas políticas.  

Rogério Haesbaert (2004) descreve que a construção de território se dá por meio de poder, 

que suas características primárias são materiais e simbólicas, mas que os processos simbólicos 

se permeiam a partir da prática de poder político, e a territorialidade seria a forma encontrada 
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de utilização do espaço. Ela também permeia o campo político, mas engloba as práticas 

culturais e utilização do espaço. Segundo ele:  

[...] a partir da concepção de espaço como um híbrido – híbrido entre 

sociedade e natureza, entre política,e conomia e cultura, e entre materialidade 

e “idealidade”, numa complexa interação  tempo-espaço, como nos induzem 

a pensar geógrafos como Jean Gottman e Milton Santos, na indissociação

 entre movimento e (relativa) estabilidadade – recebem estes nomes 

fixos e fluxos, circulação e”iconografias” [na acepção de Jean Gottman] ou o 

que melhor nos aprouver. [...] o território pode ser concebido a partir da 

imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais material das 

relações econômico-políticas ao poder mais simbólico das relações de ordem 

mais estritamente cultural (Hasbeart,2004ª, p. 79 apud Hasbeaert, ano, p. 27)” 

 

No sábado seguinte após o ocorrido, eu saía com Deise da Casa depois da oficina com os 

adolescentes da Diálogos. No caminho encontramos Rose. Rose é jongueira e filha da Tia Ira, 

é também assistente social e foi procurada por alguns jovens após o acontecimento para 

auxílio na conquista de um trabalho, curso ou alguma ocupação que pudesse afastá-los da 

realidade do tráfico local. A mesma informa que o jongo deveria fazer ainda mais: tornar-se 

um local com serviço de assistência social e mapeamento dos problemas locais para 

intervenções ainda maiores. Ela praticamente replicou a fala da Duda dizendo: “O jongo é 

bem maior. A gente já sabe que o jongo é bem maior”. 

Esses acontecimentos, que são rotineiros nos territórios, são as questões de grande relevância 

no que se trata das lutas travadas pelas comunidades. Mesmo com novos atores, essa é a luta 

das comunidades jongueiras hoje: a sobrevivência do jongo em meio a um território de 

conflitos e de um processo de invisibilidade demarcado geograficamente.  

Dentre os possíveis espaços de circulação dos meninos, pois a Serrinha tem operação da 

polícia e intervenção do tráfico de maneira frequente e desavisada, a casa é um dos espaços 

prediletos deles, talvez o único. A Damiana às vezes precisa mandá-los para casa, senão eles 

ficam além da conta.   

Nesse processo de olhar a Casa do Jongo através da pesquisa, percebi que a circulação do 

espaço para atividades é sobretudo destinada a crianças e adolescentes. Existem parcerias com 

o Território Criativo para realização de palestras socioeducativas, às vezes algum convidado 

trazendo alguma atividade de entretenimento, peças de teatro, mas as atividades da casa são 

destinadas a crianças e adolescentes. Existe uma preocupação de destinar atenção a esse 

público no local, e também uma atenção para que eles se envolvam com a prática do jongo. O 
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fortalecimento da ideia de promover o jongo é pensando nas práticas das atividades da casa, 

uma maneira de chamar a atenção deles para o cuidado com ela. Os meninos se “ligam” nessa 

proposta desde cedo. A Duda sempre diz: “Esse espaço é nosso! Precisamos cuidar dele!” 

O desenvolvimento de atividades que pautam os meninos do local são elementos importantes 

de percepção das dirigentes da casa sobre a forçada Instituição Jongo. 

Na casa, como informado antes, também ocorre todo o último domingo do mês, a roda de 

Samba da Serrinha. A roda acontece na parte da tarde, muito por conta da configuração de 

violência do local. O samba também uma das grandes fontes de apropriação existencial da 

Serrinha. Os matriarcas e patriarcas do jongo são também do Império Serrano. A 

manifestação caminha com o jongo na casa de maneira paralela. Porém, percebo que nas 

rodas de samba há um grande fluxo de pessoas de fora. São poucas as pessoas da comunidade 

que circulam e curtem o espaço.  

Nesse mundo pequeno de meus deuses, conheci uma moradora da comunidade no local em 

que realizo estágio, no SESC TIJUCA, no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Ela me disse que 

tinha me visto algumas vezes lá e perguntou se eu frequentava a roda. Eu disse que sim, que 

gostava muito. Perguntei a ela se ela ia. Ela disse: “não. Tem sempre muita gente de fora. Não 

gosto”. Duda, uma das adolescentes da DSPL, também me disse algo parecido; “Por um lado 

é bom que haja pessoas de fora. Mas ao mesmo tempo você não sabe quem são essas pessoas 

e o que querem.” Depois que ouvi isso, passei a observar mais a roda. A roda é composta em 

sua maioria por membros de fora. E seus frequentadores também. Existe um grande número 

de circulantes acadêmicos, profissionais da área de cultura e outros personagens de trânsito do 

campo da arte. Há também circulantes de bairros vizinhos e adjacências..  

É importante salientar que os processos, todos eles, são indissociáveis. Não há caixa da 

“tradição”, ou da “violência territorial” ou do “racismo territorial”. Esses processos estão 

todos conversando, se enfrentando e/ou andando paralelamente.  

Não se trata de abraçar uma visão tradicional, mas de compreender quais campos percorrem 

esse processo de aproximação e apropriação de espaços. Que sentidos tomam para os 

personagens que passam a compor esse cenário.  

A Serrinha é uma comunidade que enfrenta muitos problemas em termos de assistência social 

e segurança. Dentro da Casa, por exemplo, pude conhecer a Mônica, umas das agentes sociais 
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do morro, que me contou que a Serrinha apresenta um dos índices mais altos do município do 

Rio de Janeiro de jovens infectados pelo vírus HIV. Na Casa, Mônica faz um trabalho de 

conscientização do uso de preservativos e métodos contraceptivos para que eles possam 

adquirir noção dos meios existentes para a manutenção de uma vida sexual saudável. Ela diz 

que os meninos se relacionam sexualmente muito cedo e pouco conhecem dos métodos de 

precaução. Com isso, ela começou a dar oficinas sobre sexualidade para eles na Casa. Além 

de ser um espaço onde eles se sentem à vontade, é também um espaço de orientação quanto a 

medidas de prevenção e saúde. 

Como disse, também é um local de violência. O trânsito, a vida dos moradores do local está 

sempre submetida à relação do tráfico com a polícia.  

 Na análise de territórios pretos, retomamos a discussão de que esse poder político físico 

demarcado territorialmente é construído historicamente dentro de uma sociedade de vivência 

colonial que envolve disputas políticas. A casa hoje é administrada por pessoas que passam 

por territórios diferentes. E seus poderes políticos na casa também são diferentes.  

A casa realizou um ano de inauguração no dia 29 de novembro de 2016, e uma das pessoas à 

frente do espaço, Suellen Tavarez, moradora e jongueira desde a infância, ainda realiza 

trabalho voluntario sem que haja reconhecimento financeiro por suas atividades 

desenvolvidas no espaço. E a demarcação de circulação de mulheres pretas no espaço social 

também é um fator historicamente construído dentro da estrutura de raça. Como trazido por 

Antônia Garcia dos Santos (2012): 

“A cidade tem sido concebida e organizada na lógica masculina e branca, 

portanto, machista e racista e, assim, não contempla a diversidade que ela 

contém”. (p.158)            

O que desejo explicitar é que os territórios são também os marcadores de uma premissa que 

tomam como base de conhecimento o eurocentrismo e o etnocentrismo. A inserção de grupos 

de territórios pretos e de suas práticas em outras esferas sociais e espacias já está marcada por 

essa premissa. E quando ocorre um encontro desses grupos com os demais grupos é 

importante ter essa clareza para que se compreendam suas demandas e suas reais 

necessidades. A compreensão está na lógica social instituída, que prevê um modelo capitalista 

que mantém o racismo como engrenagem desse processo, pois os serviços, as oportunidades e 

circulação espacial estão são subalternas a esta lógica. 
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Todas essas questões estão em jogo quando a Casa se coloca como uma Instituição para dar 

conta de suas demandas territoriais e circula uma série de propostas  para que o espaço seja 

agregador de movimentos culturais e sociais que possam ser elementos fomentadores de 

transformações no espaço.  

