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ESTÉTICA DA RESISTÊNCIA: 
AS NARRATIVAS E PROCESSOS CRIATIVOS DOS 
ARTISTAS DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI - 
BAIXADA FLUMINENSE

Michelle Lima Pereira1

INTRODUÇÃO 

O que eu passei me transformou no que eu sou. Sou da Baixada e política 

transtornou. Me pergunta que eu te respondo sem gracinha. Mon-Ra da 

onde tu vem? São João de Mentinha! Aonde eu ia e vinha sem medo aí eu 

fui crescendo me envolvendo e vendo que nós mesmos amarramos a venda.

Mon-ra, rapper morador de São João de Meriti.

Esta epígrafe exemplifica a trajetória de muitos moradores de São 
João de Meriti, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Cidade conhecida 
como “o formigueiro das Américas” por sua densidade demográfica ser 
uma das mais altas do continente. No último Censo, em 2010 o município 
tinha 458.673 habitantes, com 13.024,56 hab/km². 

1 Michelle Lima Pereira, 1988. Graduada em Licenciatura em Português e Literatura 
pela UNESA (2011). Cursou ensino técnico em Artes Cênicas pela Escola Técnica 
Estadual de Teatro Martins Penna (2014) e possui especialização em Ensino de Arte 
pela UERJ (2018). Atualmente é Coordenadora e Professora do Programa de Artes 
da Instituição Rede Primeiros Passos. 
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Sou moradora de São João de Meriti desde os quatro anos de idade, 
sempre acreditei compreender bem os códigos da cidade, as relações, 
os trâmites políticos e os territórios por onde eu circulava. Fui a típica 
criança meritiense que brincava na rua e conhecia todos os vizinhos, já 
na fase da adolescência, como grande parte da população, passei a lidar 
com a região de forma distanciada, reproduzindo afirmações como: “_ 
Esse povo não tem jeito!”; “São João não vai para frente”; “Esse povo é 
sem educação”. Sem me ver como parte desta população. Na fase adulta, 
com a minha aproximação com a arte, me tornei mais consciente sobre 
o meu território. Em 2012 ingressei na Escola Técnica de Teatro Martins 
Penna, durante todos os processos de investigação para as criações cêni-
cas observei que muitos dos meus caminhos de pesquisa me conduziam 
para a cidade onde cresci. Muitas das minhas referências artísticas partiam 
do longo trajeto do Bairro de São Mateus até a Central do Brasil, Região 
Central do Rio de Janeiro onde está localizada a Escola de Teatro Martins 
Penna. A amálgama de pessoas que compõem os transportes públicos, 
os bordões dos vendedores ambulantes, que conseguem com destreza e 
criatividade burlar as regras e vender seus produtos no metrô e todas as 
personalidades que lidam de forma singular com a precariedade que é 
locomover-se no Estado do Rio de Janeiro, foram elementos estruturantes 
de muitos dos meus processos artísticos.

No trabalho de conclusão do curso montamos o espetáculo “O Juízo 
Final”, inspirado nos quatro cavaleiros do apocalipse. Durante o processo, 
o diretor Marcos Henrique Rêgo, propôs que cada ator escolhesse o seu 
cavaleiro. Segundo a bíblia, o cavaleiro branco representa pureza e san-
tidade; o cavaleiro vermelho representa sangue, assassinato e guerra; o 
preto simboliza a obscuridade e a maldição e o cavaleiro amarelo retrata a 
peste. As nossas discussões eram voltadas sobre quem ou o que caracte-
rizaria cada cavaleiro do apocalipse na contemporaneidade. Para guiar o 
meu processo de criação do espetáculo teatral escolhi o cavaleiro branco.
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Pensar sobre as características do cavaleiro branco: a verdade, a jus-
tiça e a pureza conectadas à minha localidade me fez perceber tudo o 
que eu “fingia” não ver no meu território. Os meus olhos não estavam 
atentos aos elementos que me atravessavam no dia a dia. Para treinar 
um olhar verdadeiro e justo em uma sociedade que nos estimula ao au-
tomatismo em todas as relações, fiz uso da tática da deriva2. Transformei 
o meu percurso cotidiano da estação de metrô Pavuna - RJ até o bairro 
de São Mateus, onde residia na época, em um caminho livre dos padrões 
que conduzem a nossa percepção diária, com um olhar atento a todos os 
estímulos. Retratei paisagens e elementos que eu ignorava, com o auxílio 
da fotografia. Permiti me perder por lugares que julgava conhecer com a 
palma da minha mão e ser surpreendida em cada esquina, podendo assim 
redecifrar e me reapropriar do meu lugar.

