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Resumo 
 
O artigo tem por objetivo mostrar as territorialidades construídas pelo jongo na cidade 
do Rio de Janeiro, mapeando os territórios físicos e simbólicos dessa prática cultural, 
percebida como prática comunicacional. A partir da localização do jongo em lugares 
ressignificados da cidade, produz-se um mapeamento preliminar, percebendo a 
transformação desses locais – lugares mortos ou zonas de interdito – em territórios de 
cenas musicais.  
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Pensar a geografia do Rio de Janeiro é inserir na discussão uma memória territorial que 

abarca manifestações culturais as mais diversas e que têm nos espaços do subúrbio uma 

significação particular, que as aproximam das tradições mais antigas da cena musical da 

cidade. Não apenas o samba, mas ritmos e encenações musicais relacionadas 

diretamente à africanidade. 

 Nesse sentido, podemos pensar a cidade como uma territorialidade simbólica, na 

qual pedaços exercem essas tradições, fazendo com que, no que diz respeito ao jongo, 

emerjam duas territorialidades distintas: uma que diz respeito à origem do jongo e que 

procura – através das territorializações culturais – manter e amplificar o que poderíamos 

classificar como o jongo tradição; outra que se espalha pelos bairros, constituindo novas 

cenas musicais jongueiras, que se misturam a outros ritmos (samba de roda, samba de 

coco, etc.). 

 Assim, mapear a cena musical do jongo da cidade do Rio de Janeiro é pensar 

como se articulam tradição e transformação. A cena musical jongueira encenada nas 

ruas e transformadas pelos ritmos e movimentos, que fazem do corpo um lugar de 

produção de sentidos, produz um circuito musical próprio no qual não está incluído o 

Jongo da Serrinha, de onde todos os grupos que apresentaremos nessa cartografia 

                                                
1Trabalho apresentado no GP Geografias da Comunicação XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
 
2 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal 
Fluminense (UFRJ). E-mail: marialiviaroriz@gmail.com 
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jongueira do Rio de Janeiro se originaram. Isso porque, de fato, o Jongo de Madureira 

não se constitui como um território jongueiro pelas ruas da cidade. Suas incursões 

públicas se fazem em espaços destinados a apresentações artísticas (teatros, 

preferencialmente), onde procuram encenar o jongo com a teatralidade que o relaciona 

diretamente à africanidade. Todas as outras rodas se apresentam em lugares públicos, no 

espaço da rua, resignificando a geografia da cidade. 

Para produzir, portanto, um mapeamento das rodas de jongo da cidade do Rio de 

Janeiro, necessitamos ir ao subúrbio da cidade, mais especificamente ao morro da 

Serrinha, localizado no bairro de Madureira, na Zona Norte. No território, conhecido 

popularmente por sua relação com a cultura, emergem com mais nitidez as 

permanências do jongo, as ressignificações do samba, num cenário aonde a 

tradicionalidade se alia às inovações das danças contemporâneas (por exemplo, o 

passinho, o hip hop encenados embaixo do Viaduto Negrão de Lima ou simplesmente o 

Viaduto de Madureira). Desse modo, ao procurar cartografar as rodas jongueiras, os 

passos iniciais começam no Morro da Serrinha – em Madureira,  onde se situa a única 

comunidade jongueira do Rio de Janeiro, o grupo Jongo da Serrinha.  

 

Tradição e tradicionalidade: o Jongo da Serrinha 

Ao definir a particularidade da Serrinha como sendo a única comunidade 

jongueira do Rio de Janeiro, alguns autores (NEPOMUCENO et alli, s/d) identificam na 

relação histórica do território com a africanidade o fundamento principal para a sua 

definição. Desse modo, ser descendente de uma comunidade quilombola é fundamental 

para definir o grupo como portador dos signos de reconhecimento identitários e 

formuladores do lugar comunitário. 