O que esses estranhamentos ou desencontros revelam é que existe um processo de política 

econômica que perpassa uma lógica capitalística que se realiza pelo recorte racial. A 

formação de um território preto se dá nesse recorte, e sua lógica de funcionalidade e 

existencialidade também. Esses marcadores são importantes para o reconhecimento dos 

atravessamentos das práticas e das complexidades que eles possuem.  

Do dia 08 ao dia 11 de dezembro de 2016, a Rede de Juventude Jongueira do Sudeste realizou 

um encontro no Rio de Janeiro para debater suas pautas e suas questões como comunidade 

jongueira. As pessoas visitaram alguns grupos de ações afirmativas no Rio de Janeiro, como o 

Cafuné na Laje, que realiza um trabalho de arte, educação e cinema com os meninos do 

Jacarezinho. Realizaram algumas atividades na Casa e estão num processo de autogestão 

quanto à tratativa de interesses das comunidades jongueiras, que passam pelos mesmos 

processos que todos os territórios pretos: de precariedade, violência e invisibilidade. Dentre 

alguns pontos levantados por eles, um deles foi a prática de reconhecimento de seu trabalho. 

Por qual meio se dá o reconhecimento das comunidades e dos jongueiros que salvaguardam o 

jongo? Quais medidas são encontradas para que haja a preservação de sua existência e de seu 

espaço? Essas questões também estão expostas no espaço. E expostas com elas, é claro, muita 

partilha e vivências importantes para o fortalecimento do grupo e da história. São questões 

complexas e cheias de miudezas as quais não podemos deixar de questionar e avançar nos 

processos que reconhecemos como igualitários socialmente. 
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Capítulo 3 -Que Deus dê a proteção ao Jongueiro, pro jongo não se acabar! 

A etnografia e seusterritórios 

Quando iniciei esta pesquisa temia pelo caminho que ela iria percorrer pelo meu grande afeto 

ao jongo e por perceber a ação dele em mim e nas mudanças que ele proporcionou na minha 

maneira de enxergar as vivências pretas. O jongo foi um dos elementos de grande importância 

e aproximação das pautas pretas, as quais sigo tentando compreender e abraçar nos avanços 

de conquistas socialmente igualitárias.  

Lendo um texto da Bell Hooks (2000) sobre o processo pelos quais os educadores passam em 

sala de aula relacionados à ética e às surpresas que podem envolver a relação aluno-professor, 

ela relata a sua paixão por um aluno, e o quanto o tratava mal para ignorar a presença dessa 

paixão que não cabia nessa relação. Maus tratos percebidos por outros alunos e pelo mesmo. 

A partir daí ela passou a perceber que delimitar suas relações com seus alunos diminuía suas 

experiências e vivências, e que nem todo processo de paixão se constrói pela via sexual, mas 

sim pela via corporal;da inteireza das experiências dos movimentos dos corpos;de dar atenção 

as respostas daqueles corpos;de se abrir para eles. E todos os corpos: celestes, humanos, 

espaços... Todas as experiências possíveis que o campo sala de aula pudesse oferecer através 

da troca. Bell Hooks entende que não há nenhum movimento bom possível sem paixão. A 

escrita dela é encarnada e é parte dos atravessamentos que ela teve/tem como educadora. E 

também dos atravessamentos que ela teve/tem no corpo. Das experiências que atravessavam 

seu corpo. A abertura para as surpresas e possibilidades são seus movimentos como 

educadora. Num trabalho de pesquisa de campo não consigo perceber que seja diferente. 

Realizar um trabalho etnográfico é também estar aberto às experiências de afeto e corporais às 

quais estamos sujeitos. O campo é aberto. E com isso não digo que a formação teórica esteja 

em segundo plano. Eu digo que existem vivências que são justificadas por teorias, mas ainda 

sim, vivências. E trazer uma perspectiva que fale de construção de território a partir de 

experiências que os grupos tornaram comum no espaço tempo, modificando-a e agregando 

pessoas e saberes, e compreender que os atravessamentos dessa construção lhe afetam como 

pesquisador. Digo com isso que o campo mudou o rumo da pesquisa, das proximidades com 

as pessoas e o espaço, e também as minhas experiências, tentando trazer outras maneiras 

intelectuais possíveis e muitas, assim como enxergado por Bell Hooks. 



 
 

34 
 

O autor Tim Ingold (2011), querendo diferenciar a etnografia da antropologia, a descreve da 

seguinte forma: 

O objetivo da etnografia é o de descrever as vidas das pessoas que não nós 

mesmos, com uma precisão e uma afiada sensibilidade através da observação 

detalhada e da experiência de primeira mão. (p.1) 

Defendendo a experiência como fonte da questão antropológica ele diz: 

O que realmente distingue a antropologia, ecoando nossa conclusão do 

último capítulo, é que ela de fato não é um estudo de, mas um estudo com. 

Antropológos trabalham com pessoas. Imerso com eles em um meio de 

atividade conjunta, eles aprendem a ver coisas (ou ouvi-las, ou tocá-las) nas 

formas que seus professores ou companheiros fazem. Uma educação em 

antropologia, portanto, faz mais do que fornecer-nos conhecimento sobre o 

mundo - sobre as pessoas e suas sociedades. Ao invés disso, ela educa a 

nossa percepção do mundo, e abre nossos olhos e mentes para outras 

possibilidades de ser. As questões que nós dirigimos são filosóficas: o que 

significa ser um ser humano ou uma pessoa, de conduta moral e senso de 

liberdade e de constrangimento nas relações das pessoas umas com as outras, 

de confiança e responsabilidade, do exercício do poder, das conexões entre 

língua e pensamento, entre palavras e coisas, e entre o que as pessoas dizem e 

o que fazem, de percepção e representação, de aprendizado e memória, de 

vida e morte e de passagem do tempo, e assim por diante. De fato, a lista é 

infinita. Mas é o fato de que nós dirigimos essas questões no mundo, e não de 

um gabinete - que o mundo não é somente o que imaginamos sobre, mas o 

que pensamos com, e que em seu pensamento a mente perambula pelos 

caminhos muito além do envelope da pele - que faz o empreendimento 

antropológico e, por isso mesmo, radicalmente diferentes da ciência 

positivista. Nós fazemos nossa filosofia fora de casa. E nisto, o mundo e seus 

habitantes, humanos e não-humanos, são nossos professores, mentores e 

interlocutores.  (p.14) 

 

Esse capítulo deseja colocar os dizeres e pensares dos adolescentes da Serrinha. Todos foram 

criados no espaço desde pequenos. E com eles o trabalho foi modificado. Por isso trago 

depoimentos de três integrantes da Oficina Diálogos Sem Papas na Língua. A oficina é aberta 

e conta com aproximadamente com 11 adolescentes. Eles a frequentam de maneira flutuante. 