Inspirados nesses registros surgiram alguns outros trabalhos de criação 
cênica, mas ainda me sinto na obrigação de falar sobre Cidade e este siste-
ma que incentiva o nosso distanciamento diário de seus elementos. Neste 
trabalho, ainda sob o eixo poético “Os lugares que finjo não ver”, iniciado 
em 2014 com os registros fotográficos, decidi explorar questões sobre as 
características das práticas artísticas contemporâneas na Baixada Fluminen-
se. Conhecer processos criativos e realizações artísticas que provocaram e 
provocam, como na letra “São João de Mentirinha” do rapper Mon-Ra, a 
retirada da venda que nós mesmos amarramos e por consequência, nos 
distanciamos de nossos bairros e cidades. O que acontece, principalmente, 
em espaços estigmatizadas pela sociedade; compreender a importância do 
deslocamento pendular nos processos criativos dos artistas de São João de 
Meriti, Baixada Fluminense; discutir sobre o que é ser um artista periférico e 
encontrar diferenças e semelhanças dentro de cada processo criativo. 

2 Deriva é um modo de comportamento experimental criado pelos situacionistas entre as 
décadas de 1950 a 1970, ligado às condições da sociedade urbana. É um procedimento de 
estudo psicogeográfico _ estuda as ações do ambiente urbano nas condições psíquicas e 
emocionais das pessoas. Partindo de um lugar qualquer e comum à pessoa ou grupo que se 
lança à deriva deve seguir deixando que o meio urbano crie seus próprios caminhos.
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A marcha pela cidade como forma de representação.

Figura 01: fotografia trajetos em São João de Meriti Fonte: elaborado pela autora.
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Grande parte da população de São João de Meriti e outras regiões 
da Baixada Fluminense desloca-se diariamente para trabalhar e estudar na 
cidade do Rio de Janeiro, esta migração diária é um fenômeno denomi-
nado deslocamento pendular. Os artistas não ficam à parte dessa moda-
lidade de locomoção. A concentração de escolas técnicas, universidades, 
espaços culturais está localizada na metrópole. A cidade do Rio de Janeiro 
é considerada uma metrópole global, por centralizar em torno de suas 
atividades uma área que vai além do território nacional. 

O modelo hierárquico entre as cidades gera o processo de conurba-
ção3, por  estabelecer as relações econômicas de interdependência entre 
os municípios que se conurbam. Santos, Milton (2008) defende que por 
esse ângulo, as migrações brasileiras são migrações forçadas, por estarem 
ligadas ao consumo e à falta de acesso a serviços essenciais.

As cidades da região da Baixada Fluminense, são consideradas cida-
des-dormitório. Ojima, (2010, p.396), problematiza o termo, que no Brasil 
geralmente é utilizado com uma carga pejorativa, referindo-se a lugares 
com precárias condições no nível econômico e social e com clara depen-
dência econômica a um pólo regional, porém na literatura internacional o 
termo cidade-dormitório é comumente associado ao processo de “subur-
banização” da classe média e alta que busca moradia em municípios mais 
distantes para adquirir maior qualidade de vida. 

3 A conurbação é um fenômeno urbano que ocorre quando duas cidades limítrofes expan-
dem-se ao ponto de encontrar-se, compondo um único núcleo urbano. No Brasil, em geral, 
a conurbação dá origem às chamadas regiões metropolitanas, que são conjuntos de muni-
cípios vizinhos interligados no espaço geográfico por meio das relações econômicas e das 
práticas sociais.
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Apesar dessas divergências, o elemento fundamental que define a ideia de 

uma “cidade-dormitório” nesses dois pólos do fenômeno é o mesmo: áreas 

residenciais com elevadas proporções de pessoas que realizam suas ativi-

dades cotidianas (trabalho, estudo ou lazer) “em outra cidade, geralmente 

na sede metropolitana, originando os fluxos de deslocamento pendular”. 

(Ojima et al., 2010, p.396). 

Durante meu período na escola de teatro, um companheiro de turma 
me fez um elogio peculiar que não saiu na minha cabeça: _ “Seu trabalho 
é ótimo, é uma pena você sempre andar tão cansada”. Além de conciliar 
trabalho com estudo, o meu cansaço estava diretamente ligado ao tempo 
de deslocamento da Baixada Fluminense até a Central do Brasil. Após 
ouvir esta frase, busquei aprofundar a reflexão sobre a minha condição 
como artista e a observar o processo de outros artistas periféricos, possi-
velmente tão ou mais “cansados” do que eu. Percebi que essas pessoas 
no ofício da cena expressavam de alguma maneira um acúmulo de in-
formações e acontecimentos presentes em seus trajetos. Coincidência ou 
não, a energia provida desse acúmulo, geralmente se manifestava com 
tamanha potência, causando um misto de incômodo e encantamento nos 
espectadores. Passei carinhosamente a interpretar estas inúmeras expe-
riências diárias que me atravessam pelos longos percursos como algo a 
meu favor, ou melhor, a favor da minha criação artística.