Ao mapear os territórios do jongo no Sudeste, Martha Abreu e Hebe Mattos 

(1995 e 2007) destacam a sobreposição desses lugares com os locais aonde existiam no 

portos clandestinos e plantações de café no século XIX. Assim, para ser comunidade 

jongueira há que ser descendente, em certa medida, dos personagens que representaram 

historicamente os últimos africanos escravizados que aportaram no Brasil e, no caso do 

Sudeste, migraram para as grandes fazendas de café do Vale do Paraíba. 

Observa-se, portanto, a construção da ideia de comunidade atrelada a uma 

tradição, referendada pela origem de seus integrantes. A comunidade jongueira é,  nesse 
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caso, herdeira direta das práticas culturais de seus antepassados e estaria, a partir de 

laços ressignificados, atualizado nas ações contemporâneas de um passado imemorial. 

Está se atrelando a noção de comunidade a uma obrigatoriedade de pertencer a 

uma tradição reconhecida pelos próprios integrantes do grupo e, sobretudo, pelos que 

visualizam a comunidade como fazendo parte do presente, mas também do passado. Se 

atrelarmos a noção de tradição à obrigatoriedade da existência de conteúdos portadores 

de sentido, observa-se que elas estabelecem para as heranças recebidas um lugar na 

ordem do simbólica e uma dimensão de linguagem e de texto (RICOEUR, 1997, p. 

387).  

Trata-se, portanto, de um duplo reconhecimento do lugar da tradição: tanto como 

tradição inventada, no sentido atribuído no clássico estudo de Eric Hobsbawm (1997), e 

tradição como tradicionalidade, isto é, quando o grupo é diretamente afetado, como no 

caso que estamos estudando, pelo passado. 

Hobsbawm (1997, p. 9) entende por “tradição inventada” um conjunto de 

práticas, rituais e simbólicas, que através da repetição procura inculcar certos valores e 

normas de comportamento, produzindo uma continuidade em relação ao passado. Já a 

tradição como tradicionalidade é definida a partir da existência de um estilo formal que 

garante o reconhecimento e a consequente recepção do passado (RICOEUR, 1997, p. 

387). O Jongo da Serrinha, ao ser definido como comunidade jongueira, a partir dos 

laços com o passado materializaria, assim, a tradição ao mesmo tempo como invenção e 

tradicionalidade. 

Diferente da comunidade, a roda jongueira se caracteriza pela apresentação de 

grupos musicais em lugares aleatórios ou pré-determinados com o sentido de produzir 

uma cena musical diferenciada e como propósitos os mais diversos em diferentes locais 

da cidade, que são, assim, apropriados por seus integrantes e pela própria assistência.  

Baseada na metodologia estruturada por Micael Herschmann e Cíntia Fernandes 

(2014), procuramos nos colocar à deriva para observar e, assim, poder mapear as rodas 

de jongo urbano, construindo o que aqueles autores denominam uma cartografia 

musical, no caso específico de nossa análise, do jongo. Cartografia musical entendida 

como territorialização de práticas e processos comunicacionais. 

Especificamente, no caso do Jongo da Serrinha, o grupo se transformou com o 

decorrer do tempo e não atua mais como uma roda. Mas o processo de ocupação das 
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ruas pelas rodas musicais jongueiras sobrevive e se reafirma, na contemporaneidade, 

transformando as trilhas inicialmente percorridas, na década de 1960, por mestre Darcy. 

Filho de uma família jongueira, vinda das fazendas cafezeiras, com medo de a 

tradição do jongo se perder, Darcy inicia o movimento de levar o jongo para o asfalto. 

Desse modo, o mestre jongueiro da Serrinha introduz novos instrumentos ao lado da 

percussão, constrói uma roda com os alunos da Pontifica Universidade Católica, 

universidade situada na zona sul do Rio de Janeiro e frequentada pelos cariocas de 

famílias abastadas, além de começar a ensinar as danças e a música às crianças do 

Morro da Serrinha. Mestre Darcy produziu, assim, alguns movimentos cruciais para a  

construção das rodas de dança que sucederam o jongo da Serrinha.  