Doisdesses adolescentes são assíduos, e um deles começou acompanhar a oficina no fim desta 

pesquisa. Os três se dispuseram à realização da entrevista. Uns não quiseram, outros tinham 

dificuldade de horário por conta da escola e de atividades realizadas na casa, e também houve 

dificuldade no fim da pesquisa do meu acesso à casa para a realização das entrevistas, tanto 

por conta das atividades acadêmicas, quanto do término das atividades anuais da casa. Com 

isso, no dia 03 de dezembro de 2016, realizei uma entrevista desse pequeno grupo na casa de 

Jongo, na sala onde a Diálogos realizam seus diálogos. Realizei uma entrevista coletiva para 
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que eles se sentissem mais à vontade com as questões postas e pudessem trazer suas 

percepções como trocas, assim como realizado na oficina. 

Os adolescentes entrevistados são: Maria Eduarda, de 14 anos. Willian Santos, de 14 anos. E 

Pedro Henrique, de 13 anos. Todos moradores da Serrinha e participantes dos projetos da 

Casa. Os mesmos trazem suas percepções sobre como veem seu espaço e dos significados da 

Casa de Jongo. 

Sem Papas Na Língua 

Tá gravando. Vai, Willian, [risos], fala de novo. Seu nome... 

 Willian: Olá, meu nome é Willian, tenho 14 anos, eu conheci o jongo também através de 

amigos e... E isso me influenciou muito na... Na minha educação e na minha infância, né... 

Porque o jongo está aqui desde, desde não sei quando, né... [risos] vou falar da minha língua, 

desde mil novecentos e bolinha , entendeu?  

 É isso aí, é isso aí [risos].  Mil novecentos e bolinha, né... 

Willian: É, e também eu fazia jongo lá na balaiada, que eu fazia aula de cavaquinho com o 

Fofão. Aí, parou de ter lá, aí criaram a casa do jongo, aí eu vi que tava fazendo e pedia minha 

mãe pra fazer inscrição pra mim... Aí, eu tava fazendo jongo... várias atividades... 

Cavaquinho... 

E você morou, mora aqui desde sempre, você nasceu aqui na Serrinha?  

Pedro: Nascido e criado na Serrinha, descendo aqueles beco lá... 

Willian: Meus pais moravam aqui, mas só que eu nasci em Bonsucesso e vim pra cá. 

Meu nome é Pedro Henrique, tenho 13 anos. Conheci o jongo através da bateria do bloco “Pra 

balançar”, que eu fazia lá na Balaiada...  

[Fabiana interfere: deixa ele falar, risos] 

Pedro: Ah, o que u vou falar agora, eu esqueci.  

 E aí, você participou de quê? Como foi esse processo, estava falando... 

Pedro: Eu participei de... Já fiz capoeira, aí eu fiz aula de cavaquinho... É e agora eu tô aqui 

nesse negócio... no projeto, com a professora Dayse. 
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 E você tá gostando? 

Pedro: Gosto muito... risos 

F: Deixa eu falar, é.. você também nasceu aqui? Você... 

Pedro: Nasci. Eu nasci aqui, aí morei três anos lá com meu avô e voltei pra cá. 

F: O que vocês mais gostam de fazer aqui na casa? Assim, vocês tão sempre muito aqui 

na casa, né... A Duda falou uma coisa muito importante, assim, que é... é... A casa se 

tornou um espaço de convivência pra ela, muito importante. Que mais, o que mas vocês 

gostam de fazer aqui? 

Pedro: Eu gosto de vir pro bloco pra balançar  

F: Você gosta, você toca no bloco, né? Você toca o que no bloco, Willian? 

Pedro: Repique  

E você? 

Willian: Repique também.  

E o que você mais gosta de fazer? 

Duda: Eu? [F: é.] Ah, tá... eu gosto de fazer... agora, ai, capoeira... ai... e aula da Dayse. Mas 

é, como tá em 15 em 15 dia, aí, não dá... muito pra vir, mas é bom. 

Os pais de vocês frequentam a casa como vocês? 

Não [outra voz nem tão...] não 

Um de cada vez. Vamos começar pela Duda. 

Quando tem, Como tem um negócio aqui, minha mãe, meu avô vem tudo aqui, sim. Meu 

padrasto, minha irmã ... 

Sempre vem na roda de samba... 

Às vezes ela vem aqui... 

Entendi 
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Ontem a minha avó veio aqui, ontem 

Willian: Não tanto quanto eu, né, porque, ela só vem aqui de vez em quando, quando tem 

alguma apresentação... Não vem no dia a dia porque também ela trabalha. 

Duda: Minha mãe só veio... meus ais não são de frequentar, só que quando teve a primeira 

roda de samba q eu vim ela veio, aí,  quando minha mãe tava de férias, ela veio aqui pra poder 

conversar e tal aí todo gostou da minha mãe mas só que a minha mãe trabalha de tarde  

Eu conversei com ela também...  

Ai, ela trabalha de tarde, ai fica difícil d’ela vir... ai, é muito difícil deles vir, mas só que, às 

vezes, eles vêm...  

 É... deixa eu perguntar uma outra coisa. Vocês costumam vir às rodas de samba daqui. 

Vem muita gente de fora, né... às vezes, vem muita gente de fora. Vocês acham isso bom?  

Willian:Eu acho. 

Duda: não: É bom também pra casa, pras pessoas poder conhecer a casa do jongo, se 

influenciar...  É  bom nesse lado, mas é ruim porque é muita gente estranha e a gente não sabe 

o que que tem na cabeça das pessoas, porque é um espaço aberto, uma casa aberta, muitas 

pessoas, a gente não sabe o que que essa pessoa... é muita gente. Você não vai poder olhar pra 

milhares de pessoas pra ver o que que a pessoa tá fazendo 

E como a casa tá aberta, entra muita pessoa descon... muitas pessoas desconhecidas, que a 

gente não sabe o que tá fazendo... Então, é ruim desse lado. 

 E Willian, acha bom por quê? 

Willian: por causa também pras pessoas poder conhecer mais [Duda: é, bom também é esse 

lado], se influenciarem... 

F: você acha (direcionada ao Pedro)? 

 P: Ó o que ele falou ali ó, já que ele falou na minha frente. A mesma coisa que ele falou, pra 

conhecer a casa do jongo, ver que é legal. 

Duda: mas por que só a casa do jongo..  Não só tem a casa, não só tem jongo, tem várias 

atividades. 
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E as pessoas acabam só vindo, de vez e quando, né... 

pensando que só tem o jongo  

Eu quando vim, eu pensei que era jongo e falei, que que é isso?! Depois, eu descobri o que 

que era jongo e vi que não só tinha essa atividade até porque ficou meio confuso... 

Queria saber se vocês são religiosos, se vocês tiveram alguma educação religiosa, se 

vocês têm... 

Duda: Sim. Eu fui batizada, eu e meu irmão fomos batizados na igreja católica, como fomos 

batizados também no... no centro espírita porque meus pais são espíritas e... eu fui batizado na 

igreja católica e no centro espírita. Então, minha mãe e meu pai são só que eles falam pra mim 

que eu ainda não tenho , que eu e meu ainda não temos maturidade de saber o que nós 

queremos. Então, qualquer pergunta que faça, nós fomos batizados na igreja católica. Mas se 

a gente quiser frequentar, é um direito nosso. Mas eu fui batizada no centro espírita e na igreja 

católica. 

E minha vó também é espírita, minha mãe, né... minha irmã é da igreja ... 

O que vocês chamam de espírita, o pessoal do candomblé ou da, do [voz: macumba] 

[outra voz: a pessoa...] da umbanda:  

D:Eu acho que é religião, religião africana 

F: ah, sim. 

Willian: Cada um tem seu direito de escolher o que quer 

F: ah, entendi. Claro. Entendi. Só queria saber porque tem outro, outra linha de 

espiritismo, não sei se vocês sabem. 

Willian:Tem. Tem o Kardecismo... 

Isso, Kardecismo. Exatamente. 

