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RESUMO 

 

As discussões relativas ao que pode ser reconhecido como patrimônio cultural no 

processo de construção das políticas públicas de proteção no Brasil, levaram à 

possibilidade de reconhecimento da multiplicidade de produções culturais. Da 

chamada “fase heróica” aos “novos patrimônios” e as políticas de proteção 

municipais, a ação de reconhecimento de identidades culturais diversas, 

reivindicadas por grupos sociais, passa por um novo período na cidade 

contemporânea. Dois pontos se destacam: a manutenção das significações desse 

patrimônio, considerando não apenas a intervenção física, mas suas diversas 

formas de apropriação e reconhecimento; e a incorporação de novas prerrogativas 

para o reconhecimento de outras identidades culturais a partir das demandas da 

sociedade. A solicitação de reconhecimento como patrimônio cultural da Pedreira 

Prado Lopes, favela, em Belo Horizonte, apresentada pela comunidade ao órgão 

municipal de proteção, é analisada neste trabalho como um instrumento importante 

para que se pensem os desafios da proteção do patrimônio cultural na cidade 

contemporânea e as expectativas dos grupos sociais em relação ao que estes 

entendem como patrimônio cultural. Esta questão coloca-se como referencial em 

relação às discussões realizadas no âmbito acadêmico, epistemológico e nas 

próprias políticas publicas. A importância que as práticas culturais têm no 

redimensionamento das cidades, expõe a complexidade e a diversidade de formas 

de percepção e apropriação de novas espacialidades, onde tais práticas são 

construídas e vividas. Sob essa perspectiva, este trabalho aponta três vertentes 

importantes para se pensar a conformação da diversidade de imagens das cidades e 

seus patrimônios: segregação sócio-espacial, identidade e movimentos sociais. O 

tempo das transformações, a vulnerabilidade das identidades culturais e os novos 

valores, na relação entre espaço e sociedade, apontam para a busca de outras 

formas de compreender os movimentos sociais que se configuram, reestruturando 

culturas e experiências cotidianas espaciais. O reconhecimento da Pedreira Prado 

Lopes como patrimônio cultural é analisado neste trabalho como um referencial das 

possibilidades plurais de territórios de cultura que fazem parte da dinâmica dos 

contextos urbanos e das relações sociais na cidade contemporânea. Tratar sobre a 

diversidade cultural e a apropriação simbólica das representações colocadas como 
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patrimônio cultural traz à tona, no caso específico aqui analisado, a estreita relação 

entre segregação/identidade espacial e identidade cultural/grupos sociais. Diante 

desse quadro, a relação entre cidade, cultura, identidade e patrimônio cultural é 

colocada em um novo debate, através das seguintes questões: refletir sobre esse 

patrimônio cultural, reconhecido dentro de uma política pública, e como este é 

efetivamente legitimado pelos grupos sociais; quais as tensões colocadas pela 

cidade contemporânea às políticas de patrimônio cultural; até que ponto a dinâmica 

urbana propicia ou não a construção de novos valores culturais e identidades 

espaciais; como se constituem os territórios sócio-espaciais na cidade 

contemporânea; as dimensões da segregação territorial e cultural e suas fronteiras 

materiais e simbólicas; a relação entre tempo, patrimônio e cultura; qual a relação 

entre espaço, território e cultura; como e quais as identidades culturais que se 

constituem na condição contemporânea das cidades. 

 
 
 
 

Palavras-chave: Diversidade cultural. Patrimônio cultural. Cidade contemporânea. 

Territórios culturais. Identidades. Segregação territorial e cultural. Pedreira Prado 

Lopes. Políticas públicas. 
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ABSTRACT  

  

Discussions on what can be recognized as cultural heritage in the construction of 

public policy for protection in Brazil led to the possibility of recognizing the multiplicity 

of cultural productions. From the so-called "fase heróica" to the "novos patrimônios" 

and municipal protection policies, the recognition of cultural identities, claimed by 

various social groups, go through a new period in the contemporary city. In this 

scenario, two points stand out: the maintenance of the heritage meanings, 

considering not only physical intervention, but various forms of appropriation and 

recognition; the incorporation of new prerogatives for the recognition of other cultural 

identities based on society demands. The request for recognition of Pedreira Prado 

Lopes in Belo Horizonte as cultural heritage presented by its inhabitants to the 

municipal protection agency is analyzed in this study as an important tool for thinking 

about the challenges of protecting cultural heritage in the contemporary city and the 

expectations of social groups regarding to what they perceive as cultural heritage. 

This idea stands as a reference toward discussions in academic and epistemological 

ranges and even in public policies. Cultural practices became important on cities 

rescaling and that exposes the complexity and diversity of forms of perception and 

new spatiality appropriation where such practices are built and lived. From this 

perspective this study highlights three important aspects to think about the 

conformation of the diversity of city images and their heritages: socio-spatial 

segregation, identity and social movements. The transformation time, the 

vulnerability of cultural identities and new values regarding the relationship between 

space and society, lead to the search of other ways of understanding social 

movements configured by the restructure of cultures and everyday spatial 

experiences. The recognition of Pedreira Prado Lopes as cultural heritage is 

analyzed in this study as a referential of plural possibilities of culture territories which 

configures the dynamics of urban contexts and social relations in the contemporary 

city. Discussing about cultural diversity and symbolic appropriation of representations 

placed as cultural heritage raises, in this case specifically, the close relationship 

between segregation - spatial identity and cultural identity - social groups. Given this 

situation, the relationship between city, culture, identity and cultural heritage is put on 

a new debate through the following questions: to think about this cultural heritage 
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recognized inside a public policy and how this is effectively legitimized by social 

groups; what are the tensions posed by the contemporary city to the policies for 

cultural heritage; how far urban dynamics favors, or not, the construction of new 

cultural values and spatial identities; how socio-spatial territories are built in the 

contemporary city; the dimensions of territorial and cultural segregation and its 

material and symbolic boundaries; the relationship between time, heritage and 

culture; what is the relationship between space, territory and culture; how and which 

are the cultural identities that build up the contemporary condition of cities. 

  
  
  
  
Keywords: Cultural diversity. Cultural heritage. Contemporary city. Cultural territories. 

Identities. Territorial and cultural segregation. Pedreira Prado Lopes. Public policies. 
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1       INTRODUÇÃO 

 
 

 

Um dos marcos na história da política de proteção do patrimônio cultural pode 

ser encontrado na própria ampliação do conceito de patrimônio histórico e artístico.  

Vinculado a uma identidade nacional passa a ter como perspectiva a diversidade 

cultural brasileira e seus diferentes grupos sociais (CHUVA, 2008, p.37). 

Essa ampliação da noção do patrimônio, relacionada a uma reinterpretação 

da identidade nacional brasileira, direciona os estudos e a produção teórica para a 

compreensão e incorporação dos valores voltados para a diversidade cultural e para 

a diversidade de coletivos sociais identitários que fazem parte da formação social. 

Essa ampliação conceitual se dá em uma dinâmica cultural, política e social mais 

ampla, de avanço da consciência dos direitos coletivos e da presença afirmativa dos 

movimentos sociais, desde a década de 1970, e que se amplia nas décadas mais 

recentes. Ações coletivas e movimentos sociais articulados em torno da defesa do 

direito coletivo, do espaço e território, da terra, identidades, memória e história. 

Nessa dinâmica mais ampla irá se afirmando a questão do patrimônio cultural como 

um direito. 

O reconhecimento da pluralidade da nação e da conformação da cultura 

nacional no Brasil inspiraram a criação do Centro Nacional de Referência Cultural 

(CNRC), visão mais plural que marca a concepção e gestão do patrimônio cultural e 

que teve como principal articulador Aloísio de Magalhães. Essa visão levará à 

diversificação dos bens e das manifestações, produtos e fazeres artesanais 

vinculados às raízes culturais do Brasil. No Capítulo 2 deste trabalho é feita uma 

análise desse processo até a ampliação do conceito de patrimônio cultural. Para tal 

foi utilizada bibliografia sobre os diversos tempos desse percurso de formação do 

conceito de patrimônio cultural e foi privilegiada a produção critico/analítica dos 

intelectuais, gestores e técnicos que atuaram junto aos órgãos de proteção no Brasil.  

Os avanços em relação a um olhar mais amplo da concepção e trato do 

patrimônio cultural se deparam com o dinamismo das grandes cidades, com suas 

transformações, com a precarização, expropriação de espaços e com as 

conseqüentes resistências sociais. As cidades contemporâneas passam a se 

conformar como território de uma diversidade de coletivos, de valores, de 

manifestações culturais, de referências identitárias que redefinem os padrões 
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tradicionais de cultura, de territórios culturais e identitários. Conseqüentemente 

trazem indagações para as concepções, ações e formulações das políticas de 

patrimônio e, sobretudo, quais são os sujeitos dessas políticas. 

Até que ponto as ações de reconhecimento da diversidade de coletivos, que 

se afirmam nessa complexidade da cidade contemporânea, trazem desafios para o 

repensar das concepções, tratos, cânones e políticas de patrimônio cultural? A partir 

da realidade dessa dinâmica da cidade contemporânea e das indagações para a 

história do patrimônio cultural está focado o Capítulo 3 deste trabalho. Procurou-se 

utilizar para as reflexões trazidas a produção teórica e acadêmica sobre a relação 

entre cidade e a dinâmica dos processos socializadores vinculados ao espaço, 

memória, identidade e patrimônio cultural. 

Essa dinâmica social e cultural da cidade contemporânea produz ou permite 

que se revele e se afirme presente uma pluralidade de atores silenciados ou 

recluídos nos bairros, vilas, periferias e favelas. Atores que passam a fazer parte da 

própria dinâmica social e cultural da cidade; que a interrogam, conformam e 

ressignificam em dimensões centrais para as concepções, tratos e políticas de 

patrimônio. As comunidades populares em suas ações e movimentos adquirem 

relevância como atores nessa dinâmica urbana. Não apenas os produtos da cultura 

popular exigem reconhecimento, mas os próprios sujeitos coletivos como atores-

produtores de cultura e de patrimônio. 

 Os movimentos sociais e a diversidade de ações e lutas por direitos dos 

coletivos populares, desde a década de 1970, contribuem para ampliar os estudos 

para além da diversidade de bens culturais, focando os processos sociais que os 

geram e os coletivos que os explicitam e os traduzem em direitos. Os bens, as 

manifestações, os produtos e fazeres culturais são recriados e ressignificados 

através do repensar-se e reafirmar-se dos coletivos populares em ações e 

movimentos na cidade contemporânea. 

Nessa dinâmica urbana, novas questões são trazidas para a reflexão das 

concepções e políticas de patrimônio cultural: Como são vividos e representados, 

pelas comunidades, os lugares em que reproduzem sua existência? Como as 

comunidades se vêem no espaço urbano, nas políticas urbanas? Que significados 

dão às suas identidades, à maneira como são pensadas suas manifestações 

culturais? Como se vêem enquanto sujeitos de direito à cultura, enquanto sujeitos 
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coletivos produtores de cultura, memória, história, valores e identidades? Enquanto 

sujeitos do direito à cidade? 

O Capítulo 4 está organizado a partir desse conjunto de questões, tendo 

como referência a comunidade da Pedreira Prado Lopes, favela em Belo Horizonte, 

construída à margem da cidade planejada e marcante da paisagem urbana, desde 

os primeiros anos da capital. Essa comunidade reivindica seu reconhecimento como 

parte da história e, assim, do patrimônio cultural. A partir das memórias, das 

vivências e narrativas dos moradores da Pedreira, foi reconstruída a especificidade 

de seu lugar como espaço de cultura, memória e identidade. O que destacam na 

diversidade de significações individuais e coletivas? Suas auto-imagens positivas; 

sua consciência de pertencimento à cidade; os valores simbólicos de seu lugar na 

cidade; sua condição de espaço segregado em relação à cidade formal esconde 

culturas mantidas “em segredo”, esconde “possibilidades de um segundo mundo em 

paralelo com o mundo manifesto” (SIMMEL, 2004).  

Nesse capítulo seus segredos são expressos na riqueza dos depoimentos, 

memórias e narrativas. É colocado em manifesto seu mundo em paralelo, segregado 

e silenciado na própria história cultural da cidade. Foi utilizado como metodologia 

para a construção desse capítulo a interpretação das entrevistas realizadas nos 

anos 2000/2001 com moradores da Pedreira Prado Lopes e publicadas em dois 

trabalhos. O primeiro deles foi desenvolvido por Adão Soares e Sueli Alves Antunes, 

Pedreira Prado Lopes – Memórias, 2001. O segundo trabalho foi coordenado pela 

Professora Núbia Braga Ribeiro, FAFI-BH, Becos da Memória, desenhos da 

cidadania – Pedreira Prado Lopes: a vila no trajeto de sua história oral, 2001, que 

trás  depoimentos de moradores antigos, líderes informais, líderes religiosos, líderes 

de associações de moradores entre outros. Além destas publicações foram 

utilizados depoimentos constantes em documentários sobre a Pedreira Prado Lopes. 

Através da leitura dos depoimentos dos moradores transcritos nas publicações 

tornou-se possível identificar suas auto-imagens em relação ao lugar onde vivem, 

trabalham, tem seus momentos de descanso, lazer e como constituem seus laços de 

familiaridade, pertencimento e identidade com a Pedreira Prado Lopes. 

No Capítulo 5 são analisadas as indagações que trazem esses coletivos, 

especificamente a comunidade da Pedreira Prado Lopes, ao expressarem que seu 

mundo, seu lugar, sua memória e sua cultura sejam reconhecidos como patrimônio 

cultural da cidade. Um posicionamento carregado de significados a serem 
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incorporados na história das concepções de patrimônio e que aponta para 

mudanças da ação pedagógica do patrimônio, até então pensada 

predominantemente para educar as comunidades incultas à auto-afirmação de 

sujeitos de cultura; do reconhecimento dos bens culturais populares à identidade e 

cultura nacional; do reconhecimento de suas identidades culturais coletivas e das 

manifestações, produtos culturais populares, música, artes plásticas, festas e rituais 

ao reconhecimento dos seus lugares segregados como territórios de cultura.  

A construção metodológica do capítulo 5 está baseada no documento e 

abaixo-assinado apresentado ao Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 

Município – CDPCM-BH,  por representante dos moradores da Pedreira solicitando o 

reconhecimento da PPL como patrimônio cultural de Belo Horizonte. Foram 

utilizadas  entrevistas realizadas durante o trabalho de campo em 2008/2009 com 

agentes culturais moradores da PPL que acompanharam as discussões junto à 

comunidade local para elaboração do documento. Os entrevistados organizadores 

dos projetos “Referências Culturais Comunitárias” e “Pedreira pelos olhos de quem 

vê”, desenvolvidos no Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira em 2007, 

disponibilizaram para pesquisa as entrevistas, filmagens, fotos sobre a Pedreira 

Prado Lopes produzidas durante as discussões. Este material, também analisado 

para a elaboração do capítulo 5, seria utilizado como referência para o Registro da 

Pedreira como Patrimônio Cultural na categoria de lugar. 

A partir das entrevistas e material disponibilizado pela comunidade foi 

possível destacar neste capítulo alguns dos significados do pedido de 

reconhecimento de uma favela como território de cultura, como patrimônio: a 

resistência a serem colocados à margem; a riqueza e diversidade de sua produção e 

de suas manifestações culturais; a ênfase dada ao direito ao reconhecimento, ao 

direito à co-presença; as reações à desterritorialização e aos processos coletivos de 

reterritorialização; a reação ao despojo de suas identidades coletivas. Merece 

especial destaque o significado político de serem sujeitos do próprio pedido de 

reconhecimento, um gesto de afirmação não apenas como sujeitos de produção 

cultural, mas como sujeitos formadores das políticas culturais e de patrimônio. Um 

gesto de presença no Estado, no Público e nas Políticas Públicas? 

O Capítulo 6 traz uma síntese das dimensões e tensões que estão postas na 

história da política de proteção do patrimônio cultural, para relacionar esse processo 

com o pedido de reconhecimento dos coletivos populares como sujeitos de memória, 
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de cultura e de patrimônio. Quais os sentidos que pode ter esse gesto de auto-

reconhecimento e de afirmação de coletivos, pensados em nossa formação social à 

margem da história, memória e cultura legítimas? Que indagações são trazidas para 

repensar as concepções de cultura, memória, patrimônio? Esse capítulo se propõe a 

aprofundar essas questões. 

Para a análise, os significados e as questões foram agrupados em torno dos 

seguintes núcleos: subalternidades e colonialidades culturais; segregação e 

identidade espacial; territórios sócio-espaciais e cultura; segregação territorial e 

cultura; territórios étnico-raciais; fronteiras materiais e simbólicas da segregação; 

tempo, patrimônio e cultura; espaço, território e culturas. 
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2       POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURA L: PERCURSO 

HISTÓRICO 

 
 
2.1 - Introdução 

 
Condicionadas por representações acerca da Nação, as 
práticas de preservação cultural, embora associadas à própria 
formação dos Estados Nacionais, constituem-se hoje num 
amplo sistema de valores que envolve diferentes visões de 
mundo e práticas políticas, tendo como lugar privilegiado de 
ação as instituições de preservação cultural existentes nos três 
níveis do poder público, mas apropriadas também por setores 
representativos da sociedade civil e por certos movimentos 
sociais. (Márcia Chuva)  

 
 

A importância que as práticas culturais têm no redimensionamento das 

cidades nos coloca diante da complexidade e diversidade de formas de percepção e 

apropriação das novas espacialidades, onde tais práticas são construídas e vividas. 

As imagens das cidades são reconstruídas e seus patrimônios constituem parte 

significativa da dinâmica dos contextos urbanos e das relações sociais ali 

estabelecidas. Refletir sobre a diversidade cultural na cidade contemporânea nos 

sugere uma aproximação ao processo de construção das práticas de proteção do 

patrimônio cultural. Um rápido percurso histórico sobre este tema seria uma forma 

de compreensão da pertinência desta problemática na atualidade.  

A construção das políticas públicas de proteção da memória e do patrimônio 

cultural esteve respaldada nas discussões internacionais sobre o tema, o que 

resultou em práticas com especificidades locais em relação às formas de atuação, 

definição de critérios e gestão. A preocupação em preservar as referências culturais 

veio motivada pela própria condição de transformação do espaço urbano, acelerada 

a partir de meados do século XX, pela idéia de modernidade e grandes mudanças 

nas cidades. 

O caminho percorrido, desde 1931, com a assinatura da Carta de Atenas, 

teve como objetivo ações que viabilizassem a proteção do patrimônio cultural, 

através de instrumentos de reconhecimento institucional. O que deveria ser 

preservado, ou não, acompanhou critérios, cânones, vinculados a conceitos e 

teorias que buscavam valorar e justificar tais escolhas, técnica e institucionalmente. 

Desde então, o processo de construção de políticas públicas de proteção do 

patrimônio cultural veio acompanhado de mudanças nas premissas de juízo 
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valorativo para definição do conceito e, conseqüentemente, das formas de preservá-

lo. Se em um primeiro período os conceitos de patrimônio cultural estavam 

descolados do cotidiano da cidade, a partir de meados dos anos 1960 esta 

aproximação foi inevitável. Em fins do século XIX e início do século XX as 

percepções da cidade destacavam as ambivalências da vida e sentimentos nas 

grandes metrópoles. Ao mesmo tempo em que se desejava a modernidade, novos 

costumes e valores eram confrontados com a tradição. As discussões sobre a 

preservação do patrimônio cultural eram compartilhadas com o desejo de 

desenvolvimento, um dos motivos para que este patrimônio estivesse descolado da 

vida das cidades. Antes do espaço, o tempo passou a reger as expectativas de 

transformação: o mito da cidade moderna. Preservar o patrimônio cultural 

significava, então, elencar valores que não confrontassem com as perspectivas do 

novo, adotando um olhar sobre o tempo histórico, vinculado a um passado de glórias 

que transcendessem o lugar, o território da cidade.  

De um conceito linear de tempo e história e uma noção material de patrimônio 

à potencialização da concepção da atividade, processo ou produto cultural e 

aproximação com o presente, os critérios de valoração do que deve ser 

institucionalizado, como patrimônio cultural, esteve nas discussões técnicas e 

teóricas, acadêmicas e institucionais. As implicâncias destas escolhas na gestão das 

políticas de patrimônio e as relações estabelecidas com os “lugares de patrimônio” e 

com os grupos sociais exigem aproximações cada vez mais complexas, tanto em 

relação aos critérios para institucionalização, quanto em relação aos instrumentos a 

serem utilizados e à participação das comunidades envolvidas. 

Considerando o percurso das instituições internacionais, como UNESCO, 

CIAM, ICOMOS, Conselho da Europa que, através dos encontros, cartas e 

recomendações, norteiam as políticas de patrimônio cultural, é relevante observar a 

relação dos princípios de atuação para a preservação do patrimônio com os 

movimentos de desenvolvimento e crescimento urbano que marcam as grandes 

cidades, desde os anos 1930. Se no âmbito das políticas locais – federais, estaduais 

e municipais – identificam-se duas fases de atuação, na esfera dos organismos 

internacionais, é possível observar três movimentos que marcaram as intervenções 

e investimentos na esfera mundial. 

 
(…) o primeiro movimento dos indivíduos que atuaram nas distintas 
instituições internacionais foi de conformação do campo de atuação no 
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âmbito do Estado; o segundo movimento de preservação expressa uma 
nova fase que sobressaem os interesses econômicos no projeto de 
preservação do patrimônio, ou seja, a viabilização do projeto turístico 
desenvolvido a partir dos bairros e cidades históricas, que vem desfigurando 
não apenas os ambientes históricos, mas as cidades contemporâneas; o 
terceiro movimento, pelo menos teoricamente, incorpora as dimensões 
social e cultural na questão patrimonial visando à viabilização desse projeto. 
(NOBRE, 2001, p.69). 

 

 

2.2 - Da pedra e cal aos novos patrimônios: perspec tivas das políticas de 

patrimônio cultural no Brasil 

 

 Desde o século XIX, a construção da idéia de patrimônio esteve articulada 

com a formação dos Estados Nacionais e com a identidade da nação. A 

incorporação de grupos sociais a esta rede poderia ter sido marcada pelo 

reconhecimento da diversidade e da pluralidade cultural. Entretanto, foi a idéia de 

coesão para controle destes grupos que pautou as ações dos Estados para 

alcançarem uma estabilidade social e política. Uma rede simbólica de 

representações desta unidade política, administrativa e territorial marcou o ideal de 

hegemonia pregado.   

A formação das políticas públicas de proteção do patrimônio cultural, em 

vários países, teve, como marcos fundadores, pressupostos de monumentalidade 

estética e elitismo social. A emergência do patrimônio como campo de conhecimento 

e formador de políticas públicas não é um fenômeno novo e, muito menos, vinculado 

a um país. Está presente em diversas sociedades e contextos históricos e situado 

num contexto mundial1. Do patrimônio “utilizado” pelo estado-nação, que marcou as 

políticas de patrimonialização, na Europa, ao reconhecimento na América Latina da 

cultura indigenista com uma base eurocêntrica, os bens patrimoniais eram os 

objetos potencializadores da identidade nacional e, no último caso, sobre uma base 

cultural européia (BERMUDES et al., 2004, p.14). 

                                                 
1 Ver NOBRE, Maria Ivanilde Ferreira. No reino de pedra e cal: o centro histórico e o patrimônio de 
Salvador em época pós-moderna. Belo Horizonte, 2001 (p.66/67). Dissertação apresentada no curso 
de Mestrado em Ciências Sociais UFMG. Conforme relacionado pela autora podemos identificar entre 
o século XIX e princípio do século XX ações para constituição de políticas públicas de patrimônio em 
vários países como Áustria (1828), Suécia e Noruega (1828), Grécia (1834/1899), Itália (1865/1902), 
Dinamarca (1843), Espanha (1873), Egito (1781/1883), Inglaterra (1822), Finlândia (1883), Turquia 
(1884), França (1887/1913), Portugal (1898), México (1913), Brasil (1937). 
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Institucionalmente, autores identificam, no processo de construção das 

políticas de patrimônio, dois modelos preponderantes: o modelo francês e o modelo 

anglo-saxônico. Em ambos os casos verifica-se que as políticas patrimoniais estão 

marcadas por duas fases: uma tradicional, vinculada à proteção de monumentos, e 

outra democrática, com a ampliação do conceito de patrimônio cultural (NOBRE, 

2001, p.68). 