O jongo veio para o centro urbano a partir do movimento migratório que 

ocorreu, no século XX, das fazendas para a cidade. Eric Nepomuceno explica que a 

crise cafezeira foi uma das propulsoras do êxodo da população rural para cidades 

vizinhas e para os morros da cidade do Rio de Janeiro. Esse espraiamento populacional 

dos moradores das antigas fazendas escravocratas, sobretudo, do Vale do Paraíba para 

as cidades próximas, segundo ele, produziu a inclusão do jongo como prática frequente 

em cidades como Barra do Piraí, Pinheral, Santo Antônio de Pádua, entre outras. Esses 

mesmos habitantes do interior teriam migrado para lugares ainda mais distantes, como 

foi o caso do atual Morro da Serrinha, em Madureira, no Rio de Janeiro, ou ainda os 

foliões de reis e Mesquita, na Baixada Fluminense, periferia do grande Rio 

(NEPOMUCENO et alli, s/d, p.26).  

 Segundo os historiadores, essa população descendentes dos últimos africanos 

residentes no Sudeste do país, saía da zona rural e migrava para os centros urbanos 

trazendo na bagagem “tudo o que tinham recebido de herança de seus avós e importante 

para os novos tempos: seus laços familiares, a ligação com a terra, os seus jongos, 

calangos e folias de reis e a memória da liberdade e do cativeiro” (NEPOMUCENO et 

alli, s/d, p. 27). Assim, essa população chegou aos morros do subúrbio, com uma 

bagagem imaterial e herança, o jongo, a dança dos antepassados. 

 Apesar de o Jongo da Serrinha não possuir uma roda que atue na rua, se 

apresentando no momento atual, sobretudo, em shows, nas diversas rodas que se 

espalham pela cidade observa-se que cada uma é, de certa forma, herdeira do 

movimento realizado por mestre Darcy nos anos 1960 de manutenção das tradições 

jongueiras. O jongo da Serrinha seria uma espécie de lugar simbólico de fundação das 
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rodas contemporâneas. Desde 2004, quando se transformou numa Organização Não 

Governamental, o grupo da Serrinha passou a desenvolver uma série de ações culturais, 

no sentido de preservação do jongo, de maneira mais institucionalizada.  

 Ao procurar caracterizar as especificidades do jongo da Serrinha, Monica 

Ferreira, do grupo Dandalua, justifica a ausência das rodas regulares em função de 

estarem reunidos como comunidade de pertencimento a um território físico marcado 

pela violência.   
Primeiro que Serrinha não faz roda, primeira coisa. Serrinha não faz 
jongo na rua. Serrinha faz show, faz espetáculo que é belíssimo, que 
eu amo. Como eu te falei meu marido é do Jongo da Serrinha. E 
assim, que sofre muita crítica por isso, a Serrinha. Porque não fazem 
roda e tal. Mas qual outro grupo também que está na favela? Dentro 
de uma comunidade ensinando dança, canto e percussão para as 
crianças. Porque nenhuma comunidade jongueira está dentro de 
favela, lidando com tráfico, com uma série de coisas. E essa discussão 
pouquíssimas pessoas fazem. (Monica Ferreira, grupo Dandalua, 
entrevista à autora em 03 de janeiro de 2017).  

  

Observa-se na fala da integrante do grupo Dandalua, o conflito que se estabelece 

entre integrantes das comunidades jongueiras contemporâneas com a opção realizada 

pelo Jongo da Serrinha. Ao se transformarem num grupo de show recebem as críticas 

por não realizarem mais as rodas na própria comunidade. Entretanto, a opção pela 

divulgação da dança como tradição sob a forma de um espetáculo acabado pode ser 

interpretada como uma estratégia de resistência já que o grupo mostra nos shows todos 

os índices do jongo imemorial: os pontos marcando as danças, os sons dos instrumentos, 

com os toques característicos dos tambores e, sobretudo, os passos da dança encenada o 

mais fiel possível aos modos do passado. 

Uma das principais ações de mestre Darcy ainda na década de 1960 foi a 

transmissão da prática jongueira às crianças, ensinando-as dançar e tocar, para assegurar 

que a memória do jongo e do grupo seriam mantidos.   