Duda:Tem pessoas que não conhecem [Duda: minha tia é...] e falam que da macumba, que é 

do diabo  

Exatamente... 
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Pedro:A minha fa... eu sou católico, mas na minha família tem tudo. Tem espírito [Duda ri], 

tem evangélico, tem todo mundo lá. 

F: toda família tem um pouquinho, né, de cada  

Willian: Vou pra cada dia pra igreja católica, vou pra cada dia pra igreja evangélica, tem pra 

tudo que e lugar, mas sou católico, mesmo. 

Na minha família paterna [alguém tosse] o... a minha avó , minha avó não, minha tia-avó, ela 

é espirita. Mas só que agora ela é católica. Então, a minha fami, por exemplo, a minha tia, 

minha madrinha é tudo católico. Mas é aquilo: é católico, espírita, aí, é evangélico tb, tudo 

misturado. 

F: mas todo mundo se entende, né. 

Willian: É. Mas só que na minha família acontece, é... uma coisa bem legal porque minha mãe 

me contou que na... que quando ela começou a namorar com meu pai, ela não sabia o que era 

dar benção,  que é conversar entre a família e eu comecei a pegar isso dela. Eu qualquer 

pessoa que eu vejo, familiar meu eu dou bença na rua, eu converso já é meu. E é bom. Às 

vezes, você rezar. Às vezes, quando eu tô no curso, dá 6 horas, eu me rezo porque é o certo, 

ne, seis horas. Todo mundo fica falando, ah, besteira. Não é, gente! É porque é família Coisa 

de família e também porque é o certo, né, você passar numa igreja, você tá ali... porque o 

católico faz isso. E mal ou bem, isso é bom. 

É bom você rezar, você conversar... eu sei que é, é maluquice? não é. Porque você tá 

conversando, e mal ou bem, Deus tá te ouvindo. Do jeito dele mas tá. Por isso que é bom você 

conversar. 

 Quer falar mais alguma coisa sobre isso, Pedro? 

P: Lá na minha família, assim... ninguém se estranha não. La o meu avô, meu, meu tio é 

evangélico minha tia é católica e quando eles vão pra casa da minha tia é mó discussão de 

religião, lá... 

E a galera estranha, a família de vocês estranha o jongo e pensa [uma voz: não...] ou fazem 

associações religiosas, não, né?   

Não é legal não. 
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Minha mãe, minha mãe me incentiva: “vai lá pro jongo lá fazer alguma coisa” [F: risos] 

Tem alguns jongueiros que são católicos, outros são espiritas. Tem alguns q são kardecista, 

tem algum que é da igreja... Cada um tem sua religião, mas não deixa de ser... 

Mesmo até lá na inauguração da casa do jongo eu vi muitas pessoas aqui. Muita gente daqui 

da igreja, daqui de cima aqui, que a pessoa não vai deixar de ir... 

Tem até que é de igreja, mas a pessoa não vai deixar de fazer jongo por cada que não gosta da 

religião da outra. E  a casa do jongo também influencia a gente que cada um tem o direito de 

escolher o que quer. 

D:É o que, é o que todo mundo fala aqui do jongo: se a gente não cuidar do nosso espaço, 

ninguém vai cuidar. A gente tem que preservar nosso espaço que daqui a um tempo vai ser 

nosso. Não ai ter ninguém mais pra cuidar e a gente vai ser responsável por isso. Por isso, tem 

que sempre elar pelo nosso espaço. 

F: Durante esse período  do “diálogos”, eu ouvi coisas bem, bem marcantes. Eu lembro 

de uma frase do Kaíque, que ele falou assim: “Estou no jongo desde os três anos de 

idade. O Pedro falou agora que está desde a barriga da mãe [todos riem]. E  teve uma 

coisa também dentre as várias coisas que  me chamaram atenção. Teve uma frase do 

William q ele falou assim: “não mas, o menor...” – quando a Dayse falava sobre 

violência – aí, ela falou que algumas pessoas que não são da favela chamam de“menor” 

um menino menor de idade como possível infrator, mal intencionado. E o William falou 

assim: “O menor pra mim, é o menor, é o pequenininho” [risos]. E aí eu queria que a 

gente falasse um pouco sobreum assunto mais espinhos. Das coisas que vocês não gostam 

aqui na Serrinha. Primeiro, eu queria saber se vocês gostam de morar aqui, na 

serrinha... fala, [Duda gesticula, supostamente - não...] 

Duda: Não porque... É.. às vezes, é muito ruim você querer, foi igual ontem, eu tinha voltado 

da rua e assim que eu cheguei, quando meu pai foi guardar o carro, começou a soltar tiro... 

E minha mãe entrou em desespero, não sabia o que fazer, aí, a gente correu pra casa... E é 

muito ruim porque você não sabe que horas você pode estar na rua, que horas você pode estar 

andando, conversando com alguém no portão por causa disso, o ruim é isso, q qualquer hora 

pode ter um tiroteio e você tá na rua e acontecer alguma coisa.  Mas também tem o lado bom 
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porque você conhece pessoas legais, pessoas que não são legais. Conheci o jongo e, por isso, 

que é um lado bom e um lado ruim... 

F: É um lado bom e um lado ruim. Mas se você pudesse escolher, vocêmoraria? 

Olha... 

F: esse lado ruim... 

Duda: Antigamente, que minha madrinha me contou, meu pai sempre morou aqui. Nascido e 

criado aqui. E ele dizia que era uma comunidade, uma favela. Mas só que... não tinha, você... 

tinha bandido mas você não via na rua. As crianças brincavam sem preocupação de ter tiro, 

essas coisas. Eu queria que fosse assim. Não é que eu queria sair daqui, é porque eu não 

queria que tivesse isso. Passar na rua e sentir cheiro de maconha... É horrível. Você ter que 

passar e prender a sua respiração pra não sentir aquele cheiro. Você não poder andar na rua, 

brincar porque pode soltar um tiro e acontecer alguma coisa com vc. Não é legal. Eu queria 

que fosse como antigamente, que os bandidos ficassem na casinha deles... não ter tiroteio, 

essa troca de tiro, eles fumarem na frente da gente... Porque não é legal e além do mais, tem 

gente que se incentiva com isso...E, por isso que é ruim. 

W: Eu, pelo meu ponto de vista, eu acho que o tráfico de drogas tá crescendo mais e mais 

aqui, no rio de janeiro. E, eu acho que, pelo lado bom, eu queria, eu queria continuar aqui 

morando na serrinha, por causa dos meus amigos, é... das minhas amizades, de ficar 

brincando na rua. Mas também não queria morar por causa dessa bandidagem, que todo dia 

tem baile, tem que ficar escutando som alto, aí, não pode reclamar. Quando você coloca um 

som baixinho, os vizinhos começam a reclamar... Mas quando o bandido faz isso, ninguém 

reclama... também é... tiroteio, casa cheia de buraco, bandido correr em cima do telhado, se 

escondendo na sua casa e você não podendo fazer nada... 

F: É, complicado... 

P: É, eu ... eu acho a Serrinha um bom lugar de morar, sim. Eu nunca queria mudar daqui 

não... mas o ruim é os tiros... assim, porque lá em casa, quando eu era pequeno lá, pegou um 

tiro lá no telhado, lá ó... é muito perigoso ficar assim, na rua. Teve um dia que eu tava lá 

(aponta pra região mais alta)– lembra aquele dia lá, que cê tava ali em baixo ali e começou a 

soltar tiro? Tem que ver quando tu subiu o beco. Subiu muito, muito rápido, começou a soltar 

tiro do nada, as vezes tu vai, alguém sobe aqui, policia sobe aqui, assim, do nada; Quando, 
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quando eu tô dormindo e solta fogos, vou pro quarto da minha mãe, muito medo, assim... Mas 

eu não queria mudar daqui não. Só queria só, se tivesse o dom de mudar alguma coisa, ia 

mudar isso, tirar os [Corte de Duda: teve uma época...] bandido, tráfico de drogas. 