Nicolas Bourriaud, no livro Radicante (2011), define o artista-criador con-
temporâneo como um caçador de signos pelos trajetos onde passa. Diferente 
da estética modernista e seus desdobramentos nas vanguardas do século XX, 
que buscavam uma incessante volta às raízes a fim de constituir uma nova 
linguagem, para o sujeito pós-moderno a raiz representa o rótulo de sua iden-
tidade, podendo ser recusada ou ser um objeto de supervalorização. 
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O termo radicante é um adjetivo oriundo do léxico botânico, desti-
nado às plantas que produzem raízes em diversos pontos no sentido de 
sua extensão. A hera, planta que se estende por diversas superfícies, é um 
exemplo de vegetal radicante. Suas raízes são geradas conforme avançam 
no espaço. Segundo Bourriaud, o sujeito radicante se desenvolve de acor-
do com o solo que o acolhe, ele se traduz e recria raízes, é um “indivíduo 
em eterno reenraizamento”.

[...] O artista contemporâneo procede por seleção, acréscimos e multiplicações: 

ele não busca um estado ideal do Eu, da arte ou da sociedade, e sim organiza 

os signos a fim de multiplicar uma identidade por outra (Bourriaud, 2011, p. 50).

 Os artistas de contínuos fluxos de deslocamento nem sempre con-
seguem identificar os atravessamentos contidos em sua trajetória, porém 
de qualquer maneira, este corpo responde aos estímulos da cidade. Como 
afirmou João do Rio em Alma Encantadora das Ruas (1908) “A rua é trans-
formadora das línguas”. A rua ressignifica corpos, palavras e por conse-
qüência identidades. O acúmulo de elementos, fornecidos pelas ruas, nos 
torna indivíduos híbridos. Anjos, Moacyr dos (2005) exemplifica o termo 
hibridismo como o prato cubano moros con cristianos, semelhante ao 
prato tipicamente brasileiro baião-de-dois. O prato mesmo tendo o co-
zimento do arroz, feijão e de outros ingredientes em uma mesma panela, 
é possível reconhecê-los visivelmente e pelo paladar, sugerindo assim, a 
impossibilidade de uma completa fundição entre diferentes elementos de 
uma relação.

O radicante implica o sujeito. Este, porém, não se resume a uma identidade 

fechada e estável sob si mesma. Existe apenas sob a forma dinâmica de sua 

“errância” e pelos contornos do circuito de que ele traça a progressão, que 

são seus dois modos de visibilidade: em outras palavras, o movimento é que 

permite in fine a constituição de uma identidade. (BOURRIAUD, 2011, p. 53).
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A obra de Gabriel Orozco, “yielding stone”, 1992 é composta por uma 
espécie de plasticina em formato de círculo, que é rolada pelas ruas e sua 
camada maleável absorve os resíduos do caminho, a intenção é que a obra 
com o tempo tenha o mesmo peso do autor.  Assim como a obra de Orozco 
(1992) o corpo radicante se apropria da forma que a trajetória lhe oferece.

Experienciar e interpretar a cidade é um exercício. Saber ler os fluxos 
é tornar-se um “semionauta”, um caçador de signos (BOURRIAUD, 2011, 
p. 52), é compreender que cada imagem que passa em um piscar de olhos 
pela janela do transporte público, as conversas nas esquinas, as feiras li-
vres, os bares, cada praça, as fachadas das casas e o que o trabalhador 
carrega nos ombros, podem gerar material para criação artística. É praticar 
a arte de flanar mesmo durante as “migrações forçadas”.  

O Canal Plá, projeto que produz “memória audiovisual” sobre diver-
sas iniciativas que fomentam ações socioculturais em regiões periféricas 
no Rio de Janeiro, lançou em 2017 “Trajetos”4, uma websérie que retrata 
“relações humanas e afetivas nos transportes públicos urbanos”. Dentre 
as seis personagens que o canal Plá acompanhou, três relatos mostraram 
familiaridade com a linha de pesquisa discutida neste trabalho. 