(…) o modelo anglo saxônico, com o apoio das associações civis, voltado 
para um culto do passado e para a valorização ético-estética dos 
monumentos, e o modelo francês, estatal e centralizador, que se 
desenvolveu em torno da noção de patrimônio, de forma planificada e 
regulamentada, visando ao atendimento de interesses políticos do Estado 
(...). (FONSECA, 1994, p.53). 
 

No caso brasileiro, predominou o modelo francês, entretanto é possível 

observar algumas peculiaridades no processo de formação da política pública de 

proteção do patrimônio cultural, na sua primeira fase de implantação. Destaca-se 

neste contexto a noção ambivalente entre antigo e moderno, a relação entre 

hegemonia, questão nacional e a produção das narrativas de patrimônio e os 

profissionais que se formaram e atuaram neste campo. 

A formação de uma política pública de proteção do patrimônio cultural inicia-

se, por um lado, com os ideais proclamados pelo chamado “grupo modernista” 

paulista, nos anos 1930. Neste contexto, as idéias traduzidas por Mário de Andrade, 

no Anteprojeto por ele elaborado, em 1933, a pedido do então Ministro da Educação 

e Saúde, Gustavo Capanema, abordam uma noção ampla do que seria digno de ser 

reconhecido como patrimônio nacional. No espectro considerado por Mario de 

Andrade pertenceriam ao Patrimônio Artístico Nacional as obras de arte patrimonial 

nomeadas como artes arqueológica e ameríndia; arte popular; arte histórica; arte 

erudita nacional; arte erudita estrangeira, artes aplicadas nacionais e artes aplicadas 

estrangeiras. Nas duas primeiras “categorias” as manifestações estão especificadas 

em objetos, monumentos, paisagens e folclore.  Já na categoria da arte histórica 

Mário de Andrade propõe uma caracterização em monumentos, iconografia 

nacional, iconografia estrangeira e brasiliana. Conforme transcrito a seguir é 

possível observar a concepção de história presente nas categorias de classificação 

propostas por Mário de Andrade: 

(...) 

Das artes arqueológica e ameríndia (1 e 2). Incluem-se nessas duas 
categorias todas as manifestações que de alguma forma interessem à 
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Arqueologia em geral e particularmente à arqueologia e etnografia 
ameríndias. (...)  

Da arte popular (3). Incluem-se nesta terceira categoria todas as 
manifestações de arte pura ou aplicada, tanto nacional quanto estrangeira, 
que de alguma forma interessem à Etnografia, com exclusão da ameríndia. 
(…) 

Da arte histórica (4). Incluem-se nesta categoria todas as manifestações de 
arte pura ou aplicada, tanto nacional como estrangeira, que de alguma 
forma refletem, contam, comemoram o Brasil e sua evolução nacional. 

Essas manifestações podem ser: 

a) Monumentos (Há certas obras de arte arquitetônica, escultórica, pictórica 
que, sob o ponto de vista de arte pura, não são dignas de admiração, não 
orgulham a um país nem celebrizam o autor delas). Mas, ou porque fossem 
criadas para um determinado fim que se tornou histórico – o forte de 
Óbidos, o dos Reis Magos – ou porque se passaram nelas fatos 
significativos da nossa história – a Ilha Fiscal, o Palácio dos Governadores 
em Ouro Preto – ou ainda porque viveram nelas figuras ilustres da 
nacionalidade – a casa de Tiradentes em São João del Rei, a casa de Rui 
Barbosa – devem ser conservadas tais como estão, ou recompostas na sua 
imagem “histórica”: ruínas, igrejas, fortes, solares, etc. Devem pela mesma 
qualidade “histórica” ser conservados exemplares típicos das diversas 
escolas e estilos arquitetônicos que se refletiram no Brasil. A data para que 
um exemplar típico possa ser fixada: de 1900 para trás, por exemplo, ou de 
cinqüenta anos para trás;  

b) Iconografia Nacional: todo e qualquer objeto que tenha valor histórico, 
tanto um espadim de Caixias, como um lenço celebrando o 13 de maio. 
Pode ser considerado “histórico” para fins de tombamento, o objeto que 
conservou o seu valor evocativo depois de 30 anos; (…) 

d) Brasiliana: todo e qualquer impresso que se refira ao Brasil, de 1850 para 
trás. Todo e qualquer manuscrito referente ao Brasil, velho de mais de 30 
anos, se inédito, e de 100 anos, se estrangeiro e já publicado por meios 
tipográficos. (ANDRADE, 1936). 

A geração dos chamados “modernistas”, formada por intelectuais e políticos 

mineiros e paulistas, fez da descoberta do barroco uma de suas referências para a 

construção de uma política pública de valorização do seu próprio repertório, o que 

acabou por incorporar a racionalidade moderna e, por que não dizer, a “tecnocracia”. 

Mesmo com todo o discurso em torno da valorização da cultura genuinamente 

brasileira, o seu reconhecimento estava restrito ao olhar de um grupo de técnicos, 

artistas e intelectuais que estabeleciam os critérios para o merecimento da proteção. 

(FENELON, 1992, p.30). Em seu trabalho SPHAN: Refrigério da Cultura Oficial, 

MICELI (1987) reforça a idéia de que os conteúdos propostos para a construção 

dessa política estavam diretamente vinculados à conjuntura de sua criação. Ressalta 
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que o SPHAN2 - Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado 

oficialmente em 1937, estava vinculado a um universo simbólico de catalogação dos 

grandes feitos, obras e personagens de um passado das elites brasileiras. 

 

(…) Nesse sentido, o SPHAN é um capítulo da história intelectual e 
institucional da geração modernista, um passo decisivo da intervenção 
governamental no campo da cultura e o lance acertado de um regime 
autoritário empenhado em construir uma “identidade nacional” iluminista no 
trópico dependente. (…) Basta consultar a lista publicada dos imóveis 
tombados pelo SPHAN para nos darmos conta de que se encontram ali 
(sobre) representados os espécimes característicos de todas as frações da 
classe dirigente brasileira (…). O reverso desse tesouro tão apreciado é a 
amnésia da experiência dos grupos populares, das populações negras e dos 
povos indígenas, para citar apenas aqueles referidos pelo projeto Andradina. 
(MICELI, 1987, p.44).  

A gestão desse patrimônio, como foi o caso da experiência de proteção da 

cidade de Ouro Preto3, passou por um rigor técnico que exigia um padrão cultural 

estabelecido pelo órgão de proteção. As edificações em estilos arquitetônicos 

diversos, bem como as novas construções que fossem reformadas ou construídas 

deveriam seguir os modelos coloniais para garantir uma homogeneidade 

representativa de uma cultura que se desejava preservar (MOTTA, 1987, p.108-

115). A estética do ornamento, as soluções de organização espacial acabam por se 

distanciar da experiência social de seus produtores e usuários, o que levou a 

critérios autônomos de percepção e juízo do patrimônio a ser reconhecido e 

                                                 
2 A criação do SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é incluída em emenda 
ao projeto de reorganização do Ministério da Cultura que tramitava na Câmara dos Deputados em 
1936 quando o Presidente Getúlio Vargas autoriza seu funcionamento em caráter experimental. Em 
janeiro de 1937, enquanto o anteprojeto da lei federal (Decreto Lei 25) tramitava, o SPHAN é 
oficializado (Lei n. 378/37).  Com o Golpe de Estado e a dissolução do Congresso Nacional em 10 de 
novembro de 1937. Após submissão do projeto novamente a Getúlio Vargas este promulga em 30 de 
novembro de 1937 o Decreto Lei n. 25 que organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. Através do Decreto Lei 8.534, em 1946 o SPHAN é transformado em DPHAN – Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Através do mesmo decreto-lei são criados quatro distritos do 
DPHAN em Recife, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo. Em 1975, através da Lei n. 6.292 a 
DPHAN é transformada no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 
3 A cidade de Ouro Preto constitui-se como a primeira ação no Brasil de proteção do patrimônio 
edificado. Até então as discussões e ações de proteção e reconhecimento do patrimônio nacional 
estavam vinculadas ao Arquivo Nacional e ao Museu Nacional. Ouro Preto foi erigida Monumento 
Nacional através do Decreto n. 22.928, de 12 de julho de 1933. No texto do referido decreto ficam 
expressos os valores atribuídos à cidade para que fosse reconhecida como patrimônio nacional: (…) 
Considerando que é dever do Poder Público defender o patrimônio artístico da Nação e que fazem 
parte das tradições de um povo os lugares em que se realizaram os grandes feitos da sua história; 
(...), ver Proteção e Revitalização do Patrimônio Cultural no Brasil: uma trajetória. Brasília: Pró-
Memória, 1980. Cabe ressaltar que em 1938 seu conjunto arquitetônico e urbanístico foi inscrito no 
Livro do Tombo das Belas Artes e em 1986 nos Livros do Tombo Histórico e Arqueológico, 
etnográfico e paisagístico como patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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preservado. As técnicas de restauração acompanharam uma lógica vinculada à 

valorização do estilo e diluição das marcas sociais (…) em nome de uma doutrina 

etnocêntrica de “limpeza visual”.  (MICELI, 1987, p.44-45).  

 

2.2.1 – A “fase heróica” nacionalista: monumentalid ades 

  

A chamada “fase nacionalista” consolidou no SPHAN uma política cultural 

restrita aos exemplares da arquitetura com valores estéticos vinculados à classe 

dirigente brasileira. Seja em relação às restrições orçamentárias e de pessoal, à 

pouca visibilidade política ou à dimensão do acervo a ser inventariado e preservado, 

o que se verifica é a consolidação de critérios técnicos de avaliação e gestão que 

não equacionam o retorno social da política empregada. As discussões e a prática 

preservacionista tinham como interlocutores os próprios dirigentes e técnicos da 

agência.  A legislação brasileira criada no período – o Decreto lei 25/37 – 

acompanhou, por sua vez, as tendências de controle e centralização estatais, a 

definição das identidades reconhecidas, ou seja, todo um racionalismo que acabou 

por representar um instrumento de poder.  

A construção das práticas de preservação do patrimônio cultural no Brasil 

trouxe no seu campo político e teórico a estreita relação entre Estado Nacional e 

história nacional. Da criação do SPHAN, até os dias de hoje com o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, narrativas relacionadas ao 

passado da nação vêm sendo “forjadas” pela administração pública de proteção do 

patrimônio cultural. (CHUVA, 2008). 

O instrumento criado para preservar este patrimônio, o tombamento, 

consolidou-se como única alternativa ao acautelamento dos bens culturais. 

Conceitualmente, o tombamento representa, até hoje, as “amarras” criadas, desde 

então, para a construção dos critérios de proteção. O instrumento acabou 

assumindo a própria restrição ao reconhecimento de determinados bens culturais 

que não se “encaixavam” nos valores atribuídos à preservação. Como tombar um 

espaço representativo de uma manifestação cultural onde sua atividade de caráter 

processual pressupõe a alteração da forma física? Assim, a vinculação entre o 

instrumento utilizado para proteção e conceitos lineares de história e cultura deram 

suporte à narrativa estética e estática que marcou a política de patrimônio cultural. 

Para FONSECA (2003, p.61) esta limitação em relação aos instrumentos disponíveis 
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de acautelamento acabou por produzir um entendimento restrito do termo 

“preservação” , traduzido na maioria das vezes como “tombamento”.   

O tombamento, com todas as suas restrições de ordem prioritariamente 

físicas, deixou de ser apenas o instrumento de reconhecimento do patrimônio 

cultural, e sua conseqüente institucionalização, para também circunscrever os bens 

culturais a critérios que “cabiam” dentro do próprio instrumento. Assim, os bens 

culturais assumem uma leitura prioritariamente estética, abordando uma dimensão 

histórica estática e formal vinculada à valorização do estilístico e do arquitetônico.   

No processo de construção das práticas patrimoniais é importante levar-se 

em conta que, tanto no Brasil, como em outros países, as narrativas de inúmeras 

representações das nações foram atribuídas à História como disciplina. De fins do 

século XIX a meados do século XX, a criação de práticas de preservação do 

“patrimônio histórico e artístico”, no campo político e conceitual, esteve voltada para 

a construção da identidade da nação a partir de narrativas produzidas no campo da 

História. A idéia de identidade voltada para a demanda de certos grupos sociais teve 

como princípio, para construir uma “memória da nação”, a eliminação de diferenças 

baseada em um rótulo comum de cidadãos, tratando assim de uma perspectiva de 

um conjunto estático de indivíduos4.  

(…) no momento em que o Poder abandonava a concepção de guardião de 
uma ordem transcendente para desempenhar o papel de agente dos 
interesses mais fortes, a Nação dissolvia as diferenças de classe, região, 
cultura, em nome de um patrimônio comum que, por não mais existir, fez-se 
a memória dos grupos dominantes, por intermédio de seus representantes: 
os historiadores. (NEVES, 1987, p.25). 
 

No caso brasileiro, mesmo tendo como referência a perspectiva 

historiográfica, abordada inicialmente para a criação do SPHAN e implementação da 

política de proteção, as narrativas acerca da nação foram rapidamente apropriadas 

pelo arquiteto que assumiu papel importante na configuração do campo da 

preservação cultural. Márcia Chuva chama a atenção de que o fato do arquiteto 

tornar-se historicamente o especialista em patrimônio e a definição de seu papel 

sócio-profissional ganhou, no caso brasileiro, uma peculiaridade: o mesmo 

profissional que indica o que deve ser conservado como patrimônio nacional é 

aquele que vai formular as bases da nova arquitetura – a arquitetura moderna e 
                                                 
4 Ver NEVES, Guilherme Pereira das. “Da história como memória da nação à história como crítica da 
memória nacional”. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 22. Rio de Janeiro: 
Fundação Nacional Pró-Memória, Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Ministério 
da Cultura, 1987. 
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seus princípios estéticos e políticos (...) (CHUVA, 2008, p.33). Neste contexto, as 

práticas de gestão do patrimônio, lideradas principalmente pelo arquiteto Lúcio 

Costa5, que trabalhou no SPHAN desde 1937, colocavam o historiador nos espaços 

reservados à produção discursiva, considerando que faltava a este profissional a 

objetividade necessária ao exercício diário da então ação preservacionista.  

A modernidade pregada nas primeiras décadas do século XX coloca a prática 

da proteção do patrimônio cultural, por sua vez, diante do paradoxo entre o antigo e 

o moderno. O patrimônio a ser preservado estava vinculado a um passado de glórias 

ou aos chamados produtos culturais genuínos que estavam nas pequenas cidades 

do ouro, nas fazendas de café, na cultura indígena. O espaço da metrópole 

impregnado do desejo de mudança, de autotransformação, não continha os méritos 

para seu reconhecimento como patrimônio histórico. Segundo Lia Motta, a dicotomia 

do modernismo se faz presente neste contexto de criação da política de proteção 

nacional quando a arquitetura, seguindo os preceitos do novo que evoca a cultura 

nacional, insere-se neste movimento, e aflora a ambigüidade dentro da própria 

política de patrimônio histórico. O SPHAN abre no seu discurso a possibilidade de 

incorporação da arquitetura modernista como bem digno de proteção. O 

tombamento da Igreja da Pampulha em Belo Horizonte – projeto de Oscar Niemeyer 

– e a escolha da proposta do mesmo arquiteto para o Grande Hotel de Ouro Preto 

são exemplos de conflitos intelectuais nesse período, algo que se percebe no 

discurso da nova arquitetura e nos princípios e métodos objetivos pregados pelos 

técnicos do patrimônio. Essa nova forma da arquitetura será introduzida e 

reconhecida como uma produção nacional genuína a ser preservada. No caso de 

Belo Horizonte, por exemplo, toda a arquitetura eclética do período de construção da 

cidade, fins do século XIX, foi desconsiderada como acervo a ser preservado. A 

introdução da produção da arquitetura modernista, nos anos 1940, inicia a discussão 

para ações de proteção do patrimônio nacional na cidade, bandeira defendida por 

Sylvio de Vasconcellos, arquiteto e então diretor da 13ª Regional do IPHAN-MG6.  

A discussão entre a “arquitetura tradicional” e a “nova arquitetura” nas 

práticas de preservação resultou em um discurso que pretendia, ao mesmo tempo, 
                                                 
5 Ver Plano de Trabalho para a Diretoria de Estudos e Tombamento da DPHAN – 1949 de Lúcio 
Costa (Arquivo Central do IPHAN, Seção Rio de Janeiro – Pasta Personalidades). 
6 Os primeiros bens culturais protegidos em Belo Horizonte pelo IPHAN foram a Igreja de São 
Francisco de Assis na Pampulha, projeto de Oscar Niemeyer e o casarão sede da antiga Fazenda do 
Leitão. 



 29 

legitimar determinados valores, vinculados a um passado, dignos de serem 

considerados como produção cultural nacional, e uma nova produção que se inseria 

nas cidades: a arquitetura moderna. Se por um lado a arquitetura colonial foi 

elencada a valor nacional para a preservação como objeto idealizado, a arquitetura 

modernista insere-se neste contexto também como obra de arte, monumento.  

As primeiras ações de proteção patrimonial, principalmente em centros 

urbanos tombados, como foi o caso de Ouro Preto, tiveram a tônica de tratamento 

do espaço urbano, a partir de uma determinada expressão estética representada 

pelo conjunto de edificações. Os critérios estilísticos foram então considerados tanto 

para a ação de preservar, valorar o bem cultural, como para “recuperar” ou voltar à 

forma “original” edifícios que, por ventura, não mais seguissem o padrão estético 

digno de preservação. Esses valores, como reforçado por Lia Motta (...) não levavam 

em consideração sua característica documental, sua trajetória e seus diversos 

componentes como expressão cultural e parte de um todo socialmente 

construído.(MOTTA, 1987, p.108).  

Se em um primeiro momento o SPHAN desempenha um papel emergencial 

de salvaguarda de determinados valores culturais “tradicionais”, posteriormente 

consolida uma rotina baseada em métodos que durante algum tempo 

permaneceram inquestionados (MOTTA, 1987, p.108)7. Neste mesmo processo 

outras manifestações da própria arquitetura são colocadas à margem dos critérios 

de reconhecimento, sendo passiveis de substituição ou alteração, tendo sempre 

como referência o que o senso comum denominou “estilo patrimônio”. Sobre este 

aspecto, Antônio Augusto Arantes chama a atenção que, também em São Paulo, 

cuja coordenação da 9ª Região do SPHAN esteve a cargo de Mario de Andrade, a 

maior parte das edificações protegidas teve como limite cronológico, para a sua 

valoração, o século XIX, entendido como “profundidade histórica mínima”, 

considerando pontos de vista dos ciclos econômicos que se desenvolveram na 

Colônia e no Império (ARANTES, 1987, p.49) 8.  

                                                 
7 Com relação à utilização nos órgãos de proteção do conceito de “centros históricos” e “cidades 
históricas” a autora coloca que não obstante a historicidade pertinente a todo espaço transformado 
pelo homem o emprego desses termos se deu pela necessidade de classificar as áreas protegidas 
como áreas de exceção (p. 108). MOTTA, Lia. A SPHAN em Ouro Preto: uma história de conceitos e 
critérios. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 22/1987 
8 Arantes em seu artigo chama a atenção também para o contraste entre a proteção maciça de 
igrejas, conventos e capelas e poucas referências à arquitetura civil (p. 50). ARANTES, Antônio 
Augusto. Documentos Históricos, documentos de Cultura. In.: Revista do Patrimônio Histórico e 
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(...) a ação desenvolvida pelos órgãos oficiais se realiza com vários graus 
de autonomia em relação à vontade política da sociedade. Decorra ela de 
iniciativa respaldada em princípios estritamente técnicos ou da pressão 
exercida por movimentos e grupos politicamente organizados; ela não é 
jamais ação culturalmente neutra que possa ser reabsorvida suave e 
homogeneamente por toda a sociedade. (ARANTES, 1987, p.48). 
 

Os exemplares da arquitetura moderna inserem-se neste processo, 

respaldados na idéia da produção cultural genuinamente nacional, mesmo indo 

contra o princípio da antiguidade, dos grandes feitos passados relativos à história 

nacional. Por outro lado, a idéia do progresso e da modernidade, aliada a uma 

produção cultural nacional, que se materializasse nos espaços como símbolo de 

uma nova arquitetura, nova estética e novo modo de vida, acabou por produzir hiato 

nas políticas de preservação: era passível de reconhecimento exemplares da 

arquitetura até o século XVIII e inicia-se a discussão da “nova arquitetura”, a partir 

de meados do século XX. O século XIX fica como a marca de uma produção 

arquitetônica que não representava a história nacional. O tombamento das três 

casas modernistas de Warshavchick, em São Paulo, e da Igreja São Francisco de 

Assis, de Oscar Niemeyer, em Belo Horizonte, são marcos importantes dessa 

discussão. A construção do Grande Hotel de Ouro Preto, outro exemplo deste 

processo, suscitou uma série de discussões entre Lúcio Costa e Rodrigo Melo 

Franco de Andrade sobre a introdução da arquitetura nova nos centros antigos das 

cidades. A proteção do centro histórico de Ouro Preto, a partir de conceitos 

modernistas, dogmáticos que objetivavam a preservação da cidade como objeto 

idealizado, enfrentava a contraposição de uma arquitetura que, a princípio, 

“deformaria” a linguagem arquitetônica a ser preservada (MOTTA, 1987, p.108-109). 

Em correspondência de Lúcio Costa a Rodrigo Mello Franco Andrade sobre os 

projetos que envolviam a construção do hotel, o arquiteto faz, ao então diretor do 

SPHAN, uma justificativa recomendando a escolha pelo projeto de Oscar Niemeyer. 

Rodrigo, 
Na qualidade de arquiteto incumbido pelo CIAM9 de organizar o grupo do 
Rio e na de técnico especialista encarregado pelo SPHAN de estudar a 
nossa arquitetura antiga, devo informar a você, com referência à construção 
em Ouro Preto do hotel projetado pelo O.N.S. (Oscar Niemeyer Soares), o 
seguinte: 
Sei, por experiência própria que a reprodução do estilo das casas de Ouro 
Preto só é possível, hoje em dia, à custa de muito artifício. Admitindo-se 
que o caso especial desta cidade justificasse, excepcionalmente, a adoção 
de tais processos, teríamos, depois de concluída a obra, ou uma imitação 

                                                                                                                                                         
Artístico Nacional, n. 22. Rio de Janeiro: SPHAN\Pró-Memória,1987. 
9 CIAN – Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. 
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perfeita, e o turista desprevenido correria o risco de, à primeira vista, tomar 
por um dos principais monumentos da cidade uma contrafação, ou então, 
fracassada a tentativa, teríamos um arremedo ‘neocolonial’ sem nada de 
comum com o verdadeiro espírito das velhas construções. 
Ora, o projeto do O.N.S. tem pelo menos duas coisas de comum com elas: 
beleza e verdade. Composto de maneira clara, direta, sem compromissos, 
resolve com uma técnica atualíssima e da melhor forma possível, um 
problema atual, como os construtores de Ouro Preto resolveram da melhor 
maneira então possível, os seus próprios problemas. De excepcional pureza 
de linhas, e de muito equilíbrio plástico, é, na verdade, uma obra de arte e, 
como tal, não deverá estranhar a vizinhança de outras obras de arte, 
embora diferentes, porque a boa arquitetura de um determinado período vai 
sempre e bem com a de qualquer período anterior – o que não combina 
com coisa nenhuma é a falta de arquitetura. (...) (Lúcio Costa, citado em 
MOTTA, 1987, p.109)10. 