Duda: Teve uma época que eu era pequena, aí a minha família tava aqui, não me lembro que 

que teve, começou a soltar muito tiro, muito tiro a ponto de quebrar meu telhado e a gente tá 

estirado no chão. E uma coisa q eu não gosto aqui é natal e ano novo. Eu nunca passei ano 

novo aqui mas natal sim. E teve uma época que a minha família veio pra cá, como nunca 

aconteceu, minha família passar assim... e veio pra cá. E a gente tava brincando debaixo do 

telhado do quintal, até que deu meia noite. Começou a soltar, sabe aquelas bazuca muito 

forte? Começou a soltar, todo mundo desesperado, minha avó passou mal, gente desmaiando, 

eu fiquei desesperada. Foi, praticamente, a virada de natal que eu não gostei. E eu fiquei 

desesperada, todo mundo ficou desesperado... Depois que acabou, foi muito tiro. Depois que 

acabou, até hoje tem a marca no poste, dos tiros... 

 E a minha família paterna, - que, no dia que aconteceu isso foi minha família materna – 

minha família paterna não vai mais lá passar o natal depois, depois de meia noite, justamente 

por causa disso, porque tem medo que, porque deixa o carro na rua, tem medo de que 

aconteça de tiro, porque já aconteceu lá. Agora, tá menos os tiros. Diminuiu. Mas antigamente 

era muito, a ponto de você não conseguir nem ficar no quintal, de tanto tiro. E eu morro de 

medo, muito medo que eu tenho. E assim, não é bom porque a pessoa que tá comemorando 

seu natal, feliz, ali, não gosta dessas coisas. E você, mal ou bem, passa mal, fica desesperada à 

toa, porque mal ou bem é uma palhaçada que eles fazem. Soltar fogos, tudo bem. Agora, dar 

tiro, a ponto de marcar um poste... não acho isso legal, não. 

Vocês já foram abordados na rua por policiais, já sofreram algum tipo de violência de 

preconceito racial, já sentiram isso [confirma o gesto de alguém que, provavelmente 

acena a cabeça em negativa]? Não... 

W:Não 

D: Não 

E você, Pedro?  Também não... 

Pedro: não. Tb teve um dia, que os polícia tava passando lá em casa, aí eu tava descendo com 

a mochila preta pro treino de kickboxe, que eu faço aqui no jongo, treino de kickboxe. Aí os 
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bandidos foi e me viu assim, aí eu fiquei assustado, porque eu fiquei com medo de voltar pra 

casa porque eles iam pensar que eu tava fazendo alguma coisa e voltei com medo dele. Aí, por 

isso que eu fui. E na hora que começou os tiros eu tava do lado deles. Aí eu fiquei assustado e 

caí no chão, me joguei... 

As colocações trazidas por eles nestes primeiros depoimentos revelam o quanto a Casa do 

Jongo tem um papel importante de sociabilidadepara um espaço que também é marcado pela 

violência. O processo de confinamento se estabelece nas favelas, pois o comando da mesma é 

direcionado pelo tráfico. Os moradores  são submetidos a violências verbais, físicas e de 

confinamento. E, jovens e adolescentes que crescem dentro desse processo, são “convidados” 

pelo tráfico para participarem da rotina deles. O tráfico é uma alternativa oferecida de 

sociabilidade. No artigo “Da vida dos Jovens nas Favelas Cariocas. Drogas, Violência e 

Confinamento” (2004), as autoras revelam informações quanto a expectativa de vida de 

jovens e adolescentes no Brasil, das exposições que esses jovens passam como moradores 

dessas áreas, e das lutas contra o desemprego e de maneiras de sobrevivência em meio ao 

confinamento, a violência e o descaso público. Elas trazem um termo utilizado por Leeds 

(1998), chamado “reciprocidade forçada”, por trazer tão poucas alternativas aos moradores 

locais quanto a processos que possam restabelecer suas construções em grupo de maneira 

tranquila e segura, e do recrutamento de milhares de jovens e adolescentes ao tráfico, que 

funciona para eles como um meio de sobrevivência e reconhecimento. A submissão e 

concessões realizadas pelos moradores estão em acordo com o poder local.  

Elas apontam que devido ao aumento do consumo de drogas e da popularização da cocaína no 

mundo a partir da década de 90, e no Rio de Janeiro se tornando um processo rentávelcom a 

baixa de preços e aumento da procura, foram recrutados cada vez mais jovens e adolescentes 

para trabalho no tráfico de drogas, e, cerca de 41,2% desses jovens, segundo relatório dos 

jovens em atendimento do sistema aplicado de proteção no Rio de Janeiro, iniciaram as 

atividades devido à necessidade econômica. 

Além dessa característica, as autoras identificaram que como o processo de mobilidade na 

cidade realizado por  jovens da favela são marcados pela discriminação, o tráfico é o meio 

encontrado dentro da cidade para  aquisição de bens materiais e  respeitabilidade na 

comunidade. 
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“a coesão social pode ser afetada pela violência, pois com frequência, o medo ou a 

experiência da vitimização – direta ou indireta – levam as pessoas adotarem medidas de 

autoproteção que distanciam uma das outras. Ou seja, reduzem o uso dos espaços públicos, o 

contato com os vizinhos e parentes, vivendo o que chamamos de confinamento. Tal condição 

tem impactos importantes não só na restrição da circulação cotidiana das pessoas, mas, 

principalmente, por ser uma forma de controle social não institucionalizado, um dispositivo 

de poder, uma prática disciplinar que se exerce sobre as populações faveladas e que resultam 

numa sobreposição de exclusões de classe, gênero, de etnia e geração. Trata-se, pois, de um 

confinamento geográfico, político, cultural e subjetivo que produz relações de sociabilidade 

muito particulares.(pág. 6-7) 

A Serrinha está submetida aos meus processos pelas quais a maioria das favelas estão. A Casa 

do Jongo, neste caso, aparece como um marcador importante como resgate das relações 

impossibilitadas pela realidade vigente. O espaço se reforça não só como um local de 

representatividade e ações culturais, mas como fomentador de encontros e cidadania. Como 

uma possibilidade de localização geográfica e social que remeta a discussões e debates sobre 

suas realidades. 

Dentro dos encontros, Duda sempre mencionou da ausência de lugares onde pudesse circular, 

e que a casa se transformou num espaço de convivência que proporcionou o conhecimento de 

amigos, a possibilidade de realização de atividades e exposição de suas ideias.  

 

Queria saber como é a relação de vocês com as pessoas que administram a casa, assim, é 

uma relação boa; Quais são as pessoas que vocês mais gostam, quais as pessoas que 

vocês não tem tanta proximidade...? 

D:A mais próxima de mim é a Damiana, Damiana é chata às vezes, mas, pô, ela é muito gente 

boa e tem um coração enorme. A Luiza, é Luiza, né?  

A Luiza, também gosto muito dela. A outra, A Lazi, né? No outro dia eu tava indo pro curso, 

aí elas tavam voltando com a vovó, com a vovó. Aí, elas me abraçaram no meio da rua assim. 

E eu gosto muito do carinho delas, que elas têm com todas as crianças do jongo. Não só do 

jongo, da casa, né? E eu também gosto muito delas, só que eu não tenho mais a proximidade. 
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A única que eu tenho mais, que eu sou mais próxima é a Damiana. Mas as três são a que eu 

mais sou próxima. 

W:Eu acho que sou próximo de todo mundo, aqui eu falo com todo mundo, todo mundo fala 

comigo. Aqui todo... é.., todo mundo se fala, se vê na rua [interrompe voz de menina: é...]... 

Se... se... dá oi, dialoga e eu acho que é isso... 