A fundadora do grupo de jongo Afrolaje, Flávia Souza, foi uma de suas alunas. 

Na narrativa da Flávia percebemos o percurso que se inicia  no seu processo de 

formação na adolescência, quando associava as aulas com o mestre com a macumba, até 

a chegada na Companhia Folclórica da UFRJ, finalizado no momento de criação do 

grupo Afrolaje.  
Eu comecei com dezessete, dezesseis pra dezessete anos umas aulas 
de jongo e, por acaso, era com o falecido mestre Darcy, mas eu não 
gostava muito porque eu achava que era macumba. Eu venho de uma 
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família bem católica, mas fiz. Comecei a fazer. Aí, depois, lá na 
frente, fui me desenvolvendo, segui carreira artística, trabalhando com 
teatro, que é o que eu faço até os dias de hoje. É venho de uma família 
bem humilde.  
 
 

Na sua fala, a fundadora do grupo, após uma brecha em que revela uma 

trajetória de vida marcada pela ausência de passado, em função das dificuldades 

cotidianas, relembra cada passo de sua vida no jongo, que ela, na época, relacionava 

diretamente às práticas da religiosidade africana. 
 
A gente mal sabe da história da nossa família, porque minha vó ela se 
perdeu dos irmãos dela. Se perdeu, não. A mãe dela foi obrigada a 
distribuir a família. Então, entro na UFRJ. Não! Entro na companhia 
dos comuns, que é uma companhia só de atores negros e começo a 
fazer jongo de novo como preparação física da Valeria Monan que, 
por acaso, era coordenadora de parte de dança do Jongo da Serrinha. 
Aí, eu: de novo essa macumba me perseguindo, esse jongo! Aí, fazia 
porque tinha que fazer.  Eu tava recebendo, então tinha que fazer tudo 
que era proposto pela companhia de teatro.  
 

Saber cantar e dançar jongo deu a ela singularidade suficiente para participar 

mais ativamente da Companhia Folclórica da UFRJ. Na sequência, depois de pensar em 

montar uma companhia de hip hop, acaba criando um grupo jongueiro, o Afrolaje, cujo 

nome é decorrente do lugar aonde ensaiavam: a laje da sua casa no Méier.  

Fui fazendo o jongo lá com o colega Monan, caí de novo com o Jongo 
da Serrinha, às vezes, fazia algumas participações quando precisava, 
enfim...Aí, depois, mais tarde, entro pra UFRJ, entro pra Companhia 
Folclórica da UFRJ, que é uma companhia grande de referência no 
Brasil todo e, por acaso, eu passo na Companhia porque sabia cantar e 
dançar o jongo. Então, eu passo como cantora e como dançante da 
companhia e lá a gente trabalha muito o jongo, né. Tem o Xande 
Carvalho que também foi do Jongo da Serrinha e lá a gente faz um 
trabalho grande de pesquisa, a gente ia pros quilombos, né. E eu passo 
a conhecer os mestres; isso há quinze, dezessete anos atrás, a conhecer 
os mestres nos quais eu já conhecia por conta das referências de 
adolescência na época porque fiz jongo com mestre Darcy e entro na 
faculdade com a perspectiva de montar uma companhia de hip hop. 
(Flávia Souza, entrevista à autora em 17 de janeiro de 2017). 
 

 Na fala de Flávia destaca-se também a relação que estabelece com os mestres 

jongueiros e como isso foi determinante para a sua relação com a dança. De tal forma, 

que a companhia de hip hop que pretendia montar não se concretiza e acaba criando o 

grupo cujo nome é marcado pela territorialidade cultural aonde se apresenta. Afrolaje, 
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uma junção da africanidade com o território das lajes das casas dos subúrbios e das 

favelas do Rio que são lugares demarcados para o entretenimento. 

 

O mapa do Jongo no Rio de Janeiro: territórios como prática comunicacional 

 Se até o início dos anos 2000, quando se pensava em jongo como um território 

de práticas culturais, o lugar físico que estava diretamente relacionado a essa prática 

cultural era o subúrbio carioca, mas especificamente Madureira, a partir de 2003 uma 

nova configuração emerge na cena da cidade. Debaixo dos Arcos da Lapa, no centro do 

Rio, é fundado por Marcus Bárbaro o que passaria a ser conhecido como Jongo da Lapa. 