 

Observa-se que o próprio Lúcio Costa atuou em pareceres para orientar a 

atuação do SPHAN em relação a reformas em edifícios, em Ouro Preto. No caso do 

Prédio do antigo Liceu de Artes de Ofícios, construído em estilo eclético, suas 

formas foram alteradas para abrigar o Cine Vila Rica, assumindo características 

mais próximas da arquitetura colonial11.  Se no caso do Grande Hotel foi feita uma 

concessão baseada em uma leitura estilística, a partir dos dogmas do modernismo, 

o mesmo não ocorreu em relação à cidade que assumiu um padrão estético de um 

tempo. Este paradoxo entre “tipologia” / “harmonia”, no qual Lia Motta chama 

atenção, foi objeto de discussões também em Belo Horizonte com a proposta de 

construção do anexo do Museu Histórico Abílio Barreto, nos anos 40, ao lado do 

edifício tombado, da antiga sede da Fazenda do Leitão. Observa-se nestes casos 

não apenas critérios estéticos e estilísticos para a proteção e gestão desse 

patrimônio, como também um distanciamento do monumento arquitetônico, 

entendido como obra de arte no caso, antiga ou moderna, dos componentes sociais 

relacionados a estes espaços. Referindo-se novamente à experiência de Ouro Preto, 

MOTTA (1987, p.110) reforça que (...) a cidade foi usada como matéria-prima para 

um laboratório de nacionalidade de inspiração modernista, deixando as populações 

que lá moravam subordinadas a esta visão idealizada (...).     

                                                 
10 Para ler o documento na íntegra ver MOTTA, Lia. O SPHAN em Ouro Preto: uma história de 
conceitos e critérios. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 22. Rio de Janeiro: 
SPHAN/Pró-Memória, 1987, p. 109-110. 
11 O antigo Liceu de Artes e Ofícios foi alterado tendo como referência um Parecer  de Lúcio Costa de 
1957 onde não via como fundamental a reforma das fachadas  retornando ao estilo colonial mas, 
caso fosse de interesse do proprietário deveria ser aprovado, sugerindo ainda através de croqui como 
ficaria o edifício depois da reforma.  Ver MOTTA, 1987, p.110-111. 
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A idéia do monumental, seguida pela concepção dos chamados estilos 

históricos e excepcionalidade, com uma referência de tempo linear, marcou as 

ações de proteção cultural, deixando à margem as discussões da história 

processual. As abordagens das práticas preservacionistas, no Brasil, se detiveram 

substancialmente aos segmentos da cultura material, deixando de lado não apenas 

outras modalidades de acervo, mas também a própria diversidade de abordagens e 

apropriações que os bens de “pedra e cal” representavam em seus contextos 

culturais. Os testemunhos vinculados aos estilos artísticos, os ornamentos, a 

organização espacial, os materiais e técnicas construtivas estiveram distanciados da 

experiência social dos seus produtores e usuários. Para MICELI (1987, p.44) o 

primeiro período da política preservacionista, no Brasil, consolidou critérios 

autônomos de percepção e juízo dos bens patrimoniais. O campo da arquitetura 

trouxe para as práticas de valoração e gestão dos bens culturais uma modalidade 

técnica baseada na “reintegração estilística”, no embelezamento, na recuperação do 

ambiente original, calcada em critérios estilísticos puristas.  

 
No limite, tal postura redunda na construção de uma fantasia perfeccionista 
bastante dissociada da memória que podem ter os habitantes da vizinhança 
ou aqueles setores da comunidade cuja própria história de vida tenha 
alguma ligação com o espaço restaurado. (...) Por força do tipo de formação 
intelectual característica da geração de modernistas recém-incorporados à 
máquina governamental na década de 30, o SPHAN acabou assumindo a 
feição de uma agência de política cultural empenhada em salvar do 
abandono os exemplares arquitetônicos considerados esteticamente 
significativos para a história das formas e estilos da classe dirigente 
brasileira. (MICELI, 1987, p.45). 

 

Nesse sentido, vários exemplos de ações de proteção entre as décadas de 

1940 e 1960 podem ser trazidos como referência. E apesar de tais práticas serem 

referenciadas à primeira etapa de constituição da política de proteção no Brasil, 

ainda ecoam nos atuais debates em relação aos caminhos e perspectivas atuais da 

gestão patrimonial.  

 

2.2.2 - Da internacionalização à ampliação do conce ito de bem cultural 

 

As ações de proteção, tombamento e gestão estiveram até meados dos anos 

70, no Brasil, voltadas quase que estritamente ao chamado “patrimônio material”. Os 

documentos históricos reconhecidos como patrimônio nacional se distanciaram da 

idéia de “documentos de cultura”, considerando aqui os processos sociais que 
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geraram estes reconhecidos e muitos outros desconsiderados. Apesar de toda a 

discussão que envolveu a criação e atuação da política de proteção no Brasil, a 

chamada “fase heróica” 12 do SPHAN, concentrou seu foco em uma interpretação 

simplificada da ação de preservação voltada para uma atividade técnica de 

organização intelectual de resíduos da história (...). O prazer da descoberta e o 

entusiasmo de Mário, um dos pais fundadores, não se renovou: tecnificou-se. 

(ARANTES, 1987, p.52).  

Mesmo durante os anos 1970, a partir das discussões representadas pelas 

Normas de Quito (1967), pelo Compromisso de Brasília, pelo Compromisso de 

Salvador e, posteriormente, pela Recomendação de Paris (1972) 13, os princípios 

apontados vinculam o “patrimônio histórico” à indústria do turismo, e ocorre uma 

“internacionalização da proteção do patrimônio”, distanciando a discussão de uma 

questão cultural mais ampla. As Normas de Quito reforçam a relação entre 

patrimônio e turismo fazendo destaque a destruição de bens culturais importantes, 

justificada pelo crescimento urbano e econômico, em detrimento da constituição de 

um conjunto de ações, em prol da proteção que gerasse divisas econômicas 

potencializadas pelo incremento do turismo. Este tema que tomará a atenção do 

campo do patrimônio cultural, em fins dos anos 1990, conforme destaca Lemos, já 

em 1981, 

 (...) sinceramente, não acreditamos que os valores propriamente culturais 
não se desnaturalizem e nem se comprometam ao se vincularem aos 
“interesses turísticos” se até mesmo um acúmulo de visitantes, num museu 
improvisado qualquer, que se acotovelam apertados e embasbacados, um 
ambiente que fora destinado evidentemente a outras práticas alheias à 
visitação coletiva, já constitui um comprometimento e até uma violência. 
(LEMOS, 1981, p.87)  

 

A Convenção do Patrimônio Mundial marca o início de um processo de 

internacionalização do patrimônio cultural através do reconhecimento, diretrizes e 

critérios gerais e ajudas financeiras. Os países signatários da Convenção passam a 

indicar bens culturais e naturais a serem incluídos na Lista do Patrimônio Mundial. 

Estes bens, entretanto, são avaliados por comissões técnicas para a aprovação final 

                                                 
12 A primeira fase de existência do antigo SPHAN e da antiga DPHAN ficou conhecida como “fase 
heróica”. Trata-se do período em que Rodrigo Mello Franco de Andrade ficou à frente da instituição, 
de 1937 a 1967. 
13 Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 16 de novembro de 1972 
- UNESCO. 
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do Comitê do Patrimônio Mundial.14 A Convenção traz aspectos importantes como o 

conceito de proteção de conjuntos, explicitado como grupo de edificações que 

podem estar, sob o aspecto espacial, aglutinadas ou não, e passa a abordar a idéia 

de preservação ambiental e cultural, bem como a preocupação com a inserção do 

patrimônio cultural e natural, nas políticas públicas e nos planejamentos urbanos. 

Entretanto, continua mantendo a noção de monumento, enquanto obra de “valor 

universal excepcional”, que deve compor a “Lista do Patrimônio Mundial” 15.  

É importante destacar, a partir de meados dos anos 1970, o início da 

ampliação do papel dos estados na formulação, gestão e articulação da política 

pública de patrimônio. Tanto o Compromisso de Brasília, de 1970, quanto o 

Compromisso de Salvador, de 1972, ressaltam a “inadiável necessidade de ação 

supletiva dos Estados e dos Municípios à atuação federal” 16 e “com especial 

atenção para planos que visem à preservação e valorização dos monumentos 

naturais e de valor cultural especialmente protegidos por lei.” 17 Torna-se importante 

a descentralização da prática de proteção do poder federal para as outras esferas de 

poder, os Estados e Municípios. Nesse processo observa-se, além da ampliação dos 

                                                 
14 Conforme transcrito do site do IPHAN, 

Em 1972, a Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura UNESCO criou a Convenção 
do Patrimônio Mundial, para incentivar a preservação de bens culturais e naturais considerados 
significativos para a humanidade. É parte de um esforço internacional na valorização de bens, que 
por sua importância para a referência e identidade das nações, possam ser considerados patrimônio 
de todos os povos. 

 Os países signatários dessa Convenção podem indicar bens culturais e naturais a serem inscritos na 
Lista do Patrimônio Mundial. As informações sobre cada candidatura são avaliadas por comissões 
técnicas e a aprovação final é feita anualmente pelo Comitê do Patrimônio Mundial, integrado por 
representantes de 21 países. 

 A proteção e conservação dos bens declarados Patrimônio da Humanidade é compromisso do país 
onde se localizam. A UNESCO participa apoiando ações de proteção, pesquisa e divulgação com 
recursos técnicos e financeiros do Fundo do Patrimônio Mundial. (www.iphan.gov.br) 
15 O primeiro monumento brasileiro a ser elevado à categoria de Patrimônio Mundial pela UNESCO 
foi a cidade de Ouro Preto em 05 de setembro de 1980. Posteriormente foram elevados à categoria 
de Patrimônio da Humanidade a cidade de Olinda (1082), São Miguel das Missões (1983), 
Congonhas do Campo e Salvador (1985); o Parque Nacional do Iguaçu (1986), Brasília (1987), 
Parque Nacional da Serra da Capivara (1991), Centro Histórico de São Luiz (1997), Diamantina 
(1999), Costa do Descobrimento (1999), Reserva Mata Atlântica (1999), Pantanal (2000), Parque 
Nacional do Jaú (2000), cidade de Goiás (2001), Parque Nacional do Veadeiros (2001); e as Ilhas 
Atlânticas – Fernando de Noronha e Atol das Rocas (2001). (em www.iphan.gov.br). 
16 Ver Compromisso de Brasília de 03 de abril de 1970 (p. 139). In: Proteção e revitalização do 
patrimônio cultural no Brasil: uma trajetória. Brasília: Ministério da Educação e Cultura/SPHAN/ 
Fundação Nacional Pró-Memória, 1980. 
17 Ver Compromisso de Salvador, de 1972 (p. 145). In: Proteção e revitalização do patrimônio cultural 
no Brasil: uma trajetória. Brasília: Ministério da Educação e Cultura/SPHAN/Fundação Nacional Pró-
Memória, 1980. 
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interesses do campo do patrimônio em relação à ação política, também o início de 

uma participação de setores organizados da sociedade civil “,associando a questão 

da preservação aos planos de desenvolvimento econômico e social” (CHUVA, 2008, 

p.37).  Outras passagens que seguem dos encontros realizados, no Brasil, mostram 

o esforço e o incentivo da política nacional de patrimônio para o envolvimento dos 

Estados e Municípios em alguns pontos, como é o caso do Compromisso de 

Salvador, influenciado pelas discussões voltadas para os conceitos de ambiência, 

conjunto e planejamento urbano proferidas no Congresso de Amsterdã, em 1975. 

 
(...) 3. Para a obtenção de resultados em vista, serão criados, onde ainda 
não houver, órgãos estaduais e municipais adequados, articulados 
devidamente com os Conselhos Estaduais de Cultura e com a DPHAN, para 
fins de uniformidade de legislação em vista, atendido o que dispõe o artigo 
23 do Decreto-Lei nº 25, de 1937. 
(...) 5. De acordo com a disposição legal acima citada , colaborará a DPHAN 
com os Estados e Municípios que ainda não tiverem legislação específica, 
fornecendo-lhes as diretrizes tendentes à desejada uniformidade. 
(Compromisso de Brasília, 1970). 
(...) 3. Recomenda-se a criação de legislação complementaria sentido de 
proteção mais eficiente dos conjuntos paisagísticos, arquitetônicos e 
urbanos de valor cultural e de suas ambiências. 
4. Recomenda-se que os planos diretores e urbanos, bem como os projetos 
de obras públicas e particulares que afetem áreas de interesse referentes 
aos bens naturais e aos de valor cultural especialmente protegidos por lei, 
contem com a orientação do IPHAN, do IBDF e dos órgãos estaduais e 
municipais das mesma área a partir de estudos iniciais de qualquer 
natureza. (Compromisso de Salvador, 1972). 

 
Antonio Augusto Arantes ressalta a crescente ênfase que é dada, durante os 

anos 1970, aos interesses materiais vinculados à ação preservacionista, 

relacionando, muitas vezes, os investimentos governamentais às prioridades da 

cultura de massa e aos interesses empresariais do turismo (ARANTES, 1987, p.51-

52). Essa tendência, por sua vez, incentivou a atuação preservacionista para o 

reforço dos suportes físicos, vinculados a uma história reconstituída de forma linear, 

vinculada a fatos oficiais. Será neste período que se configura a filosofia do 

Programa “Cidades Históricas”18, quando incentivos financeiros foram articulados 

                                                 
18 Um exemplo das iniciativas para a destinação de recursos financeiros para a “restauração de 
monumentos e conjuntos de valor histórico e artístico e à preservação de expressões culturais 
significativas, com o objetivo de criar infra-estrutura adequada ao desenvolvimento e suporte de 
atividades turísticas” foi a Portaria Interministerial n. 19 de 04 de março de 1977. Ver Proteção e 
revitalização do patrimônio cultural no Brasil: uma trajetória. Brasília: Ministério da Educação e 
Cultura/SPHAN/ Fundação Nacional Pró-Memória, 1980, p. 147/152. Várias ações promovidas pelo 
IPHAN entre fins dos anos 1960 e início dos anos 1970 culminaram no “Programa de Cidades 
Históricas” que teve como principal objetivo a revitalização das cidades erigidas como monumento 
nacional. Este programa baseou-se em planos regionais e na articulação política através do 
Compromisso de Brasília seguido do Compromisso de Salvador. Ver Proteção e Revitalização do 
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para a restauração e promoção de centros históricos de algumas cidades, com a 

criação de espaços voltados para o incentivo ao turismo, o comércio em larga escala 

do artesanato, como que num esforço de repovoar e recriar junto deles um caráter 

local pitoresco (ARANTES, 1987, p.52). 

Essa relação entre internacionalização, participação dos Estados e Municípios 

e turismo levou à ampliação das disputas por recursos internacionais, através de 

programas de financiamento como BID – Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 

BIRD – Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento. Este período 

marca lentas transformações no processo de construção de políticas de proteção do 

patrimônio cultural sob dois aspectos principais. Primeiramente, em relação à 

ampliação gradativa da participação das outras esferas do poder público, mesmo 

que baseadas na legislação e nas práticas de gestão federais. Este envolvimento 

promove a criação de órgãos Estaduais, os Institutos Estaduais do Patrimônio 

Histórico e Artístico, que tem em um primeiro ciclo a alternativa da bandeira do 

turismo para o incremento e desenvolvimento de lugares estagnados 

economicamente. As experiências municipais, por sua vez, virão principalmente na 

década seguinte, quando a abertura política suscita movimentos sociais urbanos 

também em defesa da memória e da preservação cultural.  

 

2.2.3 – A “fase dos novos patrimônios”: cotidiano e  diversidade cultural 

 

O segundo aspecto refere-se ao início do processo de ampliação do conceito 

de patrimônio histórico e artístico, vinculado a uma identidade nacional, que passa a 

idéia de patrimônio cultural, tendo como perspectiva a diversidade cultural brasileira 

e seus diferentes grupos sociais (CHUVA, 2008, p.37). Diante desse novo 

paradigma o campo do patrimônio buscará novas estratégias para a ação nos 

movimentos sociais e para a gestão no âmbito das políticas públicas.    

De alguma forma é possível associar o momento de articulação entre SPHAN 

e os governos Estaduais e patrimônio cultural com turismo, com a necessidade de 

ampliação do conceito de bem cultural e, ao mesmo tempo, a articulação de novas 

formas de lidar com esse patrimônio. A estagnação econômica das “cidades 

                                                                                                                                                         
patrimônio no Brasil: uma trajetória. Brasília: Ministério da Educação e Cultura\Secretaria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional\Fundação Pró-Memória, 1980, p. 21 a 33. 
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históricas”, de alguma forma, levou ao entendimento de que a ação de preservação 

do patrimônio cultural não se restringia apenas ao reconhecimento e ao elenco de 

critérios para sua justificativa e sua conservação. A aproximação do SPHAN, através 

do Ministério de Educação e Cultura, com outras pastas, a fim de articular ações 

para viabilizar a recuperação do patrimônio tombado vinculou-se estreitamente com 

o “Programa de Cidades Históricas” – PCH, ao incentivo do turismo como forma de 

incremento de atividades sócio-econômicas.19   

 
Com a finalidade de obter maior integração entre o ato de preservar e o de 
utilizar o bem cultural, assim como de evitar que monumentos de 
reconhecido valor fossem preteridos por outros de menor significância, 
exigiu-se de cada Estado a apresentação prévia do Programa de 
Restauração e Preservação para o período 1976/1979, indicando os 
monumentos a serem restaurados, o cronograma de execução, os roteiros 
turísticos recomendados e as fontes de recursos para fazer face à 
contrapartida que o Programa requeria das instituições estaduais com que 
trabalhava (...) 
A formação de recursos humanos e a geração de empregos nas áreas 
diretamente vinculadas foram consideradas como necessárias à ação 
desenvolvida pelo Programa, e deve-se assinalar o apoio a atividades 
culturais locais como forma de revitalizar e dar uso aos monumentos 
históricos objeto de intervenção, e a todo o espaço sócio-econômico. 
(SPHAN/Pró-Memória: 1980, p.37-39). 

 
A principal experiência, a partir de meados dos anos 1970, que buscou a 

articulação entre ação e gestão do patrimônio cultural, em seus espectros mais 

amplos e plurais, foi a criação do Centro Nacional de Referência Cultural - CNRC. 

Apesar de não estar vinculado diretamente ao IPHAN, os trabalhos desenvolvidos 

no CNRC deram as bases para o início das discussões sobre o conceito de bem 

cultural e ampliação da noção do patrimônio e a própria noção de identidade 

nacional. Valores voltados para a diversidade cultural e diferentes grupos de 

identidade passam, não apenas a buscar a ampliação do conceito de bem cultural, 

mas também a colocar a questão do patrimônio como um direito. O principal 

articulador e responsável por esse processo foi Aloísio de Magalhães que propôs um 

caminho que por um lado contrastou a inadequação do modelo de desenvolvimento 

sócio-econômico que o país adotara (FALCÃO, 1997, p.18). 

                                                 
19 Ver Proteção e Revitalização do patrimônio no Brasil: uma trajetória. Brasília: Ministério da 
Educação e Cultura/Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/Fundação Pró-Memória, 
1980, p. 37 a 39. 
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A formação do CNRC deu-se através da iniciativa de um grupo de políticos e 

profissionais20 que buscavam relacionar a preservação dos valores da formação 

cultural do país com a definição de uma fisionomia própria dos produtos brasileiros. 

Foi apresentado pela Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e 

do Comércio um projeto que assegura recursos para a continuidade dos estudos 

que ficaria a cargo do CNRC, coordenado por Aloísio de Magalhães.  

Em 1976, os trabalhos do CNRC foram ampliados através de cooperações 

técnicas e financiamentos. Neste momento foram definidos os princípios que 

norteariam a atuação do Centro, tendo como referência a construção de um sistema 

referencial básico para a descrição e análise da dinâmica cultural brasileira. 

 
(...) a) adequação às condições específicas do contexto cultural do país; b) 
abrangência e flexibilidade na descrição dos fenômenos que se processam 
em tal contexto e na vinculação dos mesmos às raízes culturais no Brasil; c) 
explicitação do vínculo entre embasamento cultural brasileiro e a prática das 
diferentes artes, ciências e tecnologias, objetivando a percepção e o 
estímulo, nessas áreas, de adequadas alternativas regionais. Quatro 
programas de estudos são logo delineados pelo CNRC: mapeamento da 
atividade artesanal; levantamento sócio-cultural; história da ciência e da 
tecnologia no Brasil e levantamento de documentação sobre o Brasil. Vários 
projetos de pesquisa de desenvolvem no âmbito desses programas: 
tecelagem popular no triângulo Mineiro, cerâmica de Amaro de Tracunhaém 
(PE), indústrias familiares de imigrantes em Orleães (SC), artesanato 
indígena no Centro-Oeste, artesanato de transformação (aproveitamento de 
pneus usados na fabricação de lixeiras) estudo multidisciplinar do caju, 
entre outros. (FALCÃO, 1997, p.38 e 39).  

 

Aloísio de Magalhães reconhecia a importância dos trabalhos desenvolvidos 

nos primeiros quarenta anos de atuação do IPHAN, e colocava a instituição como 

“credora do reconhecimento nacional”. Entretanto, avaliava a necessidade de 

ampliar e revitalizar o órgão para que cobrisse um maior espectro de bens culturais. 

Outra alternativa, considerando as dimensões do território brasileiro, seus contrastes 

regionais e a necessidade de tratamento da matéria, no âmbito da cultura, de forma 

interdisciplinar e “multiinstitucional”, seria a criação de uma ação ou programa ao 

                                                 
20 Este grupo que fazia reuniões semanais era composto pelo então Ministro da Indústria e do 
Comércio, Severo Gomes, pelo designer Aloísio de Magalhães e o então Embaixador e Secretário da 
Educação do Distrito Federal, Wladimir Murtinho. O projeto n. 01.01.15 do MIC foi efetivado através 
de convênio com o Governo do Distrito Federal para a criação do CNRC que também estaria 
articulado com a Fundação Universidade de Brasília para a criação de um grupo de trabalho. Em 
1976 um novo convênio articula o CNRC também com a Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República, o Ministério de Educação e Cultura, o Ministério da Indústria e do Comércio, o 
Ministério do Interior, o Ministério das Relações Exteriores, a Caixa Econômica Federal e a Fundação 
Cultural do Distrito Federal. Em 1978 é acrescido ao convênio o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Banco do Brasil. 
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nível de serviços ou secretarias especiais. Esta ação, sem uma estrutura 

burocrática, seria ágil e flexível para impulsionar programas especiais que levassem 

as questões relativas à diversidade da cultura, no país, a serem tratadas de forma 

“multiinstitucional”. (MAGALHÃES, In: FALCÃO, 1997, p.62-64).  

Até então a política cultural, no país, havia ignorado a dinâmica própria dos 

inúmeros fazeres artesanais, desconsiderando sua diversidade ou colocando-os sob 

uma visão uniformizadora, o que os situava em um mesmo nível, numa direção 

massificadora, e desconsiderando sua importância para a consolidação da 

identidade cultural brasileira. Tanto em outras políticas públicas, mas, 

principalmente, na política cultural e na política de proteção do patrimônio, as 

discussões estiveram centradas em focos de interesse de áreas especializadas do 

conhecimento ou de grupos de especialistas que colocaram o estudo e a própria 

prática de preservação, no país, vinculada à história da produção artística e 

intelectual. Para ARANTES (1987, p.52) ocorreu uma “limitação” das pesquisas na 

área da cultura, especialmente as relacionadas à preservação do patrimônio cultural, 

uma vez que estas se ocuparam muito mais com os “bens culturais” do que com os 

processos sociais que os geraram. Acrescenta ainda que no processo de 

reconhecimento institucional os bens são de certa forma, “recriados” pela 

preservação através de novos significados e representações simbólicas. 

 
Nesse complexo contexto de intervenção jurídico-administrativa, econômica 
e arquitetônica, há que se aprofundar o conhecimento do processo de 
reelaboração (ou apropriação simbólica) que se dá no plano sociológico. 
(...) Os bens culturais passam a carregar consigo inclusive as marcas do 
processo que os transformou em “bens do patrimônio” (separação do 
cotidiano, maior visibilidade, uma certa aura de importância e sacralidade 
etc.). (ARANTES, 1987, p.52). 

  
Nesta perspectiva, os investimentos públicos para a recuperação do 

patrimônio e a aproximação com o campo do turismo, nos anos 1970, distanciaram 

ainda mais a abordagem do patrimônio cultural do cotidiano das comunidades, onde 

os “monumentos históricos” estão localizados. Para o desenvolvimento econômico 

pretendido, Aloísio de Magalhães propõe o caminho inverso: de descentralização do 

poder decisório e executório e de busca de novos valores em nossas bases 

culturais, vinculados aos anseios e necessidades da comunidade (FALCÃO, 

MAGALHÃES, 1997, p.58). Essa perspectiva desloca a atribuição de sentido e valor 

aos bens culturais para os sujeitos que os produzem. Como reforça Márcia Chuva 
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(2008: 38) não serão apenas valorizados os produtos culturais, mas, também, as 

práticas culturais como processo que os resultam. 