F: Vocês conhecem a Dione? 

Duda: Sim... 

Ela também é próxima de vocês?  

É mais ou menos... é próxima como também não é. 

[Alguém emite um som estranho até formar uma frase – É, mais ou menos, né... 

Acho que eu só não falo, só não falo com uma pessoa aqui... 

Risos... e você, Pedro? 

Pedro: Ah, eu sou próximo de todos, quase todo mundo assim, ne. Que tem gente que eu não 

conheço muito. A Damiana é próxima, meu tio Alan, Fofão, Berg, tudo próximo assim da 

capoeira... Andreia... 

F: A gente está acabando, já. A gente tratou de várias questões aqui também, até de 

questões políticas. Vocês sacam muito de política, e queria saber o que vocês acham, o 

que vocês veem assim, como vocês se veem no espaço... Deixa eu ver se consigo elaborar 

melhor essa pergunta. Vocês percebem a diferença de algumas relações diferentes por 

ser daqui da Serrinha? 

Duda: Não entendi... 

F: Não entendeu?  

W: Eu acho que, política não se discute, não pq vot numa pessoa, aí a pessoa fa, faz é... rouba 

dinheiro, continua roubando, aí quer votar em oura que é pior ainda, aí não adianta. É melhor 

votar em ninguém e o país,  fazer igual  outros país é... Nazista, pô. 

F: Nazista?! 
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Duda: Nazista, não.  Senti vergonha... 

F: Anarquista? Anarquista, que não em ninguém...? 

Willian:Soldado do exército 

F: Não, é que você... ditadura? 

É, ditadura... 

F: Sério?!  

Willian: Nenhum político é melhor de que ninguém, tudo é ruim, entendeu? Na política é 

assim. tem uma pessoa assim, aí votou, deixa ei ver aqui... votou no “Dionísio Lins”. Aí, vai 

assim, em vez de continua votando nele, vota em outra pessoa que nem conhece. Aí, não sabe 

se a pessoa é do bem ou do mal; se ela rouba ou não rouba  

Duda interfere – Foi que nem esse é, como é que é, do Índio. O cara falou várias coisa bonita, 

vários nada... 

F: Vocês conhecem o Dionísio Lins? Ele tá sempre aqui...? 

Willian: Aqui não. Minha mãe votou, toda eleição minha mãe votou nele. 

Duda: Minha mãe e meu pai sempre bota zero. É que nem esse, esse novo q ganhou. Entre o, 

entre o Crivella e outro  [F: Marcelo Freixo] é... eu não sei qual é o pior. O freixo pelo menos 

dava, é, parecia, né que ia lutar por todos os direitos. Mas... Ca.., é.. o Freixo, o Freixo não... o 

Crivela[Fabiana interrompe: O Crivella, não] É, mas só que ah, botar – graças a deus 

colocaram escola integral, graças a deus porque eu tenho muita coisa para fazer e estudar no 

integral. Algumas escolas, por exemplo, da irmã da Eloá, ela ainda é, o irmão da minha amiga 

é, mas é ruim, cara porque você começa a fazer uma atividade, você tá entrando num curso e 

você tem q parar pra continuar estudando, aí isso não é legal, -  Graças a deus -e o ruim é isso,  

eles prometem e não cumprem. Prometeram escola integral, que ia melhorar isso, cadê?! 

Desculpa, não cumpriu nada. Melhor... desculpa, você fazer, prometer e cumprir do que você 

prometer e não cumprir. Então, quando você for votar em uma pessoa, você tem que ter a 

certeza de que é aquela pessoa que você tá votando. Pesquisar se é ela, se, como ela é de 

verdade, se tudo que ela fala porque tem muita gente fala ali, de faixada, a maioria. Então, 

você tem que saber quem é a pessoa que você tá votando, pranão votar errado e depois 
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acontecer como a maioria do Brasil faz: votar na pessoa, é... falar, não, é, esse vale, esse aí vai 

ajudar a gente a melhorar o brasil e depois, tá votando contra esse cara, pra botar outra pessoa. 

Isso não é legal, não. 

Willian: Eu acho que também é isso que ela falou aí. Que... Tudo político é tudo ruim, tudo 

ruim. É tudo ruim, não vale nada. É tudo um pior de que o outro.  

Gente, eu já estou encerrando. Foi rápido, viu? Eu só queria que vocês falassem, 

resumissem, dentro do que a gente tratou dentro da oficina,  qual foi o assunto que vocês 

mais gostaram de tratar, do que vocês mais gostaram na oficina,  e depois, queria que 

vocês resumissem o que a casa representa pra vocês. 

Willian:Eu gostei de todas as matérias. Mas a que mais me interessou foi quando a gente fez 

o... como é que é o nome do negócio, gente?... Filtro dos sonhos, que eu descobri muitas 

coisas do que significava, que eu pensei que fosse só um brinco, mas não, significa que , 

hum... hum...   eu não sei como era o nome do cara, que foi caçar, mas só que ele não 

conseguia e a aranha fez em volta dele uma teia, pra que ele conseguisse dormir e tivesse bons 

sonhos, pra que, o dia seguinte, ele amanhecesse e conseguisse caçar; e  ele conseguiu. Por 

isso que foi criado o filtro dos sonhos... 

Fabiana: Aham. 

Duda:E essa matéria foi muito legal, a culinária também, eu aprendi muita coisa e vai 

[inaudível]... [Fabiana ri]... aí, vai... e também da... como é que é o nome [estala os dedos]... 

negócio de religiosa  

Fabiana: Sobre tolerância religiosa? 

Pedro: Acho que eu mais, a que eu mais gostei foi a da medicina. A medicina é boa porque 

[menina: Medicina?] Todas as drogas são remédio [Menina corta: Ah, essa também!] e, e 

também...  Sim! Eu não tava nesse encontro. Fala pra mim disso! 

Duda: Foi muito bom. A gente falou, ela botou o vídeo das ervas, num foi? De muitas ervas e 

o... algumas ervas, por exemplo, a maconha , ela é um remédio como cura, que dizem. Mas 

por um lado, é bom porque cura né, algumas pessoas, ajuda, mas por outro, é ruim porque isso 

acabou influenciando muita gente a não só se curar porque você,  tem gente que não tá com 

doença e fuma porque gosta [risos] e aí, quer ir além disso e acaba fazendo muitas coisas 
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piores. Então, algumas por, por exemplo, chá de boldo, já tomei muito quando eu passei mal. 

Muito ajuda, é ruim à beça, olha... fica com um gosto horrível na boca, mas ajuda a melhorar 

muito...a maioria das ervas que fizeram é pra nossa cura, pra medicina porque alguns médicos 

ajudam é... as pessoas curando com as ervas. É, amassam fazem coisas. Colocam alguma 

coisa ali, mas ajuda. Xarope, xarope com certeza tem algum, alguma coisa... xarope disso, 

xarope daquilo, alguma coisa, sempre tem uma erva ali, que eles misturaram. Adicionaram 

coisas? Sim. Mas, a maconha que as pessoas fumam não é a mês a que é... a erva. A erva da 

maconha é a, é pra, hum, é a medicina pra curar. A erva que as pessoas, a maconha que as 

pessoas fumam, eles adicionaram pó [Willian corta: Química ] é, isso aí, adicionaram química 

e mais algumas coisas pra o, pras pessoas poderem ficar louconas... [risos] 

 [Willian fala: Na minha gíria, ficar loucona, doidona, ê, caraca!] 

 ...Bob Marley, nesse estilo porque quando aquela, Glória Maria, né, foi lá na Jamaica, ela viu 

as plantas da maconha. O que ela fumou não foi a planta. Ela fumou o que o jamaicos deu pra 

ela, que foi o que, a mistura da, da planta com mais química do que a planta. Porque se ela 

fumasse só a planta, ela ia ficar normal, agora, ela fumou com a química. E, por isso que ela 

ficou doidona, né... [risos] Entendeu? [Fabiana risos – Entendi...] Por isso que ela ficou nesse 

estado... 