O Jongo da Lapa foi criado incialmente com o nome de Pé de Chinelo. 

Posteriormente mudou de nome para Quatro Esquinas e, finalmente, passou a ser 

conhecido a partir do território aonde se inscreveu: a Lapa. O seu fundador se intitula 

mantenedor do mesmo movimento que mestre Darcy fez a partir dos anos de 19603. 

Segundo Marcus Bárbaro apesar de ser uma manifestação de origem rural, o fato de 

viver no meio urbano e ser apaixonado pela dança faz com que ela saia dos terreiros e 

construa suas bases na cidade. “Somos criaturas urbanas. O jongo que a gente faz é na 

Lapa, com os gringos, com os doidões. Nosso terreiro é de paralelepípedo e asfalto”.4   
E assim então com o tempo aquilo se tornou um palco, um palco não, um 
espaço de problematização das questões da cultura popular urbana, né. (...) E 
aquilo ali logo no início a roda não virou Roda de Jongo da Lapa, a roda assim 
que o pessoal do Pé de Chinelo foi embora, porque durante um ano era roda do 
Pé de Chinelo quem tinha o poder da internet divulgava dessa maneira. E eu um 
dos problemas que eu tinha porque eu falava: A roda não é de um grupo só a 
roda é de todo mundo (BÁRBARO, Marcus. Depoimento. Entrevista à autora, 
maio de 2015). 

 O território físico se transforma em palco para a encenação da cena musical que, 

amplificada, se constituirá num circuito musical que atravessará os espaços da cidade 

em direção a outros lugares, construindo redes de significações simbólicas. 

No caso dos integrantes do Jongo da Lapa, a relação com o lugar é criada pela 

cadeia de pertencimentos que é construída e que se inicia na apropriação do lugar físico 

– a Lapa -, continua na demarcação temporal (o grupo se apresente na última quinta-

                                                
3 Mestre Darcy, filho de Vovô Maria Joana, a principal liderança e transmissora da tradição do jongo no 
Rio de Janeiro, expandiu o Jongo da Serrinha, tradicional morro da Zona Norte, localizado em Madureira 
no subúrbio do Rio, ao criar o Grupo Cultural Jongo Cultural no final da década de 1960. Rufino (2014) 
distingue o Jongo da Serrinha e o Grupo Cultural, afirmando a existência de jongueiros da Serrinha não 
necessariamente participantes do Grupo Cultural (Rufino, 2014).  
4 BÁRBARO, Marcus. Depoimento. In: O Jongo da Serrinha nos Arcos da Lapa. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=-n1MAbXGzVA).  
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feira do mês) e se desenrola na repetição sincopada do ritmo e do cântico matizadas em 

uma roda de expressão corporal. São os integrantes que se posicionam como do lugar e 

ocupam o espaço, tornando-se naquele instante os proprietários dos Arcos na Lapa.  

Um espaço de rua que, quando ocupado, se transforma em território particular, 

propriedade do grupo de roda. De lugar público, se transforma em espaço privado. Toda 

última quinta-feira do mês tem roda de jongo, logo após a roda do coco. É dessa forma 

que o território físico é ocupado, transmutando-se em território simbólico. 

Mas se o início dessa cartografia musical do jongo da cidade do Rio de Janeiro 

se inicia na Lapa, se esparrama por outros lugares, construindo a partir desses 

agrupamentos culturais um mapa arquipélago jongueiro. Percorrendo esse “guia de 

viagem” (LATOUR, 2012) é possível cartografar práticas, estabelecendo semelhanças, 

diferenças, distopias, embaralhamentos, elos e relações, na medida em que 

mergulhamos nessas territorialidades culturais. 