Além dessa inversão de olhares sobre o patrimônio é importante destacar que 

a atuação do CNRC toca em dois pontos fundamentais para a ampliação do 

conceito de bem cultural. O primeiro trata da recolocação da discussão do que é o 

patrimônio cultural brasileiro em relação à excepcionalidade X diversidade e 

colonização cultural X raízes da cultura brasileira. Aloísio de Magalhães propõe de 

maneira bastante contundente não apenas a discussão conceitual sobre o tema, 

mas, também, propõe ações práticas no CNRC que possibilitarão a construção, 

anos mais tarde, de um instrumento de preservação do chamado patrimônio 

intangível.  

Até aquele momento, o conceito de bem cultural, segundo MAGALHÃES (in. 

FALCÃO: 1997, p. 60), estava baseado em dois pilares referendados pela 

excepcionalidade: bens móveis ou imóveis, contendo ou não valor criativo próprio, 

impregnados de valor histórico (essencialmente voltados para o passado), ou aos 

bens da criação individual espontânea, obras que constituem o nosso acervo 

artístico (música, literatura, cinema, artes plásticas, arquitetura, teatro), quase 

sempre de apreciação elitista. Defendia então a existência de uma terceira categoria 

mais ampla e diversa que as demais, onde estariam os bens culturais procedentes 

principalmente do “fazer popular”. Estes, por estarem vinculados diretamente à 

dinâmica do cotidiano, é que podem representar “os valores mais autênticos de uma 

nacionalidade” que vão além do objeto de arte, em si, expressando sua própria 

razão de ser para as comunidades.   

Baseado nessa nova categoria de bens culturais propõe o reconhecimento da 

diversidade cultural, a partir do “acervo de seu processo criativo”, presente nos 

costumes, hábitos, maneiras de ser. Estes seriam os valores permanentes da nação 

brasileira. Aloísio de Magalhães defendia que o papel de identificar esses valores, 

até então “desconhecidos” da cultura nacional, através do CNRC, colocava o Brasil 

em uma posição estratégica em relação a outras nações. 

Eu não creio que nós tenhamos condições de conhecer verdadeiramente, e 
ter uma noção precisa do potencial que existe dentro do espaço brasileiro. 
E é essa realidade que precisa ser conhecida. È essa realidade que precisa 
ser levantada. É como se o Brasil fosse um espaço imenso, muito rico, e um 
tapete velho, roçado, um tapete europeu cheio de bolor e poeira tentasse 
cobrir e abafar esse espaço. É preciso levantar esse tapete, tentar entender 
o que se passa por baixo. É dessa realidade que nós devemos nos 
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aproximar, entendendo, tendo sobre ela uma certa noção. (MAGALHÃES, 
in.: FALCÃO, 1997, p.48). 

 

Nesse sentido, os valores de tempo e história relacionados à cultura também 

tiveram que ser revistos para reforçar a idéia de busca e reconhecimento das raízes 

culturais brasileiras. Avaliar a produção cultural no tempo, e como parte de um 

processo histórico, pressupunha, para Aloísio de Magalhães, considerar, não 

somente a diversidade cultural ou a qualidade de representações, mas, 

principalmente, sua continuidade. Assim, compreender os bens culturais em seu 

processo de constituição pressupunha considerar modificações, um processo 

flexível, de constante realimentação, o que garante a uma cultura sua sobrevivência. 

(FALCÃO, MAGALHÃES, 1997, p.51). Contrapor-se ao discurso de valorização da 

cultura européia, em detrimento da cultura brasileira, com a justificativa de “ausência 

de valores próprios” ou de um tempo passado, longe o suficiente que justificasse as 

bases de uma civilização, foi um dos enfrentamentos trazidos a partir dos trabalhos 

do CNRC. 

Não creio que as raízes sejam tão rasas, ou que faltem valores próprios que 
sirvam de referência. Creio, entretanto, que delas temos pouca 
conscientização. E mesmo sendo rasas, e porque são rasas, as raízes e as 
referências estão vivas ou latentes, capazes, portanto de criar seus próprios 
anticorpos, rejeitando os elementos estranhos, como todo organismo vivo. 
(MAGALHÃES, in.: FALCÃO, 1997, p.53). 

 

O segundo ponto tratado na nova abordagem de bem cultural será a nova 

concepção de cultura trazida pelo campo da Antropologia. O processo de produção 

e o saber a ele associado é que vão constituir o valor de patrimônio a ser 

reconhecido. Passa-se a valorizar as práticas cotidianas, os fazeres sociais, 

manifestações e saberes culturais, trazendo para a cena particularidades de grupos 

étnicos, tidas como relevantes e constituidores dos traços culturais de grupos de 

identidade (CHUVA, 2008, p.38). Neste processo é importante contextualizar que, 

entre os anos 1970 e 1980, ocorre, também, internacionalmente, uma retomada do 

vigor das políticas de proteção ao patrimônio, quando a crise dos modos de 

produção industrial e a maior autonomia administrativa municipal, acabam por 

reforçar politicamente a idéia coletiva de preservação e proteção de toda história 
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social, entendida agora como uma questão de todos. Na Europa, a proteção do 

patrimônio industrial21 foi o início da defesa dos chamados “novos” patrimônios. 

 A bandeira comum da defesa das identidades abriu caminho para o 

reconhecimento, também no Brasil, da pluralidade dos fazeres culturais, através do 

que CHUVA (2008, p.39) caracterizou como a virada antropológica no âmbito da 

História. O reflexo das discussões proferidas pela Escola dos Annales irá trazer para 

as práticas de proteção a incorporação de temas relativos à vida cotidiana como 

objetos de investigação da disciplina. Apesar de essa perspectiva historiográfica 

ganhar força no campo do patrimônio, os critérios estéticos ou estilísticos foram 

ampliados, através de critérios de representatividade etnográfica trazidos das 

ciências sociais. 

Em 1979, Aloísio de Magalhães assume o cargo de Diretor-Geral do IPHAN e 

inaugura varias iniciativas de ação comunitária e de diálogo com as populações 

residentes nos centros históricos. A partir da idéia de incorporar ao IPHAN os 

programas interministeriais, CNRC e PCH, ocorre a transformação do Instituto em 

Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN e a criação da 

Fundação Pró-Memória22. Um dos trabalhos mais emblemáticos neste processo foi o 

inventário do modo de fazer o vinho de caju na Fábrica Tito Silva, em João Pessoa. 

As práticas da etnografia foram utilizadas para identificar o processo de fabricação 

através de entrevistas, levantamento fotográfico, registros áudio visuais. Entretanto, 

o instrumento para o reconhecimento e a proteção do “modo de fazer” e das práticas 

sociais que o envolviam se mostrou limitado em relação às perspectivas abordadas 

sobre as práticas de proteção. A conjugação dos verbos identificar, documentar, 

proteger e promover o patrimônio cultural ainda ficava restrita à sua forma e, por 

conseguinte, ao instituto do tombamento. A utilização deste instrumento em relação 
                                                 
21 A Inglaterra se tornou uma das principais referências na proteção do patrimônio industrial da 
passagem do século XIX para o século XX, principalmente vinculado ao campo da metalurgia. 
22 O IPHAN é transformado em SPHAN através do Decreto n. 84.198/79 e a Fundação Pró-Memória 
é criada através da Lei n. 6.757/79. Na nova estrutura a SPHAN é colocada como órgão normativo e 
a Fundação Pró-Memória como órgão operacional. Os cargos de Secretário da SPHAN e Presidente 
da Fundação são assumidos por Aluísio de Magalhães. A partir deste ano são instituídas dez 
Diretorias Regionais da SPHAN. Em 1981 é criada a Secretaria de Cultura, vinculada ao MEC, 
composta pelas Subsecretarias do SPHAN e de Assuntos Culturais com as fundações Pró-Memória e 
Funarte além da Embrafilme, a Fundação Casa de Rui Barbosa e a Fundação Joaquim Nabuco. 
Aloísio de Magalhães será nomeado para a pasta de Secretário continuando também na 
coordenação do SPHAN. No mesmo ano são também incorporados à Fundação Nacional Pró-
memória a Biblioteca Nacional, o Instituto Nacional do Livro, o Museu Imperial, o Museu Nacional de 
Belas Artes, o Museu Histórico Nacional, o Museu da República e o Museu Villa-Lobos. Este será o 
primeiro passo para a criação do Programa Nacional de Museus. 
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a Fábrica Tito Silva, em 1981, mostrou-se ineficaz em relação à salvaguarda do 

“modo de fazer” o vinho, o processo de produção. A preservação da edificação não 

garantiu a sustentabilidade do fazer cultural. Pouco tempo depois a Fábrica foi 

fechada e foi instalada no edifício, em 1995, a Oficina Escola de João Pessoa, 

destinada à formação de operários para a restauração de monumentos 

arquitetônicos.  

O processo de abertura da noção de patrimônio cultural reforçado entre os 

anos 1970 e 2000, culminou em três momentos marcantes para a história da 

proteção no país: o primeiro, a Carta Constitucional de 1988; o segundo, o início da 

instituição de políticas públicas no âmbito municipal; o terceiro, a Lei 3551\00 que 

institui o Registro do Patrimônio Cultural Imaterial. 

Com relação à Constituição Federal de 1988 cabe destacar seu papel de 

ampliação da noção de patrimônio cultural, tanto conceitualmente, quanto na prática 

da gestão. As discussões internacionais e principalmente a história da conformação 

da política nacional de proteção do patrimônio cultural tiveram o amadurecimento 

suficiente para traduzir na norma constitucional, tanto o processo de democratização 

dos valores da cultura, quanto a necessidade da participação da sociedade nos 

processos de construção das políticas públicas. A Carta Magna redefiniu o objeto da 

prática preservacionista oficial. Conforme análise de ARANTES (2005, p.6-7), três 

pontos deste processo merecem destaque. Primeiro, o conceito de patrimônio 

utilizado pelas políticas públicas de proteção passaram a incluir “realidades culturais 

intangíveis”, como as celebrações, formas de expressão, os lugares e saberes. 

Segundo, o “valor referencial” dos bens culturais passou a ser considerado como 

mais um dos critérios de reconhecimento do patrimônio cultural. Terceiro, a 

Constituição explicita o conceito de “diversidade” como princípio para a identificação 

dos sujeitos nas ações de proteção: coloca os segmentos sociais como sujeitos de 

direito a seu patrimônio cultural.  

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos e edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (...) 
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§1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação. (...) (Constituição Federativa da República do 
Brasil, 1988). 

 
A Constituição de 1988 reconhece a possibilidade de atuação dos municípios 

em assuntos de interesse próprio, abrindo caminho para a criação e o fortalecimento 

de políticas públicas municipais, também no campo do patrimônio cultural. A 

articulação entre o espaço da cidade e os valores culturais que o constituem são 

também colocados como balizadores dos processos de planejamento urbano.  

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 
III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 
sítios arqueológicos; 
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e 
de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 
(...) 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
I – legislar sobre assuntos de interesse local; 
II – Suplementar a legislação federal e estadual no que couber; 
(...) 
VIII – promover, no que couber adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano; 
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local observada a 
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. (Constituição da 
República Federativa do Brasil, 1988)23. 

 

Os novos parâmetros constitucionais serão marcos significativos na 

formulação das políticas públicas de patrimônio, tanto no âmbito federal, quanto 

municipal. Desde as Leis Orgânicas e os Planos Diretores municipais, passando 

                                                 
23 A elaboração do planejamento urbanístico e por conseqüência das normas que efetivamente 
interferem na transformação da organização urbana é missão remetida à entidade que representa a 
comunidade local, cujo interesse na questão é direto e imediato. Compete ao Município, assim, 
complementar o rol de objetivos da política de desenvolvimento urbano, especificando, detidamente, 
as limitações e as determinações a serem observadas no trato da propriedade urbana ou rural sob 
sua guarda. Sobre esse aspecto considera-se que a legislação que trata do instrumento do 
tombamento no Brasil foi a primeira referência ao que a Constituição de 1988 irá chamar de função 
social da propriedade urbana. 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder Público Municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes. 

 §1º O plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para as cidades com mais de vinte 
mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 

§2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor. (Constituição da República Federativa do Brasil: 
1988). 
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pelo Estatuto das Cidades até o Decreto 8551/2000 que institui o Registro do 

Patrimônio Cultural Imaterial, recoloca-se a nova forma de pensar a cultura e tratá-la 

no espectro das políticas públicas. 

Ao trazer para a idéia de bem cultural a noção de referência cultural, 

associada a grupos sociais específicos, abre-se aos sentidos do simbólico presente 

nos artefatos e práticas que vão estabelecer as fronteiras entre identidade e 

diferença (ARANTES, 2005, p.7). Ao mesmo tempo os valores locais ganham 

legitimidade e a ação das políticas públicas assume uma responsabilidade frente 

aos grupos sociais diretamente vinculados à preservação patrimonial. 

Pode-se observar, ao longo do processo de construção das políticas de 

proteção no Brasil, que várias experiências foram realizadas, principalmente a partir 

dos anos 1980, com o objetivo de trazer para a prática, para a ação de preservação, 

a amplitude da noção de bem cultural, traduzida na Constituição de 1988. 

Experiências em favor da valorização da história processual que buscaram 

ultrapassar a noção de excepcionalidade, incorporada no Decreto Lei nº. 25/37, 

experiências de reconhecimento de práticas e manifestações culturais que buscaram 

a aproximação com os grupos sociais detentores destes saberes.  

Entretanto, dois pontos merecem destaque nesse processo. Primeiro, a busca 

por instrumentos de proteção que dessem conta da institucionalização desses 

“novos patrimônios”, com todas as especificidades acumuladas nos processos 

internos de discussão e nas próprias experiências de proteção. Segundo, a 

articulação com os grupos sociais no reconhecimento de suas práticas culturais 

relacionadas, tanto à imaterialidade, quanto à materialidade, ou seja, a busca da 

articulação destas dimensões em relação ao lugar, ao território da produção cultural. 

Quanto ao primeiro aspecto, deve-se salientar que, passados doze anos da 

promulgação da Constituição Federal, a assinatura do Decreto 3551 de 2000, que 

instituiu o Registro do Patrimônio Imaterial, veio a ampliar não apenas a atribuição 

do Estado em relação às ações de proteção, como, também, emergiu a discussão 

sobre os instrumentos de proteção e a natureza dos bens culturais. Tudo é passível 

de se tornar patrimônio hoje. Mas, como salvaguardar? Como fazer sua gestão? 

(CHUVA, 2008, p.40). 
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2.3 – Para além da política de “pedra e cal” 

 

 

A busca por instrumentos e metodologias de gestão para lidar com o 

patrimônio intangível teve sua referência inicial na criação do Grupo de Trabalho do 

Patrimônio Imaterial e na Carta de Fortaleza de 1997, ano que marcou as 

comemorações dos 60 anos do IPHAN.  

 
(...)  
1 – Que o IPHAN promova o aprofundamento da reflexão sobre o conceito 
de bem cultural de natureza imaterial, com a colaboração de consultores do 
meio universitário e instituições de pesquisa; 
2 – Que o IPHA, através de seu Departamento de Identificação e 
Documentação, promova, juntamente com outras unidades vinculadas ao 
Ministério da Cultura, a realização do inventário desse bens culturais em 
âmbito nacional, em parceria com instituições estaduais e municipais de 
cultura, órgãos de pesquisa, meios de comunicação e outros; 
3 – Que o Ministério da Cultura viabilize a integração do referido inventário 
aos Sistema Nacional de Informações Culturais; 
4 – Que seja criado um grupo de trabalho no Ministério da Cultura, sob a 
coordenação do IPHAN, com a participação de suas entidades vinculadas e 
de eventuais colaboradores externos, com o objetivo de desenvolver os 
estudos necessários para propor a edição de instrumento legal, dispondo 
sobre a criação de instituto jurídico denominado registro, voltado 
especificamente para a preservação dos bens culturais de natureza 
imaterial; e 
5 – Que o grupo de trabalho estabeleça as necessárias interfaces para que 
sejam estudadas medidas voltadas para a promoção e o fomento dessas 
manifestações culturais, entendidas como iniciativas complementares 
indispensáveis à proteção legal propiciada pelo instituto do registro. Essas 
medidas serão formuladas tendo em vista as especificidades das diferentes 
manifestações culturais, e com a participação de outros agentes do poder 
público e da sociedade.(CARTA DE FORTALEZA, 1997).  

 
As pesquisas do grupo se basearam em trabalhos desenvolvidos para a 

preparação de Dossiês para reconhecimento, como Patrimônio Mundial, da Cidade 

de Goiás, em 1997, e de Diamantina, em 1998. Um ano mais tarde, Antônio Augusto 

Arantes coordenou a execução do projeto piloto, em Porto Seguro, que deu origem à 

metodologia do Inventário Nacional das Referências Culturais – INRC, utilizado pelo 

IPHAN para o Registro do Patrimônio Imaterial. Vê-se então uma aproximação com 

o campo da Antropologia, na configuração e produção dos estudos técnicos, 

baseados na etnografia, com o trabalho de campo, entrevistas, registros fotográficos 

que partem de uma perspectiva do presente das comunidades envolvidas nos 

processos de produção do patrimônio cultural a ser inventariado e reconhecido. Sob 

este aspecto cabe destacar que o reconhecimento dos valores locais, através de 
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parâmetros intelectualmente construídos pelas políticas públicas, confere 

legitimidade ao conhecimento local e passa a ser um dos princípios para o trabalho, 

sob essa nova abordagem do patrimônio cultural. 

Esse processo foi, de certa forma, também acompanhado por organismos 

internacionais, como foi o caso das discussões contidas na Convenção para a 

Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, aprovada pela UNESCO, em 2003. Observa-

se neste contexto uma crítica ao eurocentrismo contido na noção tradicional de 

patrimônio histórico e artístico, a partir da reivindicação de países e grupos de 

tradição não européia em relação ao reconhecimento de sua cultura como 

patrimônio cultural da humanidade (FONSECA, 2003, p.62). Sob essa perspectiva, 

os bens culturais deixam de ser apenas um produto construído a partir de critérios 

técnicos e passam a ser integrados bens reconhecidos por indivíduos e práticas 

culturais, identificados e valorados em seu próprio contexto. 

Lidar então, a partir de uma estruturação política, com as práticas culturais, 

para além do patrimônio de pedra e cal, tornou-se a tônica da atuação das políticas 

públicas em todas as suas esferas, a partir de 2000. Entretanto, essa mudança 

conceitual e a nova forma de lidar com os processos de identificar, documentar, 

proteger e promover o patrimônio cultural explicitou a necessidade de instrumentos 

de gestão e salvaguarda que legitimassem e promovessem a inclusão de 

seguimentos culturais não-dominantes. Neste novo contexto político, segundo 

ARANTES (2005, p.7), são colocadas na agenda do debate cultural questões como 

diversidade e desigualdade, hegemonia e a questão nacional. Nesta nova 

perspectiva, os marcos culturais, étnicos e populares passam a representações 

oficiais da nação. Esta abordagem do patrimônio cultural pode ser interpretada de 

forma a estabelecer o recorte entre patrimônio material e cultura erudita, patrimônio 

imaterial e cultura popular, ou seja, naturalizar os vínculos das camadas populares e 

grupos étnicos como os bens imateriais e, complementarmente, das elites como 

aqueles de natureza material. (ARANTES, 2005, p.8). 

Aqui, como em outros países, o fato desta ser uma linha de trabalho 
emergente torna amplamente prioritária a salvaguarda de manifestações 
culturais com risco de desaparecimento e o viés elitista das políticas até 
recentemente desenvolvidas projeta na linha de frente as culturas 
minoritárias, Torna-se grande, portanto, o risco de se obscurecer a 
dimensão material do patrimônio associado aos diversos grupos 
minoritários, assim como dos bens imateriais desenvolvidos pelos 
segmentos cultos da sociedade. (ARANTES, 2005, p.8). 
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A ampliação do universo de bens culturais protegidos afeta, sem dúvida, as 

práticas institucionais, tanto no trato de questões mais amplas, quanto em disputas 

internas. A criação do instrumento do Registro traz à tona a relação entre material e 

imaterial que, ao mesmo tempo em que pode aproximar, pode também distanciar 

estes aspectos inerentes a qualquer bem cultural. A idéia de que o plano imaterial é 

dinâmico e pressupõe propostas de salvaguarda que dêem conta de sua 

reprodutividade, coloca o plano material no campo do estático, do produto que não 

deve ser alterado. De um lado tem-se o instrumento do Registro que representa o 

processo de construção e sua reprodução, de outro lado tem-se o tombamento que 

representa o produto que deve ser conservado. Esta separação entre material e 

imaterial, entre proteção e salvaguarda está na tônica das discussões do patrimônio 

cultural na atualidade. 

A relação entre a constituição do campo do patrimônio e os profissionais, 

técnicos que se reorganizam nesse processo, caminhou nas últimas duas décadas 

para a aproximação do patrimônio imaterial com o campo das ciências sociais, mais 

especificamente da antropologia. Este processo desloca o foco da atuação dentro 

das próprias práticas de gestão nas instituições. Cabe agora ao arquiteto cuidar dos 

bens culturais materiais e, ao antropólogo, dos bens culturais imateriais. Além da 

polarização estabelecida entre a natureza dos bens culturais, é estabelecida 

também uma rigidez com critérios de diferenciação tão complexos ou excludentes 

quanto os existentes nas fases anteriores de formação da política de patrimônio 

cultural, no Brasil. Márcia Chuva ressalta ainda que nesse processo de aproximação 

aos estudos etnográficos, que partem da perspectiva do presente, o campo da 

História entra mais uma vez de maneira secundária, restrito à coleta de dados 

históricos, perdendo assim a dimensão diacrônica e sua associação com o trabalho 

de construção da memória. (CHUVA, 2008, p.42). A autora chama a atenção ainda 

para a noção de continuidade histórica, tão debatida em outros momentos das 

políticas de proteção e que permanece assim conceituada no Decreto nº 3551/00, de 

forma a remeter a critérios como “continuidade histórica do bem” e “relevância para a 

memória e a identidade de grupos formadores da sociedade brasileira”.  A 

apropriação da História como algo naturalizado, por outras disciplinas, não incluiu no 

recente debate acerca do patrimônio cultural a relação entre memória, tempo e 

história, de forma cíclica e não linear. 
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A noção de continuidade histórica naturaliza o tempo e percebe a história a 
partir de uma linearidade inexistente na realidade social, como um tempo 
homogêneo e vazio, tal qual falou Walter Benjamim. Com isso não dá conta 
de trabalhar a construção da memória como um processo plural e 
conflituoso, nem tampouco com as diversas temporalidades que podem 
atravessar uma prática cultural, suas contradições e transformações, sem 
supor, necessariamente, uma coerência com a linha do tempo. (CHUVA, 
2008, p.42). 

  
Outra questão trazida com a ampliação do conceito de bem cultural e das 

práticas de preservação seria um possível processo de “banalização” do patrimônio 

cultural. Com critérios mais flexíveis e uma aproximação das práticas sociais, os 

novos atores incorporados ao processo e a diversidade de produções culturais de 

natureza dinâmica e mutável, pressupõe-se o permanente questionamento dos 

critérios adotados. Para alguns estudiosos, como ressalta FONSECA (2003, p.71), 

pode-se chegar a uma banalização do processo de reconhecimento, uma vez que 

“tudo” pode se tornar patrimônio. Entretanto, a própria autora lança a pergunta: 

banalização ou dessacralização? Sem dúvida nos últimos anos as políticas de 

proteção do patrimônio cultural experimentam uma aproximação com contextos 

sociais bem dinâmicos e distintos dos até então considerados nos processos de 

patrimonialização. Porém, até que ponto esses “novos patrimônios” dão conta do 

que alguns autores chamam de “desterritorialização da cultura” que caracteriza as 

sociedades contemporâneas? 
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3       A COMPLEXIDADE DA CIDADE CONTEMPORÂNEA INTE RROGANDO O 

PATRIMÔNIO CULTURAL: CULTURA, COLETIVOS E TERRITÓRI OS DIVERSOS 

 

 

3.1 – Introdução 

 

 

As discussões relativas ao percurso das políticas públicas de proteção do 

patrimônio cultural levaram à possibilidade de reconhecimento da multiplicidade de 

produções culturais. Entretanto, o pressuposto teórico do campo do patrimônio ainda 

se debate com uma prática de preservação que pressupõe, em sua essência, uma 

singularidade cultural digna de ser mantida e exibida. Ao mesmo tempo em que o 

perigo da anamnese24, da perda das referências e identidade cultural marca os 

pressupostos de constituição das políticas de proteção do patrimônio, que se 

afirmam com um papel salvador, as grandes cidades, com todo seu dinamismo e as 

rápidas transformações, são incorporadas nas preocupações relativas à preservação 

de suas referências identitárias. São incorporados então valores estilístico-

arquitetônicos, manifestações culturais que representam a vida na cidade, sua 

história de ocupação.    