Fabiana: Queria que falasse, William, dessa, dessa sua, desse seu ponto de vista aí, de 

que todos os remédios são drogas. 

Willian: É, eu acho que também, a maconha também é... vestígio de LDS; como meu 

professor de história falou, lá na escola... E também, eu acho que o tráfico de drogas tá 

crescendo muita ais no rio de janeiro  do que a própria [inaudível] das empresas, né, que, cada 

vez mais  a pres, o menor do morro e, acha bonito ser bandido, ser traficante, é... é, se ostentar 

mas não pode [Dudaa corta: não quer arrumar um emprego...] colocar o pé na rua, não pode, 

não pode ir ali, embaixo, comprar um salgado, não pode sair com a família... eu acho isso. 

Você num, é... eles, eles acham, tem dois que moram, moravam, né, na minha rua... Era 

gordinho, os menino, ia pra escola... Outro dia, vi os dois fumando maconha, eu – como 

assim?!- o menino tá pele e osso e, assim, podendo continuar numa vida boa, correr atrás – 

Hoje, em dia, não vamos negar, tá difícil de arrumar emprego. Mas eu queria entender, se tá 

fácil pras pessoas é... vô vou entrar em outro caso... se as pessoas tem dinheiro pra comprar 

roupa de natal de ano novo, sai com trezentas bolsa de shopping, do Mercadão, de qualquer 
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lugar, por que que não tem... depois posta que não tem dinheiro?! Como é que vai entender?! 

Num tem lógica isso. E hoje, eu que, eu queria entender por que que tá difícil das pessoas 

conseguirem arrumar emprego? Num... Mas é aquilo, tem gente que... 

F: Você não acha que tá difícil também? 

Duda: Sim! Mas também porque as pessoas gastam sem querer saber [Fabiana: Uhum], num 

tem aquela noção, pô, vou guardar esse dinheiro porque posso precisar. Sai gastando... Minha 

tia, ela tava com mil e duzentos na mão, ela podendo investir em alguma cois... Mil e 

duzentos dá pra você fazer muita coisa. Você pode investir, por exemplo, abrir uma 

barraquinha de batata, mas isso vai lucrar. Final de semana, o que as pessoas mais gosta de 

comer é besteira. E vai lucrar. Agora, as pessoas que pegam dinheiro, que recebe e si gastando 

e isso, aí, depois quer sentir, ai, tá na crise. Não é na crise. Você teve a oportunidade de ter 

um dinheiro na sua mão e gastou sem motivo. E as pessoas, hoje em dia, tão se traficando, se 

prostituindo porque é mais fácil, porque você ganha dinheiro mais fácil porque, venhamos e 

convenhamos, você fumano, você virano bandido... Virano bandido, você rouba, você ganha 

as coisa tudo de graça. Se prostituindo, mais ainda. Você ganha tudo de graça. Pra u que a 

pessoa vai querer botar na cabeça que tem que estudar e que tem que ter um emprego, se ela 

pode fazer  coisa muito mais fácil? [Fabiana: uhum...] Sempre existe um lado, uma pessoa que 

fala pro seu bem e uma que fala pro seu mal. Você, o seu coração que tem que decidir, se ele 

quer ir pro bem ou pro mal. [Fabiana: uhum...] Agora, se voc... se você vai pela cabeça dos 

outro, aí... E difícil. Você tem que saber o que tu quer.  Mas ir pela cabeça dos outro é muito 

complicado. 

É difícil também porque eles viv [titubeia]... é um ambiente que propicia muito, né, que, que 

chama muito atenção, né...  

Você passa a rua e qualquer hora ta com cheiro de maconha. Eu num suporto! Eu prendo a 

minha respiração [faz som de quem puxa o ar para prendê-lo]... eu fico uma hora lá e 

prendendo a respiração e você não pode tampar o nariz, né, porque já vai tá desconfiando. 

Então, tem que tentar dar aquela disfarçada... que isso vem a pessoa e – hum, eu gostei desse 

cheiro, vou ali e tal... 

 E você não acha que os meninos tentam sair dessa vida, mas que, às vezes, é muito 

difícil porque eles sofrem muito, com questões, né? 
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Eu já vi isso duas vezes. Uma que foi o menino que era amigo, amigos da, amiguíssimo de 

uma menina que também era minha amiga, não muito minha amiga, mas era... e virou 

bandido. Por quê? Porque a mãe dele que... é... queria, que todo da pedia dinheiro pra ele – e a 

mãe dele também usava drogas...-. Então, queria u... usar, queria fumar, queria fumar, queria 

dinheiro queria isso, queria aquilo. E com a pressão, o único jeito que ele teve de conseguir 

essas coisas rápido pra ela, foi virando bandido. Agora, ela não reclama mais dele. Porque ela 

ganha tudo que ela quer... 

E outro caso foi que o meu amigo, que estudou comigo é, foi esse ano que aconteceu. Ele 

passou pra de tarde e ele falou ‘vou virar bandido’. Eu: Para de graça, cara! Aí, ele foi e falou, 

‘não, eu vou virar!’. Cabou que não virou. Mas só que ele entrou pra boca. 

F: Quantos anos ele tem? 

Ele tem quatorze anos. Ele entrou, ele não mora aqui. Ele entrou pra boca. E o irmão dele 

estudou lá na escola de manhã. E os bandidos falaram pro irmão dele que, falaram: ‘ou o seu 

irmão paga a dívida, ou vocês dois vão morrer... Ou você vai entrar pra boca... O irmão dele, 

esse menino que entrou pra boca começou a trabalhar pra conseguir o dinheiro. E o irmão dele 

apanhou dos bandido e tal, eu... e os bandido falou, ‘você vai ter que entrar pra boca, pra 

pagar a dívida’. O irmão dele: ‘eu não faço isso. Eu posso me envolver, fazer qualquer coisa, 

mas eu não vou entrar.’ Aí, os bandido falou: ‘ou você sai do morro, ou você entra... Ele 

apanhou muito, a ponto de ficar com os dois braço engessado. E, graças a deus, o menino se 

mudou pro pai, conseguiu pagar a dívida... Mas só que os bandido tiraram foto deles à força, 

com o radinho falando, ‘meus futuros bandidos’. Então, mal ou bem, eles sofreram essa 

[titubeia]... o outro, não. Porque ele entrou na boca porque ele quis. Ele que tinha que sofrer o 

pato. Mas foi como a menina disse. Lá, eles não querem saber que, se tá envolvido ou se não 

tá. É da família. Conhece? Vai levar o pato. E, graças a deus que o menino não se envolveu. 

Mas só que eu vi, percebo no olhar dele que ele não queria isso que... ele, tipo, pô tô sofrendo 

uma coisa que não sou eu. Ele sofreu uma pressão.  Ele quase virou. Ele sofreu aquela 

pressão. Não você vai ser, você vai ser. Ainda bem que ele teve a consciência de perceber, 

não, isso não é pra mim. Melhor eu sair do morro do que virar. Mas só que a maioria não tem 

essa consciência. Prefere virar porque, não porque é mais fácil, a maioria é porque é mais 

fácil, mas outros porque a pressão tá muita, que, melhor você apanhar, morrer ... que que é 

melhor, você morrer ou você  ou você virar? Melhor você virar... muita gente pensa assim. 
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Então não é só pelo caso, disso. 

 Willian, quer falar alguma coisa sobre isso? 