A artista Lid Oliveira, por exemplo, utiliza o percurso de aproxima-
damente três horas entre o bairro Parque Paulista, Duque de Caxias e a 
Central do Brasil, como seu espaço de criação, é no ônibus onde surgem 
os seus desenhos, poesias e músicas. “Ô coisa pra fazer a gente pensar é 
janela de ônibus”. A artista Adrielle Vieira de Austin - Nova Iguaçu passa 

4 CANAL PLÁ. Trajetos – Road série do Plá.  2017. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLJKixpm8lolvtWrAIJ2DMWAeJEyIf-dy5>
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seis horas, ao todo, dentro de um transporte público e durante esse pe-
ríodo passou a escrever poemas e músicas. “O meu primeiro poema foi 
no trem Japeri no trajeto de Austin até a Central.” Laís Dantas é a primei-
ra personagem da websérie e também utiliza seus trajetos mais comuns 
como fonte de inspiração. “Às vezes as pessoas reclamam: ônibus cheio! 
Trem cheio, mas eu gosto muito, você tem uma outra visão de mundo, 
você vê as pessoas de uma outra forma.” 

Ressignificar as relações com a cidade também faz parte de um dos 
pensamentos da IS (Internacional Situacionista). Este grupo de ativistas e 
pensadores compreendiam o meio urbano como um “terreno de ação”, 
um lugar para se habitar de formas alternativas, criando formas de inter-
venção, substituindo o tempo útil pelo “tempo lúdico construtivo”, com-
batendo a “ausência de paixão”, presente no cotidiano moderno. “Nada 
pode obrigar que a vida não seja obrigatoriamente apaixonante. Nós sa-
bemos como fazer”. (Texto do grupo Internacional Letrista, Potlach nº2, 
apud Paola Berenstein Jacques).

No colóquio5  “Cidades experimentação social e criatividade políti-
ca” (USP - 2015), o filósofo e professor Ricardo Fabbrini diz que Bourriaud 
afirma que a estética radicante é um desdobramento do situacionismo dos 
anos 70 e 60. Ambos inventam espaços na vida cotidiana, assim como no 
poema “Palavra Andarilha” de Ivone Landim, moradora de Belford Roxo, 
Baixada Fluminense.

5 ESTÉTICA E CRÍTICA DE ARTE USP. A tradição do modernismo nas ruas: do flâneur ao urba-
nismo insurgente situacionista. 2016. (2:07:46). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=1r9wMvrYRsc>
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A palavra Andarilha abre trincheiras

        Existência 

        Experiência 

A palavra resolve se anda

        Se cai…

        Se escorre…

Às vezes se esconde

Ou inesperadamente se mostra

A palavra se desloca

E cria e recria territórios 

                                           (Landim, 5-14).

Espaço vigiado por amigos.

Figura 02: fotografia trajetos em São João de Meriti Fonte: elaborado pela autora.
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O pesquisador Guilherme Peres em seu livro Perfis Meritienses, 2011, 
executou uma rica pesquisa sobre a memória da cidade de São João de 
Meriti compartilhando com o leitor registros sobre cidadãos que fizeram 
parte da história da cidade. 

Muitos dos relatos apresentados têm em comum o exercício da cida-
dania inerente a cada percurso. Como a história de Hilkias Marinho Nunes 
que chegou a São João de Meriti em 1932, associou-se aos movimentos 
de emancipação dos municípios “em busca da tão sonhada liberdade ad-
ministrativa”. Graças à dedicação do grupo que, juntamente de Hilkias, 
integrava o movimento, em 20 de junho de 1947, o 2º distrito de Duque 
de Caxias instituiu-se no município de São João de Meriti. Homem de 
posicionamento socialista dedicou sua vida às lutas de cunho social. Em 
1946 iniciou a angariação de fundos para a construção do Hospital Geral, 
trabalho de intensa articulação com os pequenos comerciantes da época, 
vendas de rifas e participações em leilões. O hospital foi inaugurado dez 
anos depois, em 1956. Segundo Peres (2011, p. 47), conforme citado por 
Gênesis Torre no livro “Em busca da memória”. “O hospital pronto, virou o 
grande referencial, da capacidade organizadora da sociedade meritiense.” 
Descreve relatos sobre a vida do Padre Paul Jean Guerry, conhecido como 
Padre Paulo, designado a tomar posse da paróquia de São Mateus em 
1956. Um dos importantes feitos do Padre foi a criação da Escola Paroquial 
São Francisco de Assis, destinada aos jovens locais em busca de oportuni-
dades no mercado de trabalho. As áreas de estudo oferecidas eram: cerâ-
mica, artes gráficas, carpintaria, mecânica e eletricidade. Relatos afirmam 
que Padre Paulo sempre esteve presente nas postulações dos moradores, 
cedendo o espaço da Igreja para reuniões das associações e encontros 
políticos. Pregava a favor da união popular e em prol de suas lutas. A “tia 
Chica”, Francisca Jeremias de Silveira Menezes, dedicou os últimos anos 
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de sua vida ao ensino de crianças provenientes das senzalas. Até hoje no 
município, temos a tradicional Escola Estadual Profº Francisca Jeremias de 
Silveira e Menezes, uma singela homenagem a “Tia Chica”. Dentre outros 
exemplos, temos a figura do Marinheiro João Cândido, líder da Revolta da 
Chibata (1910), dispensando maiores apresentações, o “Almirante Negro” 
a partir de 1917 tornou-se morador do município e permaneceu até o seu 
falecimento no dia seis de dezembro de 1969. Seu último endereço foi na 
Rua Turmalina, Lote 18, Quadra 50, em Coelho da Rocha. 