A ação de reconhecimento de identidades culturais, reivindicada agora por 

grupos sociais diversos, se abre a novos desafios e novas formas de reflexão e 

atuação. Primeiro, em relação à manutenção das significações desse patrimônio, 

considerando não apenas a intervenção física, mas suas diversas formas de 

apropriação e reconhecimento. Segundo, em relação às formas de participação da 

sociedade e as prerrogativas para a identificação e proteção de outras identidades 

culturais.  

Estes desafios se entrelaçam, considerando que o reconhecimento da 

pluralidade pressupõe o conhecimento e reconhecimento de outros valores pelas 

políticas públicas. A participação da sociedade se coloca, não tanto na definição do 

patrimônio a ser protegido, mas como forma de construção e legitimação das 

escolhas e méritos a serem estabelecidos tecnicamente. O novo momento da 

                                                 
24 Termo utilizado por Henri-Pierre Jeudy (2005, p. 29). D. gr. Anámnesis. S.f.V.anamnésia: 1. Figura 

pela qual nos fingimos recordar de coisa esquecida. 2. P. ext. Reminiscência, recordação. 
(conforme Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa). 
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preservação cultural exige que se vá além de experiências em que a participação 

das comunidades foi considerada a partir da apropriação e reconhecimento do 

patrimônio já protegido, ou de experiências de reconstrução cênica de áreas da 

cidade apropriadas por um ou outro grupo social, “uma grande paródia das 

memórias”. Não se deve perder de vista que pensar e atuar sobre o campo do 

patrimônio, na cidade contemporânea, pressupõe ter que lidar com novas 

concepções de tempo, de história e de cultura, com fronteiras e outros territórios e 

configurações do campo da cultura. Principalmente relativizar os cânones 

representativos dos valores de um determinado grupo não necessariamente 

reconhecidos pela diversidade dos grupos sociais que atuam na cidade. 

Afirmar uma política de proteção que não se vincule unicamente às ações 

marcadas pela nostalgia de uma época representada pelo que foi possível proteger, 

pode ser um novo pressuposto. A discussão em torno do patrimônio protegido e de 

quais os critérios para tal proteção e usos, nos remete a um trabalho quase 

arqueológico de desvendamento da história que se perdeu por detrás das paredes, 

ou em territórios até então ignorados por determinados grupos sociais e pelos 

órgãos de proteção. Tanto diante de pinturas, resquícios arquitetônicos ou do 

conhecimento de “outros” territórios da cultura é que se abrem relatos, 

acontecimentos, formas de viver, formas de relacionamentos, culturas vinculadas a 

um passado, mas presente na dinâmica urbana.  

Diante desse quadro, a relação entre cidade, cultura, identidade e patrimônio 

cultural se coloca em um novo debate com as seguintes questões: como o 

patrimônio cultural reconhecido dentro de uma política pública é efetivamente 

apropriado pelos cidadãos; até que ponto a dinâmica urbana propicia, ou não, a 

construção de novos valores culturais; que valores são estes; devem ou não ser 

reconhecidos institucionalmente como patrimônio; como relacionar esses valores 

vinculados a identidades passadas, com a ação presente da vida na cidade; como 

renovar esse passado através de uma relação com sua situação presente; até que 

ponto novas identidades são construídas através de novas representações e usos 

do antigo; como e quais identidades culturais se constituem na condição 

contemporânea das cidades. 
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3.2 - As concepções de tempo, história e cultura no s processos de significação 

do patrimônio cultural 

 

 

Ao refletir sobre os discursos do patrimônio cultural observa-se sua inserção 

nas sociedades modernas, vinculada à construção de “identidades” e “memórias”, 

tanto das chamadas sociedades nacionais, quanto de grupos sociais e coletividades 

diversas. Estes discursos fundamentam-se, ora em valores de civilização e cultura 

apropriados por grupos dominantes, ora em grupos sociais populares que na sua 

diversidade de fazeres culturais pluralizam as possibilidades de significação. Tanto 

em um, como no outro caso, o patrimônio é aquilo que não se fragmenta no tempo e 

no espaço e sua força está justamente na sua capacidade de permanência e 

representação de uma ou outra identidade. (GONÇALVES, 2007, p.142).  

Os princípios sobre os quais se organizaram os discursos relativos ao 

patrimônio cultural, “monumentalidade” e “cotidiano” estão associados à idéia de 

tempo – passado e presente –, de história – tradição e experiência – e de cultura – 

narrativas e realidade contemporânea. Acompanhando o pensamento de 

GONÇALVES (2007, p.139-157)25, estas três oposições centrais, presentes no 

campo do patrimônio cultural, têm sido geradas no processo de construção dos 

discursos sobre esta temática no Brasil. 

As duas fases das políticas de patrimônio cultural caracterizadas no capítulo 

anterior – “fase heróica ou nacionalista” e “fase dos novos patrimônios” – pode ser 

compreendida através dessa relação dialógica entre “monumentalidade” e 

“cotidiano”, levando-se em conta uma relação cíclica, processual e não linear com o 

tempo. Tratando inicialmente a idéia de “monumentalidade” vinculada à “fase 

heróica” é possível associar o discurso do campo do patrimônio à idéia de “passado 

histórico nacional” e “tradição nacional”, onde o passado épico se distancia 

absolutamente do presente e do mundo da realidade cotidiana, do tempo e espaço 

onde se situa, tanto o objeto, prática cultural, quanto os sujeitos que a produziram ou 

que devem absorvê-la. 

 

                                                 
25 José Reginaldo Gonçalves (2007), em seu trabalho Monumentalidade e Cotidiano: os patrimônios 

culturais como gênero de discurso, propõe uma interpretação dos discursos do patrimônio cultural 
como narrativas associando os princípios de “monumentalidade” e “cotidiano” com a oposição de 
dois gêneros narrativos, a épica e o romance, construída por M. Bakhin (1981). 
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Em resumo, a narrativa épica está articulada por uma idéia não relativizada 
do passado, e os personagens que aí se movem e os acontecimentos que 
se passam são absolutos. O passado é um todo acabado e perfeito e se 
comunica com o presente apenas através da “tradição”. Os personagens 
agem de modo exemplar, não estão sujeitos às contingências do cotidiano. 
Os eventos e personagens das narrativas épicas estarão fora do tempo, 
estão congelados. Não se valoriza a experiência pessoal. Valoriza-se a 
“memória”, e não o conhecimento. O mundo do passado épico é um mundo 
perfeito. Não há incertezas. (GONÇALVES, 2007, p. 145). 
 

Passando à idéia de “cotidiano”, relacionado à “fase dos novos patrimônios”, 

tem-se uma perspectiva tridimensional e multilinguística dessa narrativa. Nesse 

processo pressupõe-se uma relação dialógica entre diferentes linguagens e uma 

mudança na relação com o tempo que passa a valorizar o presente. O passado é 

entendido como um instrumento de construção do futuro e, não, encerrado em si. O 

contato com o presente abre a perspectiva da realidade contemporânea. A memória 

deixa de ser épica e heróica e passa a ser autobiográfica, de indivíduos ou de 

coletividades individualizadas. O passado próximo à contemporaneidade passa a ser 

familiar e objeto de investigação. Torna-se menos “transparente” e estável como 

quer apresentar-se o passado épico, e não ilumina o presente de forma exemplar 

como em uma concepção clássica de história. Assim, o passado deixa de ser objeto 

de reverência e passa a uma dimensão instável, objeto de curiosidade, investigação 

e instrumento de autoconhecimento. Trabalha-se então a “monumentalidade” sob 

uma perspectiva de “permanência” e “cotidiano”, sob a perspectiva da “flexibilidade”. 

Como conclui José Reginaldo Gonçalves, 

(...) caracteriza-se precisamente pela ênfase no cotidiano, pela 
contingência, pela transformação do tempo, na história. O dia-a-dia é feito 
de incertezas, de acidentes. O futuro não é uma projeção da tradição, mas 
uma construção baseada na experiência. Exatamente porque se valoriza o 
presente inconcluso, ele torna-se cada vez mais próximo do futuro. 
(GONÇALVES, 2007, p.147). 
 

Entretanto, é importante ressaltar que, desde sua incorporação na 

modernidade, os discursos do patrimônio cultural articularam-se entre as idéias de 

“monumental” e “cotidiano”, buscando uma aproximação com as representações de 

identidade e memória de coletividades. A coexistência desses discursos de 

patrimônio, ao longo de quase 80 anos, no Brasil, apesar de estabelecerem 

diferentes relações com o tempo, a história e a própria cultura, mantiveram entre si 

uma relação dialógica. Nesse sentido as práticas de proteção trazem oposições 

encontradas nas estratégias narrativas de patrimônio. 

No percurso de construção das políticas de patrimônio cultural, de forma 
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ampla e, também, especificamente, no Brasil, observa-se a força com que o discurso 

de “monumentalidade” marcou critérios de preservação que excluíram práticas 

sociais diversas. Tanto no campo das idéias, como na prática, a aproximação com a 

diversidade cultural ainda enfrenta amarras, talvez nem tanto em relação à 

necessidade de abertura aos “novos patrimônios”, mas, principalmente, na 

construção dos critérios para o reconhecimento cultural. As polarizações destacadas 

a partir de um padrão de desenvolvimento cultural ainda preponderam na 

classificação de lugares, coletivos e produtos culturais. De onde vem essa 

persistência? Do fato dessa concepção de cultura ainda ter fortes vínculos com uma 

concepção de história e de tempo, de passado, presente e de futuro.  

Essa visão de história carrega uma concepção onde o passado é colocado 

hierarquicamente superior ao presente, onde a idéia de “tradição” assume um papel 

de mediação entre o passado e o presente. Essa narrativa traz também a idéia de 

“civilização”, onde o “patrimônio histórico e artístico” assume o papel de estabelecer 

uma relação de continuidade de referenciais exemplares, hierarquicamente 

valorizados. Essa idéia traz uma dicotomia entre civilização e barbárie, cultura e 

primitivismo, maturidade e imaturidade humana que aponta para um futuro único, 

civilizado e culturalmente desenvolvido. O centro positivo com sua missão 

libertadora deve ser levado ao pólo periférico negativo. Essa visão acompanha um 

entendimento das cidades como espaço de conflitos sociais e econômicos, sempre 

envoltos em perspectivas de mudança, de ordenamento, de progresso. 

A partir desse parâmetro e desse processo as culturas, lugares, os povos e 

suas manifestações artísticas, culturais, seus artefatos passaram a ser classificados 

como expressões merecedoras, ou não, do cânone cultural. Este passa a agir como 

marco normativo que define o dever-ser para todas as culturas, artefatos e estéticas. 

Aquelas que não se aproximam desse parâmetro de cultura foram catalogadas como 

inferiores, atrasadas, que demandam a ação civilizatório-pedagógica das estéticas e 

expressões culturais superiores para saírem do atraso cultural. Em um espectro 

mais amplo, os monumentos dos povos e coletivos civilizados tiveram a função 

pedagógica de incentivar o povo comum a superar seu primitivismo. Da mesma 

forma, a cidade “urbanizada” não reconhece os coletivos e espaços “não 

urbanizados”. Conforme reforça José Reginaldo Gonçalves, a narrativa 

“monumentalista” restringe a relação com a realidade contemporânea e coloca-se 

sob um aspecto hierarquizante e formador de uma totalidade homogênea. 
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A relação entre essas narrativas e a população é medida por uma missão 

civilizadora (aquilo que Rodrigo Melo Franco Andrade chamava de “obra de 

civilização”): os cidadãos devem ser educados, civilizados, e, nesse processo, o 

patrimônio (definido em termos monumentais) tem um papel crucial, na medida em 

que é por seu intermédio que os indivíduos entram em contato com a nação e sua 

“tradição”. Não há muito espaço alternativo fora desse canal de comunicação. 

(GONÇALVES, 2007, p.153) 

Nessa perspectiva, a cultura dos povos e coletivos superiores não seria mais 

uma expressão cultural na pluralidade de culturas: é “A Cultura” a ser preservada, 

cultuada como modelo26. Daí que seus produtos tenham uma condição modelar. As 

manifestações artísticas e culturais dos coletivos inferiores não serão reconhecidas 

como expressões culturais por serem produto de povos supostamente incultos ou 

incapazes de produzir cultura. O processo de constituição dos discursos do 

patrimônio expressa as tensões no interior dessa concepção de história e 

desenvolvimento cultural. Tensões estas espacializadas nos territórios da cidade, 

compreendidos, muitas vezes, a partir de uma visão naturalizada da história, de uma 

coerência com a linha do tempo, ignorando ou excluindo as diversas temporalidades 

presentes no processo conflituoso e plural de construção da memória (CHUVA, 

2008, p.42). 

As conseqüências desse pensamento em relação ao patrimônio cultural são 

importantes para analisar a especificidade da Pedreira Prado Lopes, em Belo 

Horizonte, objeto de estudo nos capítulos que seguem, uma vez que os próprios 

grupos sociais ali existentes reconhecem sua exclusão em relação à cidade formal. 

Mas, ao mesmo tempo, fortalecem os vínculos com sua cultura local e consideram o 

lugar como patrimônio cultural, não apenas representativo para aquela comunidade, 

mas para toda a cidade. Para tal reconhecimento não é necessária a negação do 

patrimônio já reconhecido, vinculado à cidade formal. De acordo com a comunidade 

local, a cidade é vista como a expressão da complexidade e diversidade de 

coletivos, de tradições, de vivências e culturas, e, assim, solicitam o reconhecimento 

                                                 
26 Cabe ressaltar ainda que em 1938 Rodrigo Melo Franco de Andrade promoveu uma série de 
palestras proferidas por Afonso Arinos de Melo Franco aos funcionários do então SPHAN, intitulada 
Desenvolvimento da civilização material no Brasil que foram publicadas pela instituição em 1944. No 
que Afonso Arinos chamou de “civilização como controle da natureza técnica” considera que no Brasil 
se desenvolveram várias culturas como a africana, indígena e européia, entretanto apenas uma 
civilização, a portuguesa. FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Desenvolvimento da civilização material 
no Brasil. 3. Ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 2005. 
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de sua identidade como parte fundamental desse processo.  

A consolidação do olhar em uma concepção de história, de cultura, pautadas 

inexoravelmente para um futuro único possível – o progresso e o padrão de cultura 

único – reforça que os coletivos populares urbanos, em sua maioria, serão 

classificados como primitivos, atrasados, pré-modernos. Logo lhes nega toda a 

possibilidade de ter e agir por lógicas culturais, e pareceria um absurdo reconhecer a 

Pedreira Prado Lopes, uma favela, como patrimônio cultural de Belo Horizonte. 

Quando se pretende, como este trabalho, repensar o patrimônio cultural em 

diálogo com a cidade contemporânea, com a diversidade de sujeitos coletivos, 

direciona-se para um repensar crítico dessas concepções de tempo, de história e de 

cultura. Como direcionar essa discussão? Tentando encontrar na diversidade de 

vivências do espaço-tempo, habitado da cidade, processos de produção cultural. 

Reconhecer na diversidade de coletivos - não classificados previamente como 

incultos – sujeitos produtores de cultura, de estéticas e de representações do 

espaço urbano. Contra os padrões polarizadores, assumir que essa diversidade de 

coletivos não é pré-social, pré-humano, pré-cultural. Portanto, os grupos sociais da 

Pedreira Prado Lopes seriam reconhecidos como sujeitos de contemporaneidade e 

não do atraso. Reconhecidos como sujeitos coletivos da produção do espaço, da 

cidade, da cultura. 

 

 

3.3 – Patrimônio cultural em diálogo com a diversid ade na cidade 

contemporânea 

 

 

SANTOS (1994) fornece elementos para entender as tensões culturais na 

cidade contemporânea. Oferece uma análise sugestiva sobre a velocidade dos 

“lentos” e sobre as vivências dos “homens comuns” nas cidades. O autor vê a cidade 

grande como o lugar do movimento e do aprendizado. Contrapõe-se à visão que  

 
(...) clava no organismo urbano áreas “luminosas”, construídas ao sabor da 
modernidade e que se justapõem , superpõem e contrapõem ao resto da 
cidade onde vivem os pobres, nas zonas urbanas “opacas”. Estes são os 
espaços de aproximação e não (como zonas luminosas) espaços de 
exatidão, são espaços inorgânicos, abertos e não espaços racionalizados e 
racionalizadores, são espaços da lentidão e não da vertigem. (SANTOS, 
1994, p.83). 



 57 

 
Trata-se da mão dicotômica, já referida anteriormente, entre civilização versus 

barbárie, racionalidade versus irracionalidade, luminosidade versus opacidade, 

aplicadas por Milton Santos, em relação à cidade.  O mesmo autor reage a essas 

dicotomias quando se refere à literatura que “glorifica a potência”, que coloca a 

velocidade como uma espécie de força mágica que, em um período, permitiu à 

Europa, primeiro civilizar-se e, depois, “empurrar sua civilização” para o resto do 

mundo.  Se velocidade é força, o pobre, quase imóvel na grande cidade, seria o 

fraco, enquanto os ricos empanturrados e as gordas classes médias seriam os 

fortes. (SANTOS, 1994, p.83-84). 

A essa classificação dos pobres como fracos e imóveis, Milton Santos 

contrapõe com sua visão. 

Creio, porém, que na cidade, na grande cidade atual, tudo se dá ao 
contrário. A força é dos “lentos” e não dos que detêm a velocidade (...) 
Quem na cidade tem mobilidade – e pode percorrê-la e esquadrinhá-la – 
acaba por ver pouco da cidade e do mundo. Sua comunhão com as 
imagens, freqüentemente pré-fabricadas, é sua perdição. Os homens 
“lentos”, por seu turno, para quem essas imagens são miragens, não 
podem, por muito tempo, estar em face com esse imaginário perverso e 
acabam descobrindo as fabulações (...) Se pobres, homens comuns, os 
homens “lentos” acabam por ser mais velozes na descoberta do mundo, 
inseridos que estão em um processo intelectual contraditório e criativo. A 
estrutura dessa população de “homens comuns” favorece o processo. A 
chegada incessante de migrantes à cidade moderna aumenta a variedade 
de sujeitos, dos sujeitos comuns e das interpretações mais próximas do real 
(...) Instala-se assim, um choque de orientações, obrigando a uma nova 
busca de interpretações (...) Essas são lições que o tempo das metrópoles, 
submetido a uma nova leitura nos inspira. (...). (SANTOS, 1994, p.84-86). 
 

Em outros termos, a crítica a uma concepção de história, tempo-espaço da 

cultura e civilização vem das imagens, dos coletivos e lugares periféricos e 

subalternos, dos “incultos” e “imaturos”, do povo comum. Eles mesmos, ao 

desmistificar-se como o pólo da incultura, terminam desmistificando o pólo oposto, o 

da cultura, da civilização, da maioridade, do padrão único de desenvolvimento 

cultural. Do povo comum e sua dinâmica cultural e social nas cidades vem a crítica 

mais contundente às polaridades em que foram construídas suas alteridades 

culturais.  Como completa SANTOS (1994, p. 96), um tema, entre outros possíveis, é 

o da solidariedade na cidade, como um resultado e um acelerador da descoberta. O 

esforço deve centrar-se na busca do entendimento dos mecanismos dessa nova 

solidariedade, fundada nos tempos lentos da metrópole. Como captar essa riqueza e 

diversidade de experiências sociais e culturais existentes nas cidades 

contemporâneas? 
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A partir das análises em relação à concepção da história da modernidade e a 

relação entre tempos, o que fica em questão são as bases históricas com que se 

trabalha a produção do patrimônio e, não tanto, os produtos a serem, ou não, 

reconhecidos como patrimônio cultural. A tendência na história das políticas de 

proteção tem sido dar mais importância “ao que reconhecer como patrimônio” do 

que ao reconhecimento das bases históricas para a produção do patrimônio. 

Reconhecer que há outras lógicas, outras relações entre passado, presente e 

futuro e, sobretudo, reconhecer outros coletivos sócio-culturais, outras vivências 

coletivas de cidade, implicará em repensar as lógicas de trabalhar a história da 

produção da herança e do patrimônio cultural. A noção de continuidade histórica que 

naturaliza o tempo e percebe a história a partir de uma linearidade inexistente na 

realidade social (CHUVA, 2008, p.42)27, esteve presente no discurso da 

“monumentalidade”, mas também, de alguma forma, mantém-se presente nos 

discursos mais recentes, como é o caso do Decreto nº 3551/2000, que apesar de 

tratar dos bens de natureza imaterial mantém as referências de “continuidade 

histórica” e “relevância” vinculada a grupos formadores da sociedade brasileira.  

Neste processo de reelaboração conceitual encontra-se a centralidade de 

construção crítica de uma concepção de história vinculada a uma concepção de 

tempo, como um continum que avança em uma direção única para o futuro. 

Conseqüentemente, implica em uma visão igualmente crítica da relação entre 

passado, presente e futuro. Implica na idéia da superação, esquecimento de uma 

diversidade cultural significada também no passado, na passagem pelo presente em 

direção ao futuro. Essa direção de passado épico, futuro-progresso, civilização, 

passou a ser a medida da realidade da herança do passado e da produção do 

presente. Nessa lógica positivista da história a idéia da fonte se coloca como 

inquestionável, como verdade suprema diante de uma objetividade do conhecimento 

histórico, sob outra perspectiva considera-se a importância da compreensão dos 

princípios que legitimam os símbolos e os discursos presentes nas funções sociais e 

seus sistemas simbólicos (CORRÊA, 2008, p.103)28. Desta forma mostra-se 

                                                 
27 Ver conforme sugere a autora, BENJAMIN, Walter. Sobre o Conceito de História. 
28 Maria Letícia Corrêa (2008: 101) faz referência às noções de “história reificada” e “história 
incorporada” (habitus) definidas por Pierre Bourdieu quando trabalha a relação entre as fontes e a 
própria historiografia para a retomada do diálogo entre História e Sociologia. Neste sentido o autor  
trabalha a oposição entre acontecimento e a longa duração, entre “grandes homens” e forças 
coletivas, vontades singulares e determinismos estruturais, todas voltadas para a distinção entre o 
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incoerente pensar na diversidade das relações sociais no campo do patrimônio a 

partir somente de um tempo linear que, muitas vezes, sustenta ou legitima uma 

ordem vigente ou predominante. 

A idéia de “cotidiano”, presente de formas diversas no Brasil, nos discursos do 

patrimônio - com Mario de Andrade, nos anos 1930, e, principalmente, recolocada 

de forma mais direta por Aloísio de Magalhães, nos anos 1970 - já iniciam um 

diálogo com a conseqüente importância, na atualidade, de se construir uma crítica a 

essa visão do tempo movido pelo sopro irresistível do futuro que foi, de alguma 

forma, um parâmetro de medida das diferentes temporalidades históricas dos 

diversos povos e coletivos. Nesta visão ainda não vencida, uns superam o passado, 

passam rápido pelo presente e caminham apressadamente para o futuro. Enquanto 

isso, outros povos e coletivos continuam apegados ao passado, atolados no 

presente e incapazes de olhar e projetar-se para o futuro.  

Em contraposição a essa visão, as políticas de proteção estão colocadas em 

um momento, onde se torna premente a construção ou afirmação de outra visão de 

história, capaz de incorporar a diversidade de temporalidades históricas e de 

vivências culturais que acontecem na pluralidade de vivências das cidades.  