Willian: Eu acho que é o que ela falou também, né porque... os bandidos influenciam muitas 

pessoas. Ah, vamo ali [titubeia]... começa assim, compra aquilo ali pra mim, aí começa a faze 

favor, depois, começa a andar de carro, de moto [Pedro e outra menina, juntos, é mesmo, é 

isso aí mesmo...], depois, vai experimentando uma coisa; depois, tá na vida... Aí, não dura 

nem dez minutos como bandido... 

Duda: Você fala assim: ‘não, guarda isso aqui pra mim, que daqui a pouco eu pego...’ lá no 

meu terreno tinha um lugar... pulavam o muro e guardavam lá. E assim, meu pai, teve um dia 

que viu o gato catucando, meu pai, ‘o que que é isso? Quando viu, meu pai tomou um susto. 

O que meu pai fez? Botou tudo de volta e deixou ali. Vai que, mexam naquilo ali, a culpa vai 

ser de quem? Do meu pai. Aí, então assim, vira e mexe, vira e mexe tem coisa lá. Então, 

falam – ‘guarda isso pra mim... ‘ó, vou te dar tal, tanto...’. Pô, dinheiro, quem não quer? Eu 

pe... pego o dinheiro; ‘Ó, vamo ali, rapidinho, comigo; Ó, experimenta isso aqui’... Vai indo, 

vai indo, vai indo; quando tu ver, meu amigo, já com uma arma na mão, com um radinho no 

bolso, fumando maconha. Virou... 

Willian: Tem, tem tem gente aqui que vira  só pra ter dinheiro, assim, falar eu tá andando de 

arma, que lá ta andando de moto [menina: É... e as meninas...] [inaudível]uns ladrão aqui, 

solto... como tem polícia que, ó, não faz nada, parece até que e bandido, fica na rua, normal... 

Fabiana: E vocês já perderam pessoas? Conhecem pessoas que morreram...? 

Pedro: Já, muitas pessoas daqui, antigamente... 

Willian: Na vida do crime? Muitas... 

 Queria só que vocês agora falassem, resumissem o que é, significa a casa pra vocês 

assim... Começa pela Duda... 

Duda: O jongo, pra mim, foi um lugar, como eu disse, um lugar de...  

Vocês falam do jongo como um lugar, né? Eu acho engraçado isso, assim... o jongo é o 

lugar.. 
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Duda: O jongo foi um lugar que me fez conhecer pessoas, um lugar de me achar. De ser quem 

eu sou. Porque eu era muito tímida, ainda sou. Mas aqui é o lugar que eu e transformo na 

pessoa mais louca; na capoeira eu apronto com as minhas loucura. Mas eu sei a hora que é pra 

brincar e a que não é. E o jongo foi o eu lugar de conhecer... É o meu lugar de conquista. De 

conquista de conhecer, conquista de aprender e... de tá com as pessoas que eu conheci, que eu 

gosto e que eu fizer amizade. E foi muito importante. 

Entendi. Pra você, Willian? 

Willian: Eu acho o jongo é o jongo e a Casa Do Jongo me influenciou muito na minha 

infância... [Fabiana corta] 

O que é o jongo, então, pra você? O jongo... 

Willian: O jongo, acho que é muito, é... tipo de ancestrais assim, da origem africana que 

vieram aqui pro Brasil, aí... acho que a vovó Maria Joana também era... Aí, eles fizeram a 

Casa Do Jongo, que também foi como o Império do Futuro... Veio, veio muita coisa. E, hoje 

em dia, o jongo é o jongo que é conhecido no mundo à fora aí... 

Eu não tenho palavra pra... pra dizer o que significa o jongo. Assim, o jongo [Fabiana corta] 

Fabiana: O que é pra você. Você não precisa... 

Pedro:O que é pra mim o jongo? É um lugar muito legal assim... Sempre quando eu tô em 

casa e tô entediado, eu venho pro jongo e tenho alegria garantida, né? [Fabiana ri] 

Venho pra cá, tenho muito negócio pra fazer ... jongo é assim, né, um negócio muito 

importante na minha vida também... só isso. 

Dentro do processo de construção das oficinas da DSPL, do qual os adolescentes 

participavam, foi importante perceber os processos específicos pelos quais eles passam. Em 

uma das oficinas que conversámos sobre estética negra, foi realizada uma dinâmica sobre  

Este mesmo artigo, também apresenta os processos específicos de subjetividades que esses 

grupos apresentam. Desde cedo os meninos são “treinados” a escapar da violência. Julia, uma 

adolescente que frequentou algumas aulas da Diálogos, explicava exatamente todas as 

estratégias que ela aprendeu para não ser baleada. Que ele deveria agachar ao lado da parede 

pois o movimento da bala dificilmente a atingiria nessa posição, ou se esconder embaixo dos 
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carros. Esse depoimento me chamou atenção quanto às interpretações que os meninos fazem 

sobre diversos aspectos da vida deles. Eles realmente circulam dentro dessa compreensão do 

espaço que vivem, e isso apresenta características específicas sobre um entendimento social. 

Ao mesmo tempo que o William aponta as dificuldades sobre o envolvimento como tráfico, 

ele sabe do quão difícil é não se envolver. Os meninos desde cedo vão passando por 

entendimentos de uma política muito específica instaurada no local que vivem. Existe uma 

tratativa e uma atenção muito madura que eles precisam assimilar desde cedo para sua 

sobrevivência no espaço. Sua circulação espacial é reduzida, e com isso,suas compreensões 

sobre experiências sociais amarradas a um determinado espaço. Eles são adolescentes, claro. 

Algumas experiências são confusas. Mas me refiro à privação de experiências por conta do 

território que habitam que já oferece demandas profundamente complexas.  

Observa-se, atualmente, que as relações entre os diferentes segmentos sociais 

nos percursos da cidade acontecem atravessadas pela desconfiança e o temor 

ao outro, e a juventude pobre é frequentemente vista como instável e perigosa 

por essência. Consequentemente, os canais de comunicação e os espaços de 

convivência entre estes segmentos se tornaram ainda menores do que já 

viram, aprofundando a distância e a falta de comunicação entre eles na vida 

da metrópole (Vilhena, 2013). Esta incomunicabilidade, compreendida como 

uma modalidade de violência construída no interior das contradições sociais, 

implica em determinadas formas de apropriações subjetivas. (p.7) 

 

E é nessa configuração que a Casa se torna um elemento de possibilidades para eles. De 

apresentação de propostas. De trazer novas maneiras de eles viverem a adolescência, de 

viverem outras dimensões sociais. Se torna um meio político de assimilação e reflexão da 

realidade em que vivem e dos movimentos possíveis que podem ser realizados por eles. O 

jongo se concretiza como um lugar. 
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Considerações Finais 

O jongo é visto pelos meninos como um lugar. “Quando eu venho pro jongo” “Quando eu 

vou no jongo” ... Esse lugar se materializou, hoje, na Casa do Jongo da Serrinha. Masa prática 

já se realizava na Balaiada, no quintal da Tia Maria, na antiga sede da Escola. Então não se 

trata somente do espaço físico, trata-se na concretude do jongo como um lugar. E é preciso 

mudar a ótica de construção que temos como um lugar.  

O Jongo da Serrinha sofre as dimensões cruéis de uma política neoliberal. Os administradores 

e voluntários da casalutam contra as dificuldades e encontram meios de continuar esse 

trabalho importante para o local, mas isso não é suficiente para justificar os processos 

sociopolíticos aos quais os territórios pretos são submetidos, merecendo atenção 

governamental e políticas públicas para o seu desenvolvimento educacional e social. 

  E, por mais que haja desencontros de desejos sobre o que pode ser melhor para a 

continuidade da prática, os afetos são grandes fazedores e mecanismos de potência para o 

movimento. As crianças e os adolescentes da Serrinha são atores importantes para trazer 

respostas à feitura do jongo. Ouçamos. 
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