 Augusto Boal em uma das suas célebres frases disse que o “Cida-
dão não é aquele que vive em sociedade; é aquele que a transforma”, mas 
como ser cidadão em uma sociedade onde os indivíduos são diariamente 
desrespeitados pelo Estado sob diversas justificativas? O que conseqüen-
temente nos faz sentir com os pés e mãos atados diante de todos os sig-
nos das cidades e as burocracias criadas pelos homens na tentativa de 
“organizá-las”. 

Na obra “Espaço de Cidadãos” (1967, p. 82), Milton Santos afirma 
que apesar das limitações sociais, jurídicas e políticas a cidadania se apren-
de, e assim como a liberdade não é uma dádiva e sim uma conquista, a 
cidadania é uma aquisição que deve ser preservada.

Santos (1967, p. 78) defende ainda que o progresso material do Brasil 
nos últimos anos teve como base a aceitação extrema de uma racionalida-
de econômica que parte das grandes empresas, estrangeiras ou nacionais. 
Essas condições de produção avançaram para uma forma de capitalismo 
mais potencializada, assim, a noção de direitos políticos e individuais além 
de desconsiderados, foram anulados. 
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O próprio sistema educacional, por muito tempo, estimulou um regi-
me repressivo, não apresentando aos estudantes os estímulos necessários 
para a compreensão dos direitos básicos do indivíduo, priorizando uma 
filosofia de vida em prol dos bens materiais, enaltecendo o egoísmo, a 
ferramenta principal para a ascensão social.

O modelo econômico atual propaga promessas sedutoras para a po-
pulação, que é incentivada a ampliar o consumo. Esse acondicionamento 
consumista é o maior obstáculo ao exercício da cidadania, pois a vida co-
munitária baseada na solidariedade social perde espaço para dar lugar às 
sociedades competitivas que comandam a busca por status. 

Dentre vários perfis da região, quem é morador ou frequentador as-
síduo da cidade de São João de Meriti percebe, tanto nas ruas quanto 
nas redes sociais, uma compreensível descrença em relação ao desenvol-
vimento da cidade como um reflexo do descaso dos governantes. Histori-
camente, um das principais funções da Baixada Fluminense foi arcar com 
as necessidades da metrópole do Rio de Janeiro, principalmente por atuar 
como rota estratégica para o transporte de mercadorias, por esse motivo 
acabou recebendo poucos estímulos para o desenvolvimento autônomo.

 A história política da Baixada Fluminense é famosa pela presença 
de coronéis, justiceiros e milicianos. Segundo o Relatório do Fórum Grita 
Baixada (2015) em um cenário de diversos conflitos, surgiram figuras como 
Tenório Cavalcanti, “O Homem da Capa Preta” que dominou a Baixada 
Fluminense nos anos 50 e 60. Recebeu o famoso apelido por usar sempre 
uma capa preta, onde escondia uma metralhadora, a “Lurdinha” e um co-
lete a prova de bala. 
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 O “grande saque” (1962) foi dos eventos que delineou caminho 
da segurança pública na Baixada. Em um período de incerteza econômica 
para o trabalhador, aproximadamente 20.000 pessoas que esperavam o 
trem, na Praça do Relógio e do Pacificador, Duque de Caxias, iniciaram 
um saque que, por uma semana, se estendeu por outros municípios. A 
solução imediata do Estado foi criar o 6º batalhão da Polícia Militar e san-
cionou a contratação de seguranças particulares, que eram conhecidos 
na época como “Corpo de Milicianos”, o que justifica a forte presença do 
poder da milícia nas regiões da Baixada.

Tanto figuras como o homem da capa preta e a milícia, forma de po-
der que ainda está presente na Baixada Fluminense, consolidaram o medo 
e o sentimento de impotência em muitos moradores da região.

Na época atual, uma forte onda de violência tem assolado toda a Bai-
xada Fluminense, atribuída por muitos, pela implementação das Unidades 
de Polícia Pacificadora (UPP) nas favelas da cidade do Rio de Janeiro. Mui-
tos moradores experienciaram mudanças expressivas no “formato” do cri-
me organizado na Baixada Fluminense: a migração de traficantes; o cresci-
mento de pontos de venda de drogas; o aumento de assaltos e o controle 
da circulação de carros com “barricadas” que bloqueiam a passagem.