Conseqüentemente, não apenas os coletivos sociais urbanos projetados para o 

futuro, embasados em um passado estático da “monumentalidade”, mereceriam o 

cânone de patrimônio cultural.  A proposição para o reconhecimento do patrimônio 

cultural vai de encontro a uma pluralidade de temporalidades ou de combinações 

múltiplas entre tradição e modernidade, onde se reconhece também a pluralidade de 

formas de viver o passado e o presente, de produzir cultura, de remover tradições. 

No discurso da “monumentalidade”, ela homogeneíza, ela é que direciona a 

realidade dos indivíduos, onde as experiências individual e coletiva são colocadas 

em segundo plano, e a idéia de “tradição” em contraposição à experiência. Se em 

um momento trabalha-se com a idéia de que cabe aos especialistas definir o valor 

dos bens culturais, tendo como um dos referenciais sua permanência ou resistência 

no tempo, a construção, apropriação, percepção e sentido dos mesmos está 

vinculada aos grupos sociais e a temporalidades diversas.  

                                                                                                                                                         
individual e o social (coletivo). (“...) a história no seu estado objetivado, quer dizer, a história que se 
acumulou ao longo do tempo nas coisas, máquinas, edifícios, monumentos, livros, teorias, costumes, 
direito, etc., e a história em seu estado incorporado, que se tornou habitus”. (BOURDIEU, Pierre. Le 
mort saisit le vif. As relações entre a história reificada e a história incorporada. In.: O poder simbólico. 
Lisboa: Difes, 1989, p. 82) 
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Assim, quando se volta para o discurso do cotidiano, a narrativa do patrimônio 

passa a ter como referencial as experiências dos diversos grupos e categorias 

sociais em suas vivências na cidade. A nação deixa de ser a totalidade homogênea 

representada por um patrimônio narrado no registro da monumentalidade. A 

heterogeneidade passa a ser reconhecida como uma configuração definidora da 

sociedade nacional. (GONÇALVES, 2007, p.152). Nessa visão, os coletivos diversos 

que vivenciam a cidade e constroem o espaço, e se constroem no espaço, não são 

vistos atrelados ao passado e atolados nas vivências do presente, voltados para o 

futuro como o anjo da história. São vistos como inseridos de maneira contraditória e 

desigual na mesma história. Não se baseia no pressuposto da existência de um 

tempo histórico normal, único ou linear, em direção ao progresso, que tem por 

referência os coletivos “civilizados” que acompanham esse progresso. A idéia é 

assumir que os tempos se dão de forma contraditória e desigual: há diferentes 

temporalidades históricas. (LANDER, 2005, p.36-38). 

Reconhecendo essa pluralidade de temporalidades históricas será possível 

fazer outras narrativas históricas das vivências dos coletivos, antes relegados e 

ignorados por não acompanharem a linha inexorável do tempo para o futuro. Em 

outros termos, somente superando essa visão de história e de tempo é que fará 

sentido uma metodologia que privilegie uma reconstrução das narrativas de 

vivências coletivas da cidade, tidas como à margem do tempo e da história. Os 

pressupostos técnicos estão, de certa forma, sendo provocados pelos sujeitos de 

história que vivenciam a cidade, ao considerar diferentes olhares e apropiar-se de 

uma infinidade de leituras possíveis, tanto dos patrimônios reconhecidos,  quanto 

dos que ainda não foram considerados. 

CHUVA (1998, p.43) ressalta que o historiador deve ser capaz de traduzir, de 

fazer uma leitura que represente essa realidade de forma abrangente e integrada. 

Deve considerar a maior amplitude de olhares/aspectos que seus instrumentos 

metodológicos de apreensão do real e seus conceitos, mais do que seus 

preconceitos, (é preciso estar sempre atento a eles) permitam, sempre tendo em 

mente a questão das diferentes temporalidades.  

Quando as narrativas da cidade e de seu patrimônio baseiam-se em 

concepções de tempo e de história que incluem alguns coletivos e suas vivências, e 

excluem outros, não tem sentido, nem como hipótese, nem como método, 

reconhecer as vivências das cidades dos coletivos excluídos, por serem 
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considerados atolados no passado e no presente pré-moderno. Como premissa, é 

incompreensível que possam produzir patrimônio, por ser inconcebível que sejam 

sujeitos de história e da produção do espaço urbano. Se pré-modernos, não podem 

sequer representar a cidade moderna, civilizada, nem mesmo imaginar estratégias 

de sua construção e representação. O curioso é que não é imaginável que esses 

coletivos tenham vivências da cidade, sendo que as tem. 

As questões aqui colocadas expressam, de certa forma, a tensão presente na 

construção das práticas de reconhecimento do patrimônio cultural. Tanto no registro 

sob a perspectiva monumental, quanto no registro do cotidiano, os discursos do 

patrimônio podem ter efeitos nas práticas de proteção, de certa forma, arbitrários. 

Em última instância, a função de representação atribuída às práticas de 

patrimonialização está fundada em categorias de história, sociedade e cultura 

passíveis de ressignificação. Colocam-se como lutas entre fronteiras na busca do 

reconhecimento de identidades e memórias de diferentes grupos sociais.  Esse 

reconhecimento social e político na esfera pública alteram as fronteiras e seus 

interlocutores e vai além das narrativas apresentadas do campo do patrimônio. 

Observa-se, então, que a construção dos referenciais culturais na cidade 

contemporânea dificilmente atravessa as fronteiras do patrimônio em seu sentido 

oficial (GONÇALVES, 2007, p.154).  

As representações que caracterizam o cotidiano da cidade estão no dia a dia 

de seus espaços e abarcam significações diversas que, na maioria das vezes, não 

são absorvidas por um ou outro discurso do patrimônio. Os discursos de patrimônio 

ainda trazem um caráter arbitrário em relação à figura da “perda”, em relação à 

temporalidade, aos marcos singulares ou “espaciais” identitários que, em ultima 

instância, ainda mantém o discurso monumentalista. Se em um momento se 

monumentalizou o barroco, em outro pode monumentalizar-se o cotidiano, o popular 

(GONÇALVES, 2007, p.156). Essa ação que inicialmente pode estar associada a um 

processo de envolvimento e participação cultural de diferentes agentes, de 

descentralização e autonomia política, pode, ao contrário, mantidos os pressupostos 

da singularidade e exemplaridade, redundar em exclusão social. Segundo SILVA 

(2005, p.431), a cultura pode surgir como catalisador de novas fronteiras e 

assimetrias sociais que põe em evidência a natureza das políticas culturais e os 

modos de organização das cidades e dos seus espaços públicos.  
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3.4 - A semântica do patrimônio e campos culturais diversos 

 

 
O fato é que, tendo em vista fenômenos recentes como os 
intensos fluxos migratórios, os processos de comunicação cada 
vez mais ágeis, a presença e a interpretação de tradições 
culturais distintas, (…) movimentos que podem ser resumidos 
no que tem sido denominado “desterritorialização da cultura” 
(…), não há dúvidas de que essa ampliação no conceito de 
patrimônio cultural contribui para aproximar as políticas 
culturais dos contextos multiétnicos, multirreligiosos e 
extremamente heterogêneos, que caracterizam as sociedades 
contemporâneas. (FONSECA, 2003, p. 71). 

 
 

A política pública de proteção do patrimônio cultural, do município de Belo 

Horizonte, implementada, em 1984, através da Lei 3802, veio à tona em meio ao 

processo de abertura política no Brasil e acompanhou as discussões que 

culminaram na Constituição Brasileira de 1988. A possibilidade da instância 

municipal desenvolver sua política pública específica, referendada pelo Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município, criado na mesma lei, aproximou a 

cidade das discussões de democratização e descentralização cultural. Esse 

movimento, acompanhado também por algumas cidades brasileiras, coloca a política 

pública de proteção do patrimônio cultural próxima de, pelo menos, dois aspectos 

levantados ao longo do processo de construção do campo do patrimônio. Tanto a 

ampliação do conceito de bem cultural, quanto a legitimidade municipal para abarcar 

a política pública de patrimônio, aspectos referendados na Constituição Federal de 

1988, configuram a cidade como um forte campo nos embates em torno da proteção 

e salvaguarda do patrimônio cultural.  

Mesmo entendendo que, a princípio, as ações de proteção desenvolvida 

pelos três níveis político-administrativos sejam relativamente independentes, 

considerando que os interesses e formas de ver e se apropriar dos bens culturais 

tomam dimensões distintas, o próprio entendimento de bem cultural coloca o desafio 

da heterogeneidade como ponto fundamental para as práticas de gestão cultural.  

Ao mesmo tempo, considerando que os graus de generalidade que constitui a 

escala Estadual e também a escala Federal que, muitas vezes, deixam de incluir o 

olhar ou os aspectos de nível local, as políticas municipais acabam tornando-se, ao 

longo dos anos 1990 e 2000, instrumentos importantes para a aproximação com os 

grupos sociais que participam dos processos de produção cultural. 
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Tanto em relação aos aspectos materiais que constituem o patrimônio 

cultural, quanto os aspectos imateriais, as cidades territorializam os embates da 

cultura e aproximam os movimentos sociais das políticas públicas, seja através de 

mecanismos de participação, seja através da reivindicação do reconhecimento de 

sua cultura como direito, seja através das disputas pelos lugares da cultura e os 

lugares do valor imobiliário. Se do ponto de vista da política pública nacional ocorre 

uma “desterritorialização da cultura”, ampliando os aspectos relativos às dimensões 

do campo do patrimônio, no âmbito do município ocorre uma apropriação da 

diversidade cultural que se territorializa no espaço e nas vivências cotidianas da 

cidade.   

Neste processo, a ação de proteção do patrimônio cultural, no âmbito das 

cidades, convive tanto com o excesso, como com a falta. Muitas vezes, a 

comunidade, de um modo geral, não reconhece ou não atribui tanto valor ao que é 

preservado. Outras vezes, o que é reivindicado como importante para determinado 

grupo ou comunidade, não é preservado ou patrimonializado pelos órgãos de 

proteção. De todas as formas, Antônio Augusto Arantes reforça a relação entre a 

aproximação do patrimônio cultural com os processos de produção dos bens 

culturais, sua democratização com o lugar que os municípios passam a representar 

na estruturação das políticas públicas de patrimônio cultural. 

 
(...) se coube ao SPHAN o papel fundamental de iniciadora e incentivadora 
dessa prática, são os órgãos municipais que, por várias razões, surgem na 
atualidade como instâncias cruciais na implementação de políticas 
governamentais de defesa do patrimônio. (...) Os bens do patrimônio não 
pairam no vazio. Pelo contrário, eles estão plantados nas cidades e zonas 
rurais de municípios e serão diretamente afetados, valorizados e 
desvalorizados, conforme o que se passe em seu contexto imediato. O valor 
social e imobiliário de um bem pode crescer ou diminuir conforme 
tratamento dado a ele e ao seu entorno pelo planejamento. Por esta razão, 
talvez sobretudo por ela, vejo como sendo da maior importância o vigor dos 
instrumentos jurídicos próprios do município (ARANTES, 1987, p.55). 
 

Ao longo das últimas décadas, a criação de centros culturais, festivais, 

oficinas reforçaram as reflexões sobre identidade, memória e diversidade cultural na 

cidade de Belo Horizonte. No âmbito do patrimônio cultural, antes mesmo da criação 

do instrumento do Registro do Patrimônio Imaterial, o Conselho Deliberativo do 

Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte já havia reconhecido como 

patrimônio o Terreiro de Candomblé Ilê Wopo Olojukan e a Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos, do bairro Jatobá, a partir da solicitação dos grupos 
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sociais vinculados às práticas culturais.  

Dois pontos merecem ser novamente destacados para o entendimento do 

patrimônio cultural, a partir do conjunto de valores e processos que o constitui, e sua 

relação com as lutas dos movimentos sociais pelo reconhecimento de direitos, no 

caso “direitos culturais”. Primeiro, a aproximação do campo do patrimônio, tanto na 

sua perspectiva teórica, quanto prática do espaço da cidade e, segundo, o 

deslocamento do conceito de patrimônio histórico e artístico que teve anteriormente 

como pano de fundo a questão nacional. Essa noção de patrimônio cultural vai além 

da questão do que é “nacional”, quando incorpora a dinâmica da produção e do 

consumo de cultura, e, conseqüentemente, sua diversidade, a partir dos diferentes 

grupos que compõem a sociedade (FONSECA, 2003, p.74). 

Todo esse processo de releitura do campo do patrimônio cultural tem 

implicado na reformulação das políticas de proteção, na busca de uma aproximação 

com a sociedade. Neste percurso em que os grupos sociais também aproximam seu 

olhar a uma compreensão da ação de patrimonialização com seus interesses, com 

seu fazer cultural, até que ponto os técnicos estão preparados para uma ação de 

preservação que revisite constantemente os valores que justificam a preservação? 

Até que ponto as práticas atuais de proteção, vinculadas ao discurso do cotidiano, 

ainda não carregam categorias articuladas à “monumentalidade”? Além da 

apreensão de pressupostos de tempo, história e cultura, tratados anteriormente, 

essa tarefa exige também uma reflexão em relação às novas possibilidades 

oferecidas pela noção de patrimônio para o entendimento da vida social e cultural. 

Trata-se de apreender os “sistemas de pensamento” a partir dos contornos 

semânticos que estes podem assumir em contextos históricos e culturais distintos 

(GONÇALVES, 2003, p.21).  

Nos processos de construção dos discursos do patrimônio, como visto no 

primeiro capítulo, vários diálogos são estabelecidos e várias formas de 

representação da cidade e de suas culturas e sociedades são apresentadas. A 

significação dessas representações, no âmbito das políticas de proteção, coloca-se 

como desafio importante das práticas de patrimonialização. Identificar as “zonas de 

contato” entre os diferentes discursos, sejam elas construídas pelos grupos sociais, 

sejam pelos técnicos do patrimônio, pressupõe ora aproximações, ora 

distanciamentos marcados por concepções de tempo, espaço, subjetividade e 

concepções de patrimônio. 
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A categoria “patrimônio”, na maioria das vezes relacionada à herança29, 

carrega consigo uma dimensão temporal que assume contornos semânticos 

distintos de acordo com grupos sociais que dela se apropriam. Apresenta-se assim 

como uma categoria de pensamento extremamente importante para a vida social e 

mental de qualquer coletividade humana (GONÇALVES, 2003, p.22). Por mais que a 

categoria “patrimônio” se aproxime da idéia de colecionamento de objetos materiais, 

atividade que resulta na constituição de um patrimônio, é importante considerar que 

muitas sociedades não, necessariamente, constituem seu patrimônio através da 

acumulação de bens e, sim, de sua redistribuição ou até destruição. Ou seja, 

observa-se a “destruição” da materialidade, mas não do rito. Essa abordagem não 

apenas localiza a discussão no campo do patrimônio do material e imaterial, mas 

propõe a leitura da diversidade de significados atribuídos a um patrimônio, seja ele 

tangível ou intangível. É possível transitar de uma à outra cultura com a categoria 

patrimônio, desde que possamos perceber as diversas dimensões semânticas que 

ela assume, e não naturalizemos as nossas representações a seu respeito 

(GONÇALVES, 2003, p.23)30. 

Entender assim a categoria patrimônio e seu processo de reconhecimento 

pressupõe considerar as diferentes concepções assumidas em relação aos bens 

culturais, tanto na diversidade que compõe o grupo social, quanto em relação à 

visão dos técnicos e pesquisadores. As estruturas materiais que poderiam ser 

caracterizadas como patrimônio, apresentam-se a partir de classificações diversas. 

José Reginaldo Gonçalves reforça que para a utilização adequada da categoria 

patrimônio é necessário, além de identificar suas estruturas espaciais, objetos, 

alimentos, rezas, rituais, não naturalizá-la impondo um significado peculiar estranho 

ao ponto de vista do grupo social, da concepção nativa de patrimônio 

(GONÇALVES, 2003, p.26). 

Retoma-se aqui a relação estreita entre a antropologia e a fase dos chamados 

                                                 
29 A idéia de herança trazida para as discussões do patrimônio cultural deve ser entendida a partir de 
diferentes dimensões de tempo.  Nas sociedades contemporâneas está comumente associada à idéia 
de identidade nacional definida pelo conjunto de bens culturais, monumentos, “herdados” e que assim 
“garantem a continuidade da nação no tempo”. Outra idéia à esta associada é a de “tradição”, 
vinculada à idéia de monumento “no sentido clássico do termo”, coloca-se como fonte segura da 
identidade nacional. (Ver Gonçalves: 2007, p. 122 e 150)   
30 José Reginaldo Gonçalves trabalha assa abordagem em relação à semântica do patrimônio 
inicialmente em relação a contextos sociais e culturais não-modernos. Entretanto ela será aqui 
utilizada para tratar da diversidade de semânticas que o patrimônio assume nas sociedades 
modernas. 
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“novos patrimônios” da política pública, apresentada no capítulo anterior. A 

concepção moderna antropológica de cultura dá ênfase às relações sociais e 

simbólicas e não, necessariamente, aos objetos, trazendo ao campo do patrimônio 

cultural a categoria “intangibilidade”. No contexto das práticas sociais presentes na 

cidade contemporânea é também possível trazer à tona a questão de como o 

patrimônio é pensado, apropriado pelo grupo social. Ou seja, qual sentido de 

valoração é atribuído pela comunidade àquele patrimônio. Assim, o patrimônio pode 

ser constituído em um grupo social, não apenas através da representação de 

símbolos, idéias ou valores abstratos, mas, também, na própria formação dos 

indivíduos. Os agentes que “operam” esse patrimônio podem utilizar ora um, ora 

outro significado.  Tanto na interpretação de sociedades tradicionais, quanto nas 

sociedades contemporâneas, é possível trabalhar com uma direção de pensamento 

em que a construção da categoria patrimônio está exposta às mais diversas 

concepções, construídas e apropriadas por grupos sociais. A própria categoria 

patrimônio que vem a ser pensada etnograficamente, tomando-se como referência o 

ponto de vista do outro (GONÇALVES, 2003, p.28). 

 
É necessário comparar os diversos contornos semânticos que ela pôde e 
poderá ainda assumir no tempo e no espaço. Contudo, no cumprimento 
dessa tarefa, é importante assinalar que nos situamos num plano distinto 
das discussões de ordem normativa e programática sobre patrimônio. Não 
podemos responder qual a melhor opção em termos de políticas de 
patrimônio. Mas, apontando para a dimensão universal dessa noção, talvez 
possamos iluminar as razões pelas quais os indivíduos e os grupos, em 
diferentes culturas, continuem a usá-la. Mais do que um sinal diacrítico a 
diferenciar as nações, grupos étnicos e outras coletividades, a categoria 
patrimônio, em suas várias representações, parece confundir-se com as 
diversas formas de autoconsciência cultural. (GONÇALVES, 2003, p.28-29). 
 

Pensar o patrimônio cultural na cidade contemporânea coloca um novo 

enfoque que não se limite ao seu enquadramento dentro de “novos” critérios 

técnicos ou à aproximação da política pública à diversidade cultural das cidades. As 

dicotomias que se colocam no campo do patrimônio como produção e preservação, 

presente e passado, processo e produto, popular e erudito, políticas culturais e 

movimentos sociais estão ainda mais latentes nos territórios de cultura. A cidade 

expõe através de sua organização espacial e das relações sociais a constante 

reconstrução de suas imagens e patrimônios. As práticas culturais colocadas a partir 

da diversidade e complexidade que constituem a cidade contemporânea se 

espacializam em diferentes campos da cultura. Tornam-se também mais complexas 
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as formas de apreensão das diversas concepções de patrimônio que constituem os 

territórios da cidade. 

Ao articular a semântica do patrimônio a campos culturais diversos, presentes 

na cidade, afloram-se os paradoxos, as ambigüidades que a racionalidade técnica e 

as formas sistemáticas não conseguem “dominar” plenamente. Retoma-se então a 

prerrogativa já tratada em relação à importância da visão de história sobre as 

práticas patrimoniais. Mesmo considerando as diferentes concepções de bem 

cultural e as possibilidades de diálogo com as práticas culturais, em uma perspectiva 

antropológica, com ênfase nas relações sociais e simbólicas, faz-se necessária a 

superação de um determinismo da história como um processo de sucessão temporal 

e espacial, onde o “movimento novo nasce sempre do mais antigo”. Para Adauto 

Novaes o acaso é parte da história, é o ponto de partida da própria história. Os 

“instrumentos culturais” são assim articuladores dos “tempos” da história na medida 

em que compreendidos sob perspectivas diversas, de maneira não linear. Estes se 

tornam veículos para a compreensão de outros grupos em condutas, práticas 

políticas e culturais múltiplas no tempo. 

A História não é, pois, a passagem de um amontoado de fatos 
desordenados a idéias abstratas atemporais. Como trabalho de 
pensamente, ela é “a retomada de operações culturais começadas antes de 
nós, seguidas de múltiplas maneiras, e que nós ‘reanimamos’ ou 
‘reativamos’ a partir do nosso presente”. Operações culturais capazes de 
‘abalar a imaginação’ para que possamos conceber, como escreve Marleau-
Ponty, toda a sorte de possíveis dos quais não temos experiência. 
(NOVAES, 1992, p.11).  
 

Retomando a perspectiva da democratização e descentralização das práticas 

de preservação, ocorridas nas últimas décadas, pensar nos “direitos culturais”, 

considerando assim o “direito à memória”, coloca a necessidade de apropriação de 

uma noção de História que dê sustentabilidade para a compreensão das práticas 

culturais como processos sociais. Se as cidades representaram de alguma forma a 

aproximação das políticas de patrimônio com campos culturais diversos, pode-se 

considerar a importância, nos anos 80 e 90, de recolocação do espaço, da 

materialidade sob seus aspectos simbólicos através da valorização dos “lugares da 

memória”. Na última década, com a afirmação do reconhecimento da identidade 

histórico-social de grupos diversos através do chamado patrimônio intangível, as 

diferentes significações locais que marcam as relações em contextos culturais 

específicos, apresentam-se como desafios. Até que ponto a patrimonialização 

institucional de bens culturais está preparada para lidar com um patrimônio que se 
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criou a partir de valores ressignificados, constantemente, e identidades coletivas em 

contínua transformação? 

 

 

3.5 - As configurações da cidade contemporânea: fro nteiras e territórios da 

cultura 

 
 

As relações estabelecidas entre a cidade contemporânea e as identidades 

culturais e processos de ressignificação, presentes em seus territórios, provocam 

uma reavaliação permanente dos processos de patrimonialização. Compreender a 

cidade, como seus agentes se articulam e ressignificam suas referências e 

produções culturais, tem reorientado, de alguma maneira, a gestão do patrimônio. 

As identidades e imagens, em sua dimensão morfológica e dos sentidos, 

apresentam-se de formas diversas e têm sido objeto de análises transversais, 

considerando as diversas perspectivas que se entrecruzam em relação ao seu modo 

de organização e sua ordem estética. Os diversos modos de estruturação dos 

territórios e de convivência social definem fronteiras e estão carregados de 

ambigüidades, sem identidade única, mas com várias identificações.  

Para pensar as relações estabelecidas nos territórios urbanos, FORTUNA e 

SILVA (2005) trazem uma abordagem a partir das configurações que adquire a 

cidade contemporânea. O primeiro ponto destacado é o que chamam de 

redesenvolvimento cultural das cidades contemporâneas. Para os autores, as 

cidades apresentam novas formas de circulação de bens culturais, novos lugares e 

equipamentos culturais, e, sobretudo, novas relações entre cultura e 

relacionamentos sociais, comunicação e novos contextos sociais. 

A relação entre cidade e cultura passa a ser estabelecida através de três 

fenômenos destacados. Primeiro, a “complexificação da cidade” que alterando sua 

natureza, também altera o entendimento de sua relação com a cultura e com os 

bens culturais. Esta “complexificação” condiciona a preservação das culturas locais 

e as identidades da cidade que não podem mais ser mantidas por intermédio de 

qualquer auto-suficiência cultural, mas exigem negociação com outras formas 

políticas e culturais.  

O segundo fenômeno ressaltado seria a heterogeneidade social e cultural da 
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cidade moderna, que veio acompanhada da industrialização, comercialização e 

globalização. Heterogeneidade que resulta em uma afirmação de uma enorme 

diversidade de estilos e comportamentos sociais. As cidades e metrópoles 

contemporâneas e as culturas e bens culturais que geram, constituem uma 

condensação sem precedentes carregada de heterogeneidade e diversidade. 