 
 

No mapa acima que apresenta os bairros da cidade, o território sonoro do jongo, 

constituído por quatro rodas musicais e pelo Jongo da Serrinha, concentra-se no centro 

ou nos subúrbios da Central do Brasil, em dois bairros bem próximos: Méier e 

Madureira. No centro da cidade, há a apresentação de dois grupos: o Jongo da Lapa, 

criado em 2004, como já assinalamos, e o Dandalua, criado em 2010 e que se apresenta 

também na Lapa e na Feira do Lavradio, no primeiro sábado do mês. 

No subúrbio estão o Afrolaje, criado em 2012, que se apresenta na Praça 

Agripino Grieco, sempre no último domingo do mês, e a Companhia de Aruanda, criada 

em 2007, e que se apresenta embaixo do Viaduto Negrão de Lima, em Madureira. 
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Circuito Jongueiro – Caracterização Territorial 
 

Jongo  Ano  
Criação 

Território  
Geográfico 

Território Físico Periodicidade 
 

Tipologia musical 

Jongo da 
Lapa 

2003 Lapa/Centro 
 

Rua  Última quinta 
feira do mês 

Roda de Jongo 

Dandalua  2010 Lapa/Centro 
Rua do 

Lavradio/ 
Centro 

Rua e Feira Primeiro sábado 
do mês  

Roda de Jongo e 
Samba Coco 

 

Afrolaje  2012 Méier Praça Agripino 
Grieco 

Último domingo 
do mês  

Roda de Jongo 

Companhia 
de Aruanda  

2007 Madureira  
 

Embaixo do 
Viaduto Negrão 

de Lima, na 
praça das  mães.  

 Roda de Jongo, samba 
de roda e boi 
pintadinho 

Jongo da 
Serrinha  

1930  
 

Madureira Morro da 
Serrinha 

Só se apresenta 
em shows 

Roda de Jongo 

 
Transformando praças, ruas e viadutos em locais de apresentação podemos aferir 

que há uma encenação particular do jongo nesses espaços que sofrem interferências das 

geografias espaciais e territoriais dos lugares. Se barulho das ruas e o burburinho dos 

carros e dos pedestres se acoplam à música que entoam, a ocupação das ruas da cidade 

pela música jongueira acrescenta novos elementos à cena musical, nos quais a 

encenação do público passa a fazer parte do território simbólico criado no território 

físico de passagem. 

Estamos diante de uma cena musical já que se observa uma relação intrínseca 

entre o local e a música nele produzida. Cena musical, definida como um tipo específico 

de contexto cultural urbano e de prática de codificação espacial (STAHL, 2004, p. 53), é 

um conceito que permite “perceber os circuitos, as afiliações, redes e pontos de contato 

que informam as práticas culturais e dinâmicas identitárias nos espaços urbanos 

contemporâneos” (FREIRE FILHO, 2005, p. 5). 

Chama a atenção também na nova dinâmica espacial criada a transformação que 

operam nos utensílios urbanos da cidade, fazendo de “lugares mortos” – como os vãos 

vazios dos viadutos ou os vãos vazios do velho aqueduto do centro da cidade – lugares 

em que brotam uma música relacionada a práticas ancestrais. É como se no território 

escolhessem zonas de interdito – espacialmente vazias – para reconfigurarem a música 

que assim adquire outra territorialidade. 
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Se pensarmos o território na sua dupla conotação material e simbólica, é preciso 

perceber a sua diversidade, multiplicidade e complexidade, como “espaço tempo 

vivido” (HAESBAERT, 2007, p.20-21), que se transforma pelos usos e apropriações 

que dele fazem seus praticantes. No caso, os integrantes das rodas na cena jongueira do 

circuito musical da cidade do Rio e Janeiro. A apropriação concreta e funcional dos 

viadutos, praças e espaços vazios dos entre-lugares transformam a dança, ao mesmo 

tempo em que corpo e dança transmutam os lugares em outros espaços de significação. 

O Viaduto Negrão de Lima, ou simplesmente Viaduto de Madureira, passa a ser 

território jongueiro, da mesma forma que também é território do “passinho”. Trata-se, 

portanto, não de um espaço natural-concreto, mas de um espaço-processo sempre 

socialmente construído e transformável num longo percurso de relações humanas 

através das quais objetos e ações são manejáveis. 