Independente do cenário, grupos populares da Baixada reagem dia-
riamente com estratégias de resistência em diferentes camadas. No per-
curso fotográfico, um dos espaços registrados que me chamou a atenção 
foi uma pequena praça improvisada por moradores e o aviso pendurado 
na árvore “Espaço vigiado por amigos. Não jogar lixo. Obrigado.” Quem 
conhece a região sabe que não é necessário andar muitos quilômetros 
para se deparar com uma grande quantidade de lixo exposto nas ruas. Al-
guns alegam que é reflexo da coleta irregular ou culpabilizam os próprios 
moradores da região pela falta de conscientização, outros tentam resolver 
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queimando o lixo aglomerado. É evidente, que os “amigos” representa-
dos na placa, são pessoas que se reuniram para criar e preservar um es-
paço de interação e lazer. Atualmente todo o local foi reestruturado pela 
prefeitura da cidade, se tornando a primeira ciclovia6 São João de Meriti.

Este tipo de organização territorial feita pela própria população é um 
exemplo do modelo cívico, sugerido por Santos (1967), autônomo e não 
subordinado ao modelo econômico. “Devemos partir do cidadão para a 
economia e não da economia para o cidadão.” O modelo cívico nasce de 
dois elementos essenciais: a cultura e o território.

“O modelo cívico territorial” de Milton Santos preza pela realização 
material e imaterial, incluindo a economia e a cultura de cada indivíduo, 
independente de onde este se localize. Este novo tipo de gestão se impõe 
para criar uma nova forma de cidadania, que se apresente como respeito 
à cultura e como busca da liberdade. 

 Apesar da cidade, aos olhos de muitos, parecer impalpável com 
sua amálgama de signos aparentemente desconexos, como afirma Santos 
(1967), que nos causa sensação de impotência. Muitos moradores e mora-
dores-artistas da Baixada Fluminense rompem as barreiras políticas e sociais 
e executam um novo modo de intervenção social e/ou cultural na região. 

Brasil, Wesley no artigo “São João de Mentirinha pode tornar-se uma 
cidade de verdade” (2017), apresenta um panorama das manifestações cul-
turais que resistem em São João de Meriti, apesar da péssima gestão do 
antigo Prefeito Sandro Matos “no ponto de vista da cultura” e a falta de 
verba. Wesley menciona o Jardim dos Estranhos, local de encontro da MPB 
- Música Popular da Baixada, localizado no Bairro de Coelho da Rocha; o 
CGB - Cineclube de Guerrilha da Baixada, que acontecia no Bar do Cara-
mujo no Centro de São João; a Escola de música de São João de Meriti; 

6 O projeto original iniciou as obras da ciclovia em 2011, porém com as mudanças de governo e 
outros favores específicos, a população meritiense recebeu a ciclovia estrutura apenas em 2018.
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a Orquestra Sinfônica de São João de Meriti; personalidades como o com-
positor Serginho Meriti, o humorista Paulinho Gogó e o Rapper Slow da BF 
dentre outras manifestações culturais, nomes de artistas locais e coletivos de 
criações artísticas.

Muitos desses artistas e articuladores culturais, mesmo com a falta de 
verba e dificuldade de diálogo com o poder público, reinventam as dinâmi-
cas organizativas e formas de manutenção de suas atividades, construindo 
assim, uma nova realidade social. Como é o caso da RCPS - Roda Cultural 
da Praça do Skate, que ocupa as ruas de São João de Meriti desde 2015, 
resistindo e lidando com inúmeras questões burocráticas se tornou uma das 
principais Rodas de Rima do Rio de Janeiro. 

Ações semelhantes à RCPS são atos de reconciliação com o uso do 
espaço público. Seria a arte reconhecendo a sua condição inicial, se reco-
nectando com a sua natureza, e movendo-se para servir à sociedade urbana 
e à vida cotidiana nessa sociedade (Lefebvre 2001). Retomar a amizade com 
o espaço é vigiá-lo, é negar o espaço que virou mercadoria, é reconhecê-lo 
como um lugar de ação, é caminhar contra a lógica individualista e lutar 
para que a condição de vida coletiva se desenvolva. Quando modificamos 
o espaço, o espaço nos modifica.