O terceiro fenômeno trabalhado pelos autores é que as cidades 

contemporâneas se tornam segregadoras e desiguais nas oportunidades de vivê-las, 

são cidades fraturadas social, política e culturalmente. 

FORTUNA e SILVA apontam, a partir destes fenômenos, que também da 

cidade contemporânea emergem narrativas diversas e memórias diversas, fruto das 

vivências diversas. Narrativas que ora celebram o potencial democrático e 

emancipatório das cidades, ora condenam a desorientação dos sujeitos, sua 

marginalização e, conseqüentemente, a perda do sentido do lugar. As cidades 

modernas passam a ter vários sentidos ou uma pluralidade de sentidos para os 

diversos coletivos que as vivenciam em sua heterogeneidade. Nas últimas duas 

décadas, observa-se uma complexificação das relações sociais, através da 

multiplicação das referências de construção das identidades e dos sentidos, que tem 

conduzido a novas formas de hierarquização e de mobilidade social. As dimensões 

sócio-culturais da cidade contemporânea experimentam movimentos de 

homogeneização e heterogeneização identitária. Movimentos estes presentes nos 

processos de “monumentalização” e “cotidiano”, perpassados pelos processos de 

globalização e reforço das identidades locais. 

Sob esses aspectos, a Pedreira Prado Lopes, como objeto de estudo, abarca 

a pluralidade de olhares e apropriações possíveis em relação aos espaços da cidade 

e, ao mesmo tempo, expressa a lateralidade nos processo de produção cultural em 

que as periferias e subúrbios ficaram à margem dos processos de reconhecimento 

cultural. Os representantes da Pedreira reforçam não apenas a sua cultura 

produzida e vivenciada ao longo dos anos, mas também sua visão própria da 

cidade. 

(...) Aquela comunidade na sua luta diária pela sobrevivência não percebeu 
que havia se tornado com o passar dos anos em um local de resistência 
cultural, (...) A Belo Horizonte dos “cultos” e “eruditos” também não havia 
voltado seus olhos para o que não acontecia naquele morro, que 
permanecia anônimo com sua dinâmica cultural própria. (...) O fato inegável 
é que apesar de tentar, a cidade formal não conseguiu acabar com aquele 
“lugar” que se tornou, depois de um século, numa “paisagem cultural” 
importante de Belo Horizonte pelo seu valor simbólico, histórico, cultural e 
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como local disseminador de cultura popular tradicional. (Documento 
apresentada ao CDPCM-BH pelo Representante da Associação Recreativa 
Escola de Samba Unidos do Guarani, Mário César de Almeida, nov. 2007). 

 

Como então compreender essas narrativas e essa identidade cultural, 

reivindicada pelos grupos sociais, em um contexto de reconhecimento do patrimônio 

cultural, vinculado a uma visão de cultura e de desenvolvimento cultural? Essa visão 

é um parâmetro de medida do que deve, ou não, ser reconhecido como patrimônio, 

e de que coletivos devem, ou não, ser reconhecidos como produtores de cultura e 

classificados como avançados ou atrasados culturalmente. 

Considerando os contextos que alimentam as dinâmicas culturais urbanas, 

onde diferentes grupos e suas representações da cidade descortinam marcas e 

símbolos próprios, há de se levar em conta a relação destas práticas com 

segmentos populacionais ou territórios de cultura que se encontram excluídos ou 

ignorados em seus processos de produção cultural e patrimonial. Se o campo do 

patrimônio amplia seus pressupostos para a compreensão e reconhecimento das 

manifestações culturais, a cidade contemporânea expõe uma realidade segmentada 

e excludente de grupos sociais e de suas práticas culturais. Ao mesmo tempo em 

que o campo do patrimônio se abre à diversidade de processos de construção de 

identidades e sentidos, a cidade coloca incongruências e tensões na relação entre 

grupos sociais e na territorialização da cultura. 

A cidade contemporânea, na medida em que consuma um processo de 

“urbanização da cultura”, caracterizado pela hegemonia da cultura gerada nas 

cidades em relação a expressões culturais “não-urbanas”, estipula condições 

desiguais de acesso a direitos, e revela uma cidadania disputada, objeto de conflitos 

sociais e políticos diversos (FORTUNA e SILVA, 2005, p.431-432). Observa-se que 

a cidade constitui-se de uma unidade resultado da fragmentação de seus elementos. 

Parte-se do princípio, então, que a cultura na cidade contemporânea tem uma 

espacialidade própria, tanto em um sentido físico mais restrito – teatros, galerias, 

auditórios, museus - quanto em um sentido mais amplo, como dimensão sócio-

cultural, onde espaços sociais são constituídos através de elementos 

comportamentais, referências simbólicas e culturais que atribuem significado e 

sentido de lugar às condições identitárias31. A cidade apresenta-se como sinônimo 

                                                 
31 Fortuna e Silva (2005) chamam a atenção para a noção de espacialização ou espaço social 
utilizada no texto a partir de autores como Rob Shields (Places on the Margin: Alternative 
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de heterogeneidade cultural, com uma diversidade de estilos e comportamentos 

sociais. 

(...) as cidades e as metrópoles contemporâneas e as culturas que geram e 
que as envolvem constituem uma condensação sem precedentes daquela 
heterogeneidade e diversidade. Sem deixarem de ser segregadoras, 
desiguais nas oportunidades e fracturadas social e politicamente, e por isso 
mesmo, da cidade e da metrópole contemporânea emergem narrativas 
diversas que ora põem em evidencia a desorientação dos sujeitos e perda 
do sentido de lugar, ora celebram o seu potencial democrático e 
emancipatório. (FORTUNA e SILVA, 2005, p.423). 

 

As dimensões sócio-culturais da cidade são, necessariamente, incorporadas 

ao campo do patrimônio cultural sob um enfoque das comunidades e grupos sociais. 

As leituras e interpretações da construção dos significados do patrimônio 

constituem-se como aspectos de formação e atuação de grupos sociais em relação 

à sua inserção e reconhecimento no campo dos direitos à cultura. A tensão entre 

“movimentos de homogeneização e heterogeneização identitária” perpassam na 

cidade dimensões sócio-culturais diferentes (FORTUNA e SILVA, 2001). Essa 

complexidade nos processos de estruturação da vida social expõe, na cidade 

contemporânea, novas formas de hierarquização e de mobilidade social e, 

conseqüentemente, cultural. Trata-se de ambivalências e incertezas 

potencialializadas em duas dimensões: no espaço das hierarquias sociais e, 

principalmente, no espaço das representações (SANTOS e ABREU, 2002, p.215).  

Considerando as formas de organização do campo da cultura nas cidades, a 

tendência à hierarquização, constituída por catalogações de segmentos das 

populações, acaba por produzir uma perda da centralidade cívica. Nesse processo, 

acentua-se a fragmentação social e política e a estigmatização de determinados 

grupos sociais, étnicos e culturais. Identifica-se o que alguns autores (FORTUNA e 

SILVA: 2005, p.433-434) chamam de “lateralização social”, idéia que traz um sentido 

de “horizontalização das diferenças”, quando se trata dos significados políticos das 

espacializações na cidade contemporânea. As oposições entre visões centrais e 

visões laterais ou periféricas, mesmo considerando uma condição de subordinação, 

reforçam a idéia de constituição simbólica de escolhas conscientes e politizadas que 

traduzem lugares de criatividade, de produção cultural, de poder e de resistência. 

                                                                                                                                                         
Geographies of Modernity. Londres/Nova Iorque Routledge, 1991. Spatial Stress and Resistance: 
Social Meanings of Spatialization, in BENCO, Georges e STROHMAYER, Ulf (orgs,) Space and 
Social Theory. Oxford: Blackwell, 1997, PP. 202-286) e Antônio Teixeira Fernandes (Para Uma 
Sociologia da Cultura. Porto: Campo das Letras, 1999). 
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Constituem-se, assim, as fronteiras sociais, políticas, espaciais e estéticas no 

território das cidades. Essas fronteiras conformadas e imaginadas socialmente 

estabelecem uma nova cartografia onde as dualidades acabam por estabelecer uma 

“recombinação de referências”. Daí, como ressaltam FORTUNA e SILVA (2005, 

p.435), a necessidade de se desenharem novos “mapas cognitivos” para sustentar 

identidades e subjetividades significativas da cultura urbana nas cidades.   

A experiência social contemporânea tem colocado o campo do patrimônio no 

limiar, não apenas do reconhecimento da diversidade, dos processos de construção 

das práticas culturais e da participação da sociedade, mas, principalmente, das 

expressões de identidades contrastantes e bem definidas de territórios de cultura 

que ficaram à margem, na lateralidade, da “cidade reconhecida”, e são, ao mesmo 

tempo, produto dela. ARANTES (2001, p. 259) trata das fronteiras contraditórias que 

tanto separam práticas sociais, quanto delimitam visões de mundo antagônicas. 

Construídas coletivamente na experiência urbana contemporânea, essas fronteiras 

separam, aproximam, nivelam, hierarquizam ou, numa palavra, ordenam as 

categorias e os grupos sociais nas suas múltiplas relações. 

Não se trata de pensar o espaço da cidade a partir de “lugares sociais 

justapostos”. Os territórios de cultura e identidade entrecruzam-se, criando fronteiras 

simbólicas, próprias de grupos sociais, espacializadas na cidade. Esses territórios 

bem delineados se classificam em posições colocadas pelo direito, pelo costume ou 

convenções, tornam-se estrutura espacial da cidade culturalmente ambíguos, 

simbolicamente invisíveis e poluidores (ARANTES, 2001, p.260)32. 

A solicitação de reconhecimento como patrimônio cultural da Pedreira Prado 

Lopes, em Belo Horizonte, que ocorreu em dezembro de 2007, através da 

apresentação pela comunidade de justificativa e abaixo assinado ao órgão municipal 

de proteção, é um exemplo do que se entende por território da cultura. Este ato 

apresenta-se como um instrumento importante para se pensarem os desafios da 

proteção do patrimônio cultural, na cidade contemporânea, e analisar as 

expectativas dos grupos sociais em relação ao que estes entendem como patrimônio 

cultural e as fronteiras espaciais e simbólicas constituídas.  

                                                 
32 Arantes trata no trabalho citado de territórios e lugares sociais efêmeros nas praças e ruas das 
chamadas “megacidades”. Esses territórios marginalizados presentes em lugares sociais com 
significações compartilhadas trabalhados pelo autor estão relacionados nesta tese também a 
territórios espacialmente constituídos e marginalizados no contexto mais amplo da cidade 
contemporânea.   
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A Escola de Samba Unidos do Guarani, junto com os integrantes da 
Comunidade da Pedreira Prado Lopes e do Samba de Belo Horizonte, bem 
como dos artistas, organizações da sociedade civil, agentes culturais, 
representantes de grupos de cultura tradicional e demais cidadãos abaixo 
assinados, vêm requerer o registro da Pedreira Prado Lopes no Livro de 
“Lugares” do patrimônio cultural imaterial de Belo Horizonte, por sua 
história, tradição e contribuição ímpar para o desenvolvimento, a 
manutenção e a fruição da cultura popular no Município. (Documento 
apresentada ao CDPCM-BH pelo Representante da Associação Recreativa 
Escola de Samba Unidos do Guarani, Mário César de Almeida, nov. 2007). 
 

Os procedimentos formais para a efetivação dos estudos técnicos e 

encaminhamentos para reconhecimento da Pedreira Prado Lopes, como patrimônio 

cultural, apresentam-se como um desafio para as políticas de proteção, pois expõem 

as relações entre segregação sócio-espacial e cultural. Trata-se de uma região 

historicamente ocupada por população de baixa renda, segmentada socialmente e 

espacialmente em relação à chamada “cidade formal” e, ao mesmo tempo, próxima 

do centro tradicional da cidade, já reconhecido como patrimônio cultural.  

Esta questão coloca-se como referencial em relação às próprias discussões 

realizadas no âmbito acadêmico, epistemológico e nas próprias políticas públicas. 

Na antropologia, sociologia, geografia e no urbanismo, os olhares se voltam para a 

relação entre espaço e segregação social: como as transformações físicas nas 

grandes cidades acirram as diferenças sócio-espaciais.  O tempo das 

transformações, a vulnerabilidade das identidades culturais e “novos” valores na 

relação entre espaço e sociedade, apontam para a busca de outras formas de 

compreender os movimentos sociais que se configuram reestruturando valores, 

culturas e experiências cotidianas espaciais. 

A importância que as práticas culturais têm no redimensionamento das 

cidades nos coloca diante da complexidade e diversidade de formas de percepção e 

apropriação das novas espacialidades, onde tais práticas são construídas e vividas. 

Sob essa perspectiva, podemos apontar três vertentes – segregação sócio-espacial, 

identidade e movimentos sociais – importantes para a possibilidade de reconstrução 

de imagens das cidades e seus patrimônios. A proteção da Pedreira Prado Lopes 

representa aqui a possibilidade plural de apreensões que fazem parte da dinâmica 

dos contextos urbanos e das relações sociais na cidade contemporânea. Tratar 

sobre a diversidade cultural e a apropriação simbólica das representações, 

colocadas como patrimônio cultural, traz à tona, no caso específico analisado, a 

estreita relação entre segregação/identidade espacial e identidade cultural/grupos 

sociais.  
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4       HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO DA PEDREIRA PRADO LOP ES 

 

 

4.1 – Introdução: Memórias 

 

 

As cidades são cristais de múltiplas faces espaciais e 
temporais, cristais de várias luzes, dentre elas as da memória, 
que com sua temporalidade sempre em movimento, reencontra 
os lugares do ontem com os sentimentos do presente. 
(NEVES, 2004) 

 

O desafio que a cidade contemporânea coloca na apreensão dos significados 

e representações dos seus lugares e manifestações culturais, a relação entre 

história, identidade e auto-imagens tem um alcance significativo. Refletir sobre os 

significados construídos pelos diversos grupos sociais, em relação aos seus 

espaços de vivência e a suas representações da cidade, abre um leque de 

possibilidades, também plurais, de compreensão de referências de coletivos que 

estiveram à margem dos processos de reconhecimento das políticas de proteção do 

patrimônio cultural. Sob essa perspectiva, coletivos como a Pedreira Prado Lopes, 

favela em Belo Horizonte, constituída à margem da cidade planejada, mas que 

desde os primeiros anos da capital marcou a paisagem urbana e social, reivindicam 

seu reconhecimento como parte fundamental da história e, assim, do patrimônio 

cultural. Este estudo propõe, então, avançar na perspectiva da diversidade cultural 

da cidade contemporânea, tendo como elemento legitimador de sua história as auto-

imagens constituídas por esses coletivos que reivindicam o reconhecimento de seu 

lugar, de sua memória, de suas vivências e de sua condição presente, em Belo 

Horizonte.  

Reconstruir esse lugar na história da cidade, reivindicado pela comunidade da 

Pedreira Prado Lopes, torna-se exercício desafiador, considerando sua condição de 

espaço segregado em relação à cidade formal. Poucos documentos podem ser 

encontrados em relação à história de ocupação do lugar... Essa ausência de 

referências escritas pode, em parte, ser preenchida pela história oral (RIBEIRO, 

2001, p.23). Os relatos dos moradores antigos, lideranças comunitárias e jovens dão 

conta de uma diversidade de significações individuais e coletivas sobre as 

representações e a importância desse espaço para a compreensão da história da 
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cidade e suas diversas abordagens, tendo como referência coletivos que ficaram à 

margem das representações oficiais.  

 
(...) suportes das identidades individuais e coletivas (...) a memória passa a 
se constituir como fundamento da identidade, referindo-se aos 
comportamentos e mentalidades coletivas, uma vez que o relembrar 
individual – especificamente aquele orientado por uma perspectiva histórica 
– relaciona-se à inserção social e histórica de cada depoente. (NEVES, 
2000, p.109). 

 

Através dos depoimentos dos moradores e integrantes da comunidade da 

Pedreira Prado Lopes, é possível compreender a história da ocupação da favela e 

sua relação com o espaço da cidade formal, reconhecida. Os relatos vêm 

carregados da memória social, referenciada no espaço transformado, ao longo do 

tempo, sua vulnerabilidade, suas redes sociais e culturais, seus aspectos simbólicos, 

afirmando a relação de pertencimento como “pedreirenses” e belo horizontinos. Os 

depoimentos dos moradores sob uma perspectiva historiográfica, produzem 

conhecimento, trazem à tona lembranças, possibilitam a reconstrução da trama do 

processo histórico da Pedreira Prado Lopes, em várias dimensões (NEVES, 2000, 

p.112). 

Assim, neste trabalho, a história da Pedreira Prado Lopes será reconstruída, 

tendo como referência as autoimagens dos moradores em relação ao seu lugar na 

cidade33. Os moradores reconstroem sua história a partir de suas vivências no 

presente, e através da memória entendida na perspectiva que aponta HALBWACHS 

(1990, p.81-82), “enquanto corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade 

que nada tem de artificial, já que retém do passado somente aquilo que ainda está 

vivo ou capaz de viver na consciência do grupo que a mantém”. O ponto de partida 

é,então, necessariamente, a memória dos segmentos populares. O 

desconhecimento e até ocultamento e inferiorização das camadas populares e de 

suas culturas tem sido, de alguma forma, uma condição de sua permanência ao 

longo dos anos. 

Na justificativa do pedido de reconhecimento da Pedreira Prado Lopes como 
                                                 
33 Para a construção deste capítulo foram utilizadas entrevistas realizadas nos anos de 2000/2001 

com moradores da Pedreira Prado Lopes e publicadas em dois trabalhos. O primeiro deles foi 
desenvolvido por Adão Soares e Sueli Alves Antunes, Pedreira Prado Lopes – Memórias, 2001. O 
segundo trabalho foi coordenado pela Professora Núbia Braga Ribeiro, FAFI-BH, Becos da 
Memória, desenhos da cidadania – Pedreira Prado Lopes: a vila no trajeto de sua história oral, 
2001, que trás, do capítulo 3 ao capítulo 6, depoimentos de moradores antigos, líderes informais, 
líderes religiosos, líderes de associações de moradores entre outros. Além destas publicações 
foram utilizados depoimentos constantes em documentários sobre a Pedreira Prado Lopes. 
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patrimônio cultural da cidade, entende-se a condição dessas culturas mantidas como 

“segredo”, retidas na consciência daqueles coletivos. BRAGA (2009), referindo-se a 

SIMMEL (2004), aborda a idéia de “segredo”, enquanto “possibilidade de um 

segundo mundo em paralelo com o mundo manifesto”. De um lado, a suposta 

transparência democrática da sociedade esclarecida, erudita, e de outro, um mundo 

paralelo, popular, de representações e vivências diversas, não raro contraponto ao 

primeiro. “Antípodas que segregam e mascaram domínios sociais”. 

 
Dessa forma, a favela como espaço diferenciado do espaço da cidade, por 
seu o locus da exclusão, desenvolveu através dos seus símbolos 
(arquitetura, modo de vida, espaços construídos) seus desejos, memórias, 
representações, ritualizações e estratégias de utilização desse espaço 
mítico composto de elos de solidariedades, identidades e experiências de 
vida. Um espaço que simboliza o imaginário de lutas e construção de uma 
identidade coletiva. Algo como um monumento que traz na tradição do 
passado o significado para o presente, no entanto diferente na sua 
dinâmica, pois leva em conta o dia-a-dia, se reconfigurando a todo 
momento, sem, no entanto, perder a sua característica de integrar cada 
indivíduo a uma memória comum e a um sentimento de pertencimento ao 
grupo e ao espaço utilizado pelo grupo. (SOUZA, 2003). 

 

Nesse sentido, os relatos dos moradores da Pedreira Prado Lopes expressam 

estratégias de manutenção de sua memória coletiva, como forma de resistência, ao 

longo do processo de formação de suas relações internas, e com a cidade formal. 

Considera-se assim que os espaços da cidade, também os ocupados pelos setores 

populares, são luares de vivências coletivas, “paisagens privilegiadas de registros da 

memória” (NEVES, 2004, p.1).  

Utilizar as representações da memória dos grupos sociais a partir do 

depoimento dos moradores, possibilita construir as articulações entre presente e 

passado, entre o indivíduo e o social (MAGALHÃES, 2001, p.95). A memória expõe 

formas essenciais da cultura dos moradores da Pedreira, sua maneira de ser e de 

compreender a relação do lugar com outros espaços da cidade. Ao mesmo tempo 

em que se colocam como “donos” do seu destino estão determinados pela 

conjuntura social à sua volta. A compreensão dos objetos, lugares, paisagens e 

práticas culturais vividas e representadas através dos depoimentos, traçam a 

existência desse grupo social. Sua memória representada através dos suportes 

afetivos que ordenam sua vida no campo simbólico e material constitui as 

autoimagens que os moradores têm da Pedreira Prado Lopes, e que a caracterizam 

como um lugar de cultura. A possibilidade de releitura desse lugar da cidade a partir 
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das identidades coletivas, construídas nas disputas permanentes, e no dia a dia 

vivido, evidencia os processos de significação de identidades e culturas diversas em 

contínua transformação. 

Reencontrar as temporalidades da Pedreira Prado Lopes, através do 

depoimento de seus moradores, é reencontrar lugares e identidades. Identidades 

vinculadas muito mais ao campo simbólico, às representações vividas no espaço e 

sua transformação, do que à sua permanência. A materialidade da Pedreira está em 

constante movimento... Entretanto, as referências simbólicas estão expressas no 

cotidiano da comunidade e na memória de seus moradores. 

A maneira como a população faz do seu espaço seu habitat e como se 
organiza mostra a memória como construção da cidadania, originada pela 
necessidade de reconhecimento do direito à vida e a um espaço na cidade. 
(...) Seus significados são revelados através daquilo que nos constitui como 
pessoas, como seres sociais, como cidadãos, como parte desta existência. 
(RIBEIRO, 2001, p. 15). 

  

O presente e o passado da Pedreira Prado Lopes, marcados pela segregação 

espacial, social e cultural, revelam-se nos depoimentos repletos de vivência em 

relação ao seu lugar, à favela, e sua relação com a história e as transformações da 

cidade formal. A comunidade da Pedreira, em suas memórias, compreende seu 

lugar na cidade, entretanto, a cidade não reconhece a Pedreira em seu processo 

histórico. As fronteiras, os espaços delimitados, de alguma forma, reforçam a idéia 

de pertencimento da comunidade e seus desejos e expectativas em relação ao 

lugar.  

Como signos da modernidade e da pós-modernidade, os lugares da cidade 

possuem um movimento contínuo, porém, sempre em transformação (NEVES, 

2008). Espaços privilegiados de registro da memória carregam inúmeras 

representações individuais e coletivas da vida urbana. Neste trabalho, ao utilizar os 

depoimentos dos moradores da Pedreira para a reconstrução da história e das 

representações simbólicas do lugar, o tempo não é colocado em linha reta , ao 

contrário, é marcado por bifurcações, quinas e curvas (NEVES, 2008). Os relatos 

orais, diferentes das fontes escritas, expressam memórias refeitas na 

descontinuidade, na quebra, na criação de brechas, que ficam registradas na 

imagem espacializada e simbólica da cidade, como reforça RIBEIRO (2001, p. 22). 

Este trabalho propõe uma reconstrução da memória e das vivências, 

agrupando os depoimentos dos moradores do entorno de alguns eixos que permitam 
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configurar as autoimagens sobre si mesmo e seu lugar. Na riqueza dos 

depoimentos, esta será apenas uma das possíveis abordagens em relação às 

autoimagens dos coletivos da Pedreira Prado Lopes. Esses sujeitos históricos, 

envolvidos em um trabalho reflexivo da memória, expõem perspectivas de vida na 

comunidade, baseados em suas identidades próprias, que, às vezes, dialogam e, 

outras vezes, não, com os lugares reconhecidos da cidade. 

Como todos esses extratos temporais que resumem algumas das 
passagens do processo de formação da favela e de suas relações com a 
cidade, deveria ser possível credenciá-la como um espaço representativo 
de uma das facetas da memória da cidade, não apenas do ponto musical, 
como acontece com o samba. Por outro lado, ao mesmo tempo em que a 
favela guarda uma forte herança cultural devido ao seu modo de vida, ela 
dá demonstrações de que o acúmulo dessas heranças também faz parte de 
um processo dinâmico. (SIGAUD, 1997, p.42-43). 
 