Tal como Lefebvre (1986) ou Milton Santos (2008) que privilegiam a noção de 

espaço, também na definição de território está incluída a ideia de espaço habitado, ou 

seja, vivido, mas também percebido e concebido por um outrem, daí produzido. O que 

diferencia as duas noções é o foco teórico da análise: quando se considera o território há 

que enfatizar obrigatoriamente as relações de poder existentes naquele espaço 

(HAESBAERT, 2007, p. 21-22). 

Citando a distinção feita por Milton Santos entre “território como recurso” e 

“território como abrigo”, Haesbaert, discordando do autor, reafirma a onipresença do 

território enquanto recurso, já que para ele nesta dimensão os dominantes privilegiariam 

o seu caráter funcional e mercantil, enquanto os dominados o valorizariam como 

garantia de sua sobrevivência cotidiana (2004, p. 4).  

Ao se privilegiar na análise a dimensão cultural, a adoção do conceito de 

território ou de espaço não daria conta das questões envolvidas nessa escolha. Assim, o 

conceito de territorialidade, além de incorporar a dimensão estritamente política, coloca 

em evidência a questão cultural, ou seja, como as pessoas “significam um lugar”. 

Grosso modo, podemos dizer que territorialidades são as significâncias produzidas pelos 

atores sociais nos lugares habitados. “A territorialidade, como um componente do 

poder, não é apenas um meio para criar e manter a ordem, mas é uma estratégia para 

criar e manter grande parte do contexto geográfico através do qual nós experimentamos 

o mundo e o dotamos de significado” (SACK, 1986, Apud HAESBAERT, 2004, p. 3). 
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No caso do objeto de estudo, a imagem memória do jongo como dança que vem 

de tempos imemoriais constitui a territorialidade dos gestos, da voz que entoa o cântico, 

dos passos que executam os movimentos rítmicos, trazendo para o tempo denominado 

presente uma imagem memória do jongo que é, efetivamente, projetada no presente 

vivido como futuro daquele passado imemorial. 

 

Considerações Finais 

 Ao constatar que a Lapa seria uma região do Centro do Rio de Janeiro 

identificada com a música, Micael Herschmann (2010, p. 82) acrescenta aos seus 

argumentos para aferir as razões dessa aproximação, que faz do lugar um nicho de 

mercado para a música de grande vitalidade, a experiência vivenciada por aqueles que 

frequentam o  local, identificado, então, por apresentar tipos de música autênticas: o 

samba e o choro. Na sua argumentação, o autor destaca outro fator, na nossa avaliação, 

extremamente importante para perceber as territorialidades como locus de manifestação 

de expressividades e sensiorialidades contemporâneas. 

 Haveria na Lapa, segundo ele, a perspectiva de se produzir uma experiência 

sensorial “espetacularizante produzida na localidade”. Seria aonde se desenvolveria um 

circuito cultural voltado para a cultura do entretenimento, hegemônica no mundo 

contemporâneo (HERSCHMANN, 2010, p. 85). O fato de oferecer uma “experiência de 

raiz” criaria um diferencial para a construção de um alto valor agregado. Soma-se a isso 

o universo simbólico tradicional e a paisagem arquitetônica e histórica do centro do Rio 

(HERSCHMANN, 2007). 

 O jongo ocupou no auge desse processo um território físico neste território 

simbólico. Entretanto, não foi parar num bar, nem num restaurante, num palco 

construído, tendo ocupado palcos improvisados no meio da rua, embaixo de uma 

espécie de viaduto do passado. Indo na direção da visibilidade, o Jongo da Lapa inicia 

nesse momento uma cena musical que se transformaria com o passar dos anos num 

circuito. Estava em curso a construção de um território expressivo espalhado pelas ruas, 

praças e viadutos da cidade e que se manifesta em ações e reações dos integrantes do 

grupo, da assistência fixa e eventual, dos que passam perto ou ao longo, que são 

construída na e pela cena musical. 
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