Em 2017, a Rede Baixada em Cena fez história ao ganhar o prêmio 
SHELL na Categoria inovação pelo movimento que discute a criação es-
tética e o poder de mobilização de 18 coletivos de 13 cidades da Baixada 
Fluminense. O projeto nasceu do desejo de reunir grupos de teatro prove-
nientes da Baixada Fluminense para pensar sobre o fazer teatral e valorizar 
a cultura e o teatro da região, superando o estigma de território que não 
tem “nada”. Segundo Cesário Candhí, ator e diretor da Cia Arte Popular, 
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quando os grupos se reuniram foi mais fácil avançar, caminhar de forma 
individualizada faz com que os obstáculos tornem-se maiores. Em junho do 
mesmo ano, o coletivo BGA (A Baixada Grita Arte) realizou a primeira roda 
de conversa no SESC de São João de Meriti levantando pautas como: regio-
nalidade e a importância da valorização da cultura na Baixada. 

O trecho de apresentação do evento do BGA resume bem o senti-
mento que une os agentes culturais e artistas da região, sempre lutando por 
valorização e espaço.

A baixada é gritadora, nossa resistência é natural. Somos descendentes de um 

povo que lutou até o último suspiro. Gritamos dor pelos fatos históricos, somos 

as veias em linhas ferroviárias que modernizaram nossos caminhos estereotipados 

pela natureza cosmopolita dos que subjugam a essência da tradição regional.

Trecho de apresentação do evento7 “Primeira roda de conversa do coletivo BGA

Entre 2017 e 2018 entrevistei alguns artistas, nascidos ou criados em 
São João de Meriti, conversamos sobre suas relações com a cidade, sobre 
deslocamento pendular e como o lugar influencia em suas criações artísticas. 

A maioria dos artistas entrevistados considera São João de Meriti e 
cidades vizinhas ricas fontes de inspiração para criação. O músico e artista 
plástico Phill Fernandes afirma que as calçadas da Baixada, local onde é 
comum ver grupos de amigos interagindo, foi uma das suas primeiras inspi-
rações. Assim como, o músico João Azevedo que criou o conceito Música 
Popular de Terreiro, inspirado no seu quintal ou terreiro de sua casa na in-
fância e nos terreiros religiosos que representam um dos maiores símbolos 
de resistência na região da Baixada Fluminense. 

7 A BAIXADA GRITA ARTE. Primeira roda de conversa do coletivo BGA. 2017. Disponível em: 
< https://www.facebook.com/events/sesc-s%C3%A3o-jo%C3%A3o-de-meriti/1%C2%AA-
-roda-de-conversa-do-coletivo-bga/1342980745785356/>
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Figura 03: Cartaz de uma das apresentações do músico João Azevedo, 

criador do conceito Música Popular de Terreiro.
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Figura 04: Cartaz do curta-metragem O Mendigo de Ricardo Rodrigues.

O cineasta Ricardo Rodrigues, pertence ao grupo de artistas que fez 
da cidade seu suporte de inspiração, produção e criação. Segundo ele, 
histórias e personagens surgem pela cidade a todo instante, desfilando em 
uma passarela imaginária. Basta querer enxergá-los.
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Os Artistas que vivem e trabalham na cidade, precisam manter um 
diálogo direto com o poder público e empresários locais em busca de fi-
nanciamento. Como é o caso da bailarina e coreógrafa Adriana Rodrigues, 
que relatou sobre a falta de verba e interesse dos órgãos públicos em 
projetos da região. 

Muitos reconhecem a necessidade dos deslocamentos, principalmen-
te para a qualificação profissional. Como citou o ator Marcelo Almeida, “por 
onde me desloco encontro guerreiros de cidades próximas com sonhos pa-
recidos em relação às suas cidades e ao mundo” (Almeida, 2017). Além 
do longo tempo de locomoção, outro ponto citado é a falta de transporte 
público a partir de um determinado horário. “É bastante cansativo, pois os 
transportes não ajudam, e nunca posso passar de certa hora, caso contrário, 
fico sem voltar para casa.” (Rodrigues, 2018).

Não podemos deixar de citar os valores exorbitantes do transporte pú-
blico no Estado do Rio de Janeiro como um dos fatores que tolhem o direito 
de mobilidade do cidadão, e fazem muitos artistas periféricos pensarem em 
desistir de seus ofícios. Problemas semelhantes também servem como enre-
do para a criação de projetos culturais.

Quando estava trabalhando com o BAC (Balé Afro Contemporâneo), sempre 

quis trabalhar com algo revolucionário, então pegava elementos que me in-

comodavam, tais como: o transporte, a falta de interesse pela cultura e arte, 

a desigualdade social, que há em todos os lugares e a intolerância Religiosa, 

que vem crescendo a cada dia na Cidade.