  

4.2 - Autoimagens da Pedreira Prado Lopes como fave la – Pertencimento 

 

 
Eu acho que se agente conseguir mudar a concepção de visão do pessoal 
da classe mais elevada eles vão descobrir que nas favelas, “aglomerados”, 
agente tem muita cultura, muitos artistas bons que estão aí lutando com 
muita dificuldades e muitas vezes esbarram justamente nesse preconceito 
pelo fato de morar numa favela. Ele tá ali com aquele preconceito porque 
mora numa favela. Então isso aí, se agente conseguisse derrubar esse 
sistema que existe de preconceito nós teríamos uma riqueza muito grande 
cultural no que diz respeito a artistas de todos os níveis, tanto poetas, 
cantores, artistas plásticos... Enfim uma gama muito grande de artistas com 
uma gama muito diversificada. (Depoimento de Marcelo Cardoso do 
Taquaril no Vídeo da Coleção Prosa e Poesia no Morro – Favela é isso aí). 

 

Localizada na Região Noroeste, a Pedreira Prado Lopes está próxima ao 

centro da cidade, entretanto, são identificados limites claros de separação física, 

social e simbólica. A identidade do lugar, construída pelos moradores, constitui-se 

pela diferença material e simbólica em relação a outros lugares da cidade. As 

diferenças entre cidade formal e cidade informal, entre cidade e favela marcam, 

simbolicamente, o que dá sentido às práticas e relações sociais que definem a 

condição de inclusão e exclusão. Será através da diferenciação social que as 

classificações da diferença são apropriadas e vividas nas relações sociais 

(WOODWARD, 2000, p.14). As relações sociais que vão constituir as identidades da 

cidade se organizam e se dividem em grupos diferenciados e, no caso da Pedreira 

Prado Lopes, fica claro dois grupos em oposição: nós, moradores da Pedreira, e 

eles, moradores da cidade reconhecida. 
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Hoje a Pedreira é incrustada num bairro, aliás, num bairro não, em diversos 
bairros de poder aquisitivo maior. Então a Pedreira fica isolada, não se fala 
quase nada da Pedreira, a não ser da violência. A Pedreira é vista como 
foco de violência, mas não aparece as pessoas para resgatar o que se faz 
de bom, o que se procura fazer de bom dentro da Pedreira. Enquanto que 
no morro também nasce alguma coisa de bom. Acontecimentos bons. A luz 
não deixa de atravessar o luto e iluminar aqueles que quer trabalhar para o 
bem. (Depoimento de Adão Soares, in: SOARES e ANTUNES, 2001, 
p.131). 
Porque essa época eu estava numa média de vinte e três, vinte e quatro, 
vinte e cinco anos. Eu acostumo a meditar sobre a música do Zé Ramalho 
que fala assim: “Ê, ô, ô vida de gado, povo marcado, povo feliz”. Essa 
música tem muito a ver com o povo que mora na favela. A gente não tinha 
certeza de nada, a gente não tinha certeza do lugar em que agente morava, 
a gente não tinha certeza do barraco que era precário, o barraco era feito de 
adobro, era barro amassado numa forma e era empilhado um sobre o outro 
e colocado e emendado com massa de barro. (Depoimento de José 
Eustáquio Parreiras. in: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 30). 
A criação hoje da Pedreira é diferente. A menina, ela tá com tanta, assim… 
Tem tanta ansiedade, porque nós vivemos num mar sem direito a nadar. 
Belo Horizonte tem tudo! Cê vive numa favela e não tem direito, num tem 
condição de ir pro teatro, num tem condição de ir pro shopping. Então a 
pobreza nos impede de adquirir esses bens que é natural na juventude. 
Então nosso jovem, ele precisa começar a gostar daqui, ele precisa ter lazer 
aqui. Começar a ter suas limitações mas ter esse discernimento: que ele 
não é aquela pessoa que é rica, mas que é feliz. Porque a felicidade num tá 
na riqueza. Eles são tão jovens que eles ainda num entende isso. 
(Depoimento de Sueli Alves Antunes. In.: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 
55).  
O Robson sonha que isso aqui vai virá uma futura Savassi. O Robson 
sonha que os nossos meninos... O Robson sonha que esses meninos vão 
virá gente grande, um professor, um engenheiro, gente grande de verdade, 
com anel de grau. O Robson sonha que a saúde da Pedreira Prado Lopes 
vai melhorá de 0 pra 100. O Robson sonha que os meninos que tá aqui no 
José Diogo – que é o grupo do centro da favela da Pedreira Prado Lopes, e 
chama José Diogo de Almeida Magalhães – o Robson sonha que daqui vai 
sair um doutor. É um bom sonho, que Deus abençoe o sonho dele. O 
Robson enxerga muita bondade aqui dentro da favela, muita coisa boa, e 
muitas pessoas boa que podem ser aproveitadas. (Depoimento de Jovina 
da Costa Meira. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p.150). 

 

Ao analisar os depoimentos dos moradores da Pedreira, é possível 

compreender como os valores simbólicos em relação ao seu lugar na cidade estão 

ligados à sua existência e à sua própria sobrevivência. A autoimagem construída, ao 

longo dos anos, é articulada com a imagem que esse coletivo tem da cidade. Suas 

representações e valores são adquiridos nas suas práticas de vida, e sua cultura de 

vida articula-se com os sistemas de troca e construção da comunidade. Para BOSI 

(2003, p.163), a cultura popular apresenta uma resistência diária à massificação e 

ao nivelamento, como nos momentos da história da luta de classes. Entretanto, 

ressalta que a condição das classes pobres em relação à violência com que são 

coladas à margem dos processos de reconhecimento, de alguma forma “separou 



 80 

suas articulações, desconjuntou seus esforços, esbofeteou sua esperança, espoliou 

também a lembrança de seus feitos”. Nos depoimentos, é possível identificar que a 

vida na Pedreira está relacionada às possibilidades que o lugar “oferece”, de 

sobrevivência na cidade. Ao mesmo tempo, esse lugar é a referência de vida da 

comunidade, e sua condição de permanência está associada a “sonhos”, 

expectativas de melhoria da Pedreira. 

Aqui na Pedreira Prado Lopes, é um lugar muito bom pra sobreviver. Como 
eu moro aqui desde 56, eu sou uma pessoa muito popular, muito conhecida 
e tenho muita amizade, gosto muito de morar aqui. A sobrevivência 
melhorou muito, nós temos supermercado, nós temos farmácia, nós temos 
posto de saúde, nós temos escola profissionalizante, nós temos muita coisa 
boa aqui, certo? Por isso tem muita gente que não quer mudar da Pedreira 
Prado Lopes, igual o senhor Robson da Costa Meira. Se falar com ele em 
mudar da Pedreira Prado Lopes, ele briga com meio mundo e metade do 
outro. Um dia eu fui convidar ele para mudar daqui, ai que briga que nós 
arrumamos! – Não, eu não vou mudar da Pedreira Prado Lopes, não. Eu 
vou consertar a Pedreira Prado Lopes. O meu filho Robson. Não quer 
mudar da Pedreira Prado Lopes por nada, não quer trocar. Ele nasceu aqui. 
Meus três filhos nasceram aqui. (Depoimento de Jovina da Costa Meira. In: 
SOARES e ANTUNES, 2001, p. 130-131). 
O Robson começou a mexer na Associação aqui da comunidade. Tinha um 
senhor, Liberalino, esse senhor fez com que o Robson entusiasmasse com 
o melhoramento da Pedreira Prado Lopes. O Liberalino trabalhou a vida 
inteira na comunidade. Parece que ele passou um bocado de ânimo para o 
Robson. O Robson é muito entusiasmado que esta favela vai melhorar. No 
meu modo de pensar essa favela vai melhorar sim, mas não do jeito que o 
seu Liberalino sonhou e o Robson sonha. (Depoimento de Jovina da Costa 
Meira. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 127). 
A gente, a gente fica mal quando vê alguém falar mal da Pedreira. A gente 
sabe que as coisas ruins acontecem, mas nós gostamos tanto da Pedreira 
que a gente quer inverter um pouco esta situação! É aqui que a gente vive! 
As pessoas, os jovens não gostam da Pedreira. Tem uma rejeição, com a 
Pedreira, porque? Porque os mais jovens, eles não tão preparados, talvez, 
pra trabalhar aqui. (Depoimento de Sueli Alves Antunes. In: SOARES e 
ANTUNES, 2001, p. 132).      

 

É importante destacar que os depoimentos, histórias de vida de moradores da 

Pedreira Prado Lopes, colocados a partir do tempo individual, da percepção de cada 

sujeito e sua história em relação ao lugar, acabam passando ao tempo social, às 

vivências referenciadas na vida da comunidade. A percepção coletiva abrange a 

percepção pessoal, considerando que, neste caso específico de memórias de 

grupos populares, as relações de troca, de solidariedade para a sobrevivência se 

tornam latentes. Desde a ajuda a familiares que vem de outras cidades e se 

integram ao lugar e à comunidade, até a ajuda ao vizinho, definem trocas de 

sociabilidade, características de lugares como a Pedreira, em que as carências 

materiais e de infraestrutura são enfrentadas no cotidiano de cada morador. Este se 
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torna um dos aspectos referenciais na identidade coletiva dos moradores da 

Pedreira, presente nos tempos de vida relatados nos depoimentos. 

Então agente chegava assim num lugarzinho, numa areazinha, formava ali 
um quadrinho e fazia um quarto. E tinha que fazer um quarto de noite. Ele 
tinha que fazer um quarto de noite, prá de manhã cedo ele já amanhecer 
dentro do quarto. Porque se ele num amanhecesse dentro do quarto, a 
prefeitura vinha no outro dia e jogava no chão. (…) Fazer de noite e de 
manhã ele já tava com seu fogãozinho ali dentro, com um estrado lá 
qualquer, uma coisa qualquer com uma coberta em cima. Aí a prefeitura já 
num desmanchava, porque sabia que tinha gente morando. Já num 
desmanchava mais. (Depoimento de Generino Hilário de Jesus. In: 
SOARES e ANTUNES, 2001, p. 30). 
(…) Mas fazia era de noite. Reunia tudo, as mulheres, os meninos, alguma 
pessoa que quisesse ajudar. E era de adobro. E as pessoas chegando, né? 
Chegando, cada dia chegava, ficava morando na frente da rua, agente dava 
uma ajudazinha com qualquer coisa. Eles eram parentes que tinham vindo 
de longe, ficavam juntos. Aí ia aumentando cada vez mais. (Depoimento de 
Laudelina Gomes. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 31). 
Eu quero deixar uma coisa bem registrada. Eu tenho quarenta e poucos 
anos aqui na Pedreira Prado Lopes e sou muito feliz. Eu tive uma família 
maravilhosa na Pedreira Prado Lopes. Aqui dentro da favela, nunca fui 
perturbada por ninguém, ninguém nunca me perturbou. Eu acredito que eu 
não tenho inimigo, eu quero que isso fique bem claro. Eu considero todos 
meus irmãos “pedreirense”, todos. Todos eles, todos eles. Preto, branco, 
azul, qualquer um deles são meus irmãos “pedreirense”, com muito amor no 
coração. (Depoimento de Jovina da Costa Meira. In: SOARES e ANTUNES, 
2001, p.132) 

 
No processo de construção das vivências coletivas e cotidianas dos 

moradores na Pedreira, identifica-se uma estreita relação entre a organização da 

comunidade às conquistas sociais adquiridas ao longo do tempo. O preconceito e o 

estigma em relação à condição de “favelado”, a falta de acesso aos direitos básicos 

prometidos pela modernidade, propiciaram a articulação comunitária dentro da 

Pedreira para lutar pelos direitos à saúde, à educação, ao saneamento, melhorias 

urbanas. As lideranças constituídas ao longo do tempo tornam-se referenciais na 

memória dos moradores. Sua atuação sempre buscou a articulação da luta por 

melhores condições de vida com o reforço da identidade, da história, da família, da 

cultura, da condição própria de favelado, como um valor, como símbolo da 

resistência, de uma luta comum, de pertencimento ao lugar como referência 

simbólica da comunidade.  

Além da integração das famílias que a Irmã Elide, a Irmã Nely, a Irmã Edina 
e a Irmã Emilia fizeram, descobriram pessoas que tinham talento pra 
música, que tinham condição de fazer coisas, como as filhas do seu Belo. 
Tenho certeza que a irmã deu oportunidade da pessoa ser valorizada. Elas 
ajudaram a descobrir caminhos, elas abriam fronteiras para a Pedreira. A 
Pedreira era um concentrado de pessoas, como você diz, que não tinham 
essa visão de mundo, essa visão de direito, essa vida pra todos, foi a 
consciência que a irmã trouxe pra cada morador. A vida pra todos nós que 
estamos aqui, as condições de vida melhor. As irmãs cumpriram essa 
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etapa. (Depoimento de Sueli Alves Antunes. In: SOARES e ANTUNES, 
2001, p. 124). 
As irmãs vieram... a gente, a princípio a gente tinha um certo receio com as 
irmãs, porque ainda tinha aquele processo de comunismo da Igreja 
tradicional, tentando valorizar as pessoas, como pessoas. Que nós como 
favelados aqui, nessa época, nós não sabíamos que nós tínhamos direitos, 
nós não sabíamos que nós tínhamos deveres. Tipo assim, o rico tem a casa 
dele, ele tem o quarto dos filhos dele. O rico tem água encanada dentro de 
casa, tem um padrão de eletricidade pra ele ter a televisão e a geladeira. 
Agora nós não sabíamos que nós tínhamos que ter isso, e quando essas 
irmãs chegaram na nossa comunidade elas foi nos ensinando isso. Quando 
a gente na Pedreira não tinha água, não tinha luz e toda vez que a gente ia 
num departamento de água que não era a COPASA, num departamento 
que mexia com luz, na época chamava Companhia Força e Luz. Em favela 
nós não colocamos água, em favela nós não colocamos luz, porque 
favelado não sabe manejar uma força elétrica. Nós não tínhamos esse 
direito. Com a vinda das irmãs elas começaram a mobilizar os moradores 
aqui nos becos, falando: - Não, vocês tem o direito, vocês tem que lutar pelo 
direito e vocês tem que mobilizar, certo? E vamos nesses órgãos exigir os 
seus direitos de ter água e luz. (Depoimento de José Eustáquio Parreiras. 
In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. l22-123). 
Então antes dessas irmãs trabalharem, a Pedreira já tinha uma Associação, 
a União Prado Lopes, que era o Francisco Nascimento que comandava a 
UTP, mas ele mandava na União Prado Lopes. Então dentro dessa questão 
da União Prado Lopes, já existia, mas as irmãs, pelo lado católico religioso, 
procuravam amenizar as coisas e orientar o povo da comunidade, no 
sentido da fazer acontecer coisas mais democráticas na comunidade. 
(Depoimento de Adão Soares. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 123). 

 

A localização da Pedreira Prado Lopes, próxima ao centro da cidade, ao 

mesmo tempo em que afirma sua condição de espaço segregado em relação à 

cidade formal, propicia ao morador “acesso”, através de suas possibilidades, à 

cidade reconhecida. O que em um momento pode ter favorecido a dificuldade de 

articulação da comunidade, em favor de lutas pela melhoria da condição de vida na 

Pedreira, facilitou, por outro lado, a articulação com programas de inclusão e 

participação implementados pelo poder publico em relação a outras favelas da 

cidade.  

A Pedreira é uma comunidade em andamento. É uma Pedreira que, como 
conta o nosso hino, ela tá despertando e procurando conquistar o seu 
espaço bem merecido na Grande-BH. Com o progresso, a Pedreira se 
sentiu comprimida e hoje é um aglomerado bem comprimido. Em proporção 
de melhoramento e tudo mais foi prejudicada ou, por outro lado, acho que 
até foi beneficiada, porque o progresso chegou por perto. E hoje a 
comunidade está incrustada numa avenida, que é a Avenida José Bonifácio, 
que faz divisa com a Pedreira; e a Pedreira ficou servida pelo Hospital 
Odilon Berehns, e tem o Colégio Municipal, a Paróquia São Cristóvão no 
Conjunto IAPI. E assim ficou a topografia melhorada e a Pedreira, através 
do tempo, de acordo com as lutas dos líderes, também conseguiu evoluir, e 
continua evoluindo até hoje. Porque a Pedreira tem o Grupo José Diogo, 
tem uma creche, tem um jardim de infância, que é o Maria da Glória, tinha 
um Posto de Saúde, que foi desativado para dar lugar a um Centro de 
Saúde em outro local, tem o Grupo Carlos Góes; e tem ainda um conjunto 
habitacional com 40 casas e a Escola Profissionalizante Raimunda da Silva 
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Soares e ainda o Espaço Cidadão Liberalino Alves de Oliveira. (Depoimento 
de Adão Soares.  In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 51). 
A Pedreira Prado Lopes tem muita coisa boa para quem quer e quem gosta. 
Quem quer ser gente amanhã, quem quer crescer, quem quer estudar, aqui 
tem tudo. A Pedreira Prado Lopes, nós estamos localizados praticamente 
no centro de Belo Horizonte. É uma favela rica, ela tem escola, ela tem 
posto de saúde, ela escola profissionalizante, ela tem Hospital Odilon 
Behrens, que é quase dentro de casa, tem a Igreja São Cristóvão. (…) Eu 
acredito que, se a pessoa tiver boa vontade, rapazinho, mocinha, tiver boa 
vontade de procurar o bom caminho, não falta, tem muita coisa, assim 
mesmo coisa boa. Até a Pedreira Prado Lopes mesmo oferece muito curso, 
tem muita coisa, aqui dentro da Pedreira Prado Lopes muita coisa boa, tá? 
E a Pedreira Prado Lopes é o lugar ideal para pessoas que querem 
progredir. Porque? Porque é um lugar bom de viver, perto da cidade, tem 
armazém, tem hospital, tem mercearia, tem sacolão, tem tudo, tem escola, 
certo? E para quem quer tá tudo na mão. Tá tudo aí. (Depoimento de Jovina 
da Costa Meira. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 53). 
Eu vi muita coisa boa aqui, eu vi muita coisa boa acontecer aqui na Pedreira 
Prado Lopes. Desde o enterro que era péssimo até a formação profissional. 
O enterro por que nós éramos muito pobre, então era muito ruim, era muito 
ruim. A gente não podia nem morrer naquela época, não podia nem morrer 
que a gente não tinha condições de enterrar. Mas como as coisas foram 
melhorando, né? Inclusive aqui para nós, né? Que é a comunidade. Então 
hoje, hoje nós já temos a honra de por um “predeirense” numa urna, isso 
para nós é muito bom, isso é muito bom. Nós temos gente que faleceu aqui 
e nós tivemos condições de botar uma urna para enterrar, entendeu? Isso é 
muito importante para nós. Nós voltamos do enterro muito alegres, muito 
contentes, tudo isso foi muito bom. (Depoimento de Jovina da Costa Meira.  
In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 54). 
Me parece que, em comparação com o que eu ouço falar de outras favelas 
daqui de Belo Horizonte, a Pedreira tem poucas histórias de luta coletiva. 
Eu explicaria isso, talvez um sociólogo poderia explicar melhor, a partir do 
fato de que é a favela mais perto do centro que existe, junto à Nosso 
Senhor dos Passos. Então é muito mais fácil solucionar individualmente o 
problema. Por exemplo, a pessoa vai no centro, pede esmola e resolve o 
problema, porque no centro vai conseguir algum dinheiro. Então por isso, a 
proximidade do centro favorece as soluções individuais. Mas de qualquer 
jeito, houve pouca tradição de luta coletiva na história da Pedreira. Agora, 
nesses últimos anos, vi crescer um grupo, que é uma minoria você não 
tenha dúvida, que realmente percebeu a importância. O orçamento 
Participativo nos ajudou também muito a fazer isso, conseguimos vitória por 
dois motivos: um que conseguimos mobilizar pessoas, sinal que cresceu a 
luta coletiva. E outro, que uma liderança emergiu com capacidade política 
para negociar com outras comunidades as conquistas. E nesse sentido hoje 
melhorou muito (Depoimento de Padre Chico. In: SOARES e ANTUNES, 
2001, p. l27-128). 
Eu gosto porque aqui é... a gente acha tudo fácil, perto, né? Num precisa ir 
no centro. Se um não tiver dinheiro prá pagar condução, pode ir a pé. Tem 
posto médico... Tem muita coisa boa aqui!... Eu gosto. Apesar de tantos 
anos que nós moramos aqui, nós acostumamos, né? A gente passa a 
gostar. (Depoimento  de Expedito Santos. In: SOARES e ANTUNES, 2001, 
p. 133). 

 
A relação entre pertencimento e tempo de vida no lugar está associada às 

conquistas sociais e espaciais. Melhores condições de vida, acesso a equipamentos 

e políticas públicas se relacionam diretamente ao exercício da cidadania e ao direito 

à vida, que deve ser assegurado aos filhos, às novas gerações de moradores da 
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Pedreira. Assim, reafirmar nos relatos as dificuldades e as conquistas da 

coletividade em relação ao lugar é uma forma dos moradores reforçarem a 

importância de assegurar o direito de seus filhos de crescerem, enquanto cidadãos, 

a terem oportunidades de vida garantidas no seu lugar de sobrevivência: a favela, a 

Pedreira Prado Lopes. Os depoimentos expressam conflitos, a exclusão, a miséria 

da vida na favela, mas expressam também a luta pela sobrevivência, pelo direito à 

alternativas de vida para as novas gerações, e demonstram os laços de 

pertencimento, afeto em relação ao lugar que ocupam. Suas memórias compõem as 

relações sociais estabelecidas e organizadas para alcançar condições dignas de 

vida (RIBEIRO, 2001, p. 23). 

Eu era orgulhosa, eu era metida. Eu queria ser melhor que os favelados... 
Eu falei: - O, melhor do que os favelados, não adianta eu querer ser; porque 
eu sou também. Mas que a minha família vai ser melhor do que eu, vai ser, 
ah! Isso vai. E com isso eu fui colocando os meus filhos no colégio. 
(Depoimento de Hilda Lopes Arruda. In: SOARES e ANTUNES, 2001, 
p.l04). 
E por enquanto meus filhos não deram para perseguir as coisas ruins. Você 
entendeu como é que é? São tudo assim pobre, trabalha pra comer e vesti, 
mas pelo menos é tudo dignidade. (Depoimento de Raimunda de Jesus 
Magalhães. In.: Soares e Antunes. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 105). 
Gosto da Pedreira, adoro aqui. Meus meninos nasceram e criaram aqui, e 
sempre dei ocupação pros meus filhos, sempre aconselhei, não deixei eles 
largados. Tenho filho com vinte e nove anos, com dezenove anos e com 
dezesseis e nenhum saiu formado. Todos gostam de trabalhar, de estudar, 
são responsáveis. Eles foram criados dentro de casa, num ficava por aí 
solto, ninguém nem conhecia meus meninos por aqui... (Depoimento de 
Jovenita Alves da Silva. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 109). 
Numa palavra eu resumiria assim que eu fui muito feliz. Acredito que aqui 
meus filhos também é feliz, porque aqui eles nasceram, viraram homem, 
estudaram, são bem empregados, graças a Deus. Então aqui foi bom para 
mim, não posso renegar um lugar onde eu prosperei, né? Então eu, meus 
filhos, não posso reclamar não, tenho até que abençoar essa favela. Mas 
quando eu vou nos lugares: - Onde a senhora mora? – Na favela, uai! Eu 
não escondo, nunca escondi, não. Uai, eu não sou marginal, né? Eu não 
roubo, né? O que que eu vou esconder? Igual quando a gente renega a 
gente mesmo, né? Escondendo. Tem muita gente que não fala, não até 
hoje, tem muita gente que não fala. (Depoimento de Maria de Lourdes 
Araújo. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p.130).  

   
 

4.3 – Pedreira Prado Lopes: seu “lugar” na cidade -  espaço: infraestrutura, 

ocupação, moradia, becos, ruas 

 
Fora da. Fora do contorno. Fora da Contorno. Fora alguém. 
Fora várias pessoas. Fora do contorno. Fora da Contorno. 
Fora da Contorno mora alguém. (Poesia parte do Vídeo da 
Coleção Prosa e