RODRIGUES, Adriana. Entrevista concedida a Michelle Lima Pereira. 
Rio de Janeiro, 2018.
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Figura 05: Cartaz de apresentação do Balé Afro Contemporâneo BAC. Teatro Raul Cortez  2015
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Os longos períodos nos transportes públicos, apesar de serem extre-
mamente cansativos, inspiram muitos artistas meritienses: o emaranhado 
de imagens, as fachadas de casas com varanda e imagens de santos na 
parede, o estilo de vida das pessoas, dentre outros elementos, servem 
como dispositivos artísticos. Segundo o artista plástico Márcio Grafite, é o 
cotidiano influenciando na criação de novas visões para a produção artísti-
ca (Grafite, 2018). “Essas coisas da rua” como fonte de criação, mencionou 
o artista João Azevedo (2018) ao falar sobre a manifestação que é observar 
e compreender o funcionamento da cidade. 

Phill Rodrigues, (2018a) declara ser um grande privilégio ser artista 
em São João de Meriti. E complementou (2018b) que há vários artistas na 
cidade e ainda não sabem que são. 

Marcelo Almeida, (2017a) falou sobre a necessidade dos artistas da 
Baixada terem outros meios de sobrevivência além do ofício artístico: “[...] 
todos que exercemos a arte, por aqui, temos outros meios de sobrevivên-
cia, filho de pobre né?!” Ao mesmo tempo isso não o desanima, segundo 
o ator (2017b) lutar é a função de quem quer ser chamado de artista em 
qualquer cidade do mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Interpretar atravessamentos nos longos percursos diários, que nos 
são apresentados como indispensáveis, como um acervo de possibilida-
des para criações artísticas é um roteiro seguido por muitos artistas de São 
João de Meriti e outras cidades de Baixada Fluminense. O deslocamen-
to pendular obriga moradores periféricos se tornarem sujeitos de eterno 
reenraizamento, com suas raízes que se estendem e se adaptam em diver-
sas superfícies.

O deslocamento/movimento forma a identidade de muitos artistas 
moradores da Baixada. Mesmo inconscientemente o corpo se apropria e 
se harmoniza no formato que o trajeto lhe oferece. Muitos destes sujeitos 
híbridos, que carregam os acúmulos de elementos disponibilizados pelas 
ruas, passam a compreender a observação e leitura dos fluxos e signos 
urbanos como linguagem artística. Essa transformação de uma condição 
maçante do cotidiano em um período criativo-construtivo, onde são cole-
tados materiais para o fazer artístico, é ressignificar a relação com a cidade, 
modelando a existência conforme os desejos, independente das dificulda-
des e impossibilidades. 

 Quando esse artista de eterno reenraizamento cria projetos, na loca-
lidade ou não, com narrativas do seu território, geralmente, estigmatizado 
e pouco representado, ele muda paradigmas e ameniza dicotomias entre 
o centro e a periferia. Processos criativos como esses, também estimulam 
a percepção e reconciliação do morador com o seu território. Enxergar a 
cidade e de fato experienciá-la é o início da transição do simples morador 
de uma cidade dormitório para um morador-cidadão, aquele que ao se 
apropriar de sua localidade, conseqüentemente a modifica segundo as 
insatisfações e necessidades coletivas.
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 Ao reestabelecer raízes com a própria localidade, de forma direta ou 
indireta, constituem novos cenários e possibilidades. Assim, nos aproxima-
mos de um formato de cidadania que nasce de dois elementos essenciais: 
a cultura e território (Santos, 1967), respeitando a cultura, reinventando 
dinâmicas organizativas em busca de liberdade, uma relação com a cidade 
não subordinada ao modelo econômico.

Os artistas que acolhem e administram toda a energia gerada pelo 
acúmulo dos atravessamentos durante o deslocamento pendular, resistem 
e se reinventam diariamente, na maioria das situações, conciliando o traba-
lho formal com os projetos artísticos. 

 Para concluir esta pesquisa, citarei o depoimento do músico João 
Azevedo ao abordar a questão sobre o que é ser um artista na Baixada.  

“[...] eu sou planta de raiz forte rasgando o cimento do canteiro. Eu sou a 

Baixada, sou o subúrbio sou a música popular de terreiro [...] E é isso que 

eu carrego como força pra me manter como artista. Porque a gente vive 

aqui em um cenário que nem sempre é favorável, é tudo muito distante, o 

acesso às coisas é mais complicado, por mais influências ricas que a gente 

tenha. Aí eu volto nessa planta de raiz forte que tem que vencer, tem que 

subir. Ela rompe, ela quebra esse cimento que a forçou que ela estivesse ali 

dentro de um canteirinho e não junto de outras plantas. Eu me considero 

como artista aqui da Baixada, como alguém em expansão, com um senti-

mento de liberdade muito forte, sentimento de abraçar a nossa história.”

              Azevedo, João. Entrevista concedida a Michelle Lima Pereira. 
Rio de Janeiro, 2018.

 

Somos planta de raiz forte, somos radicantes, somos resistência. 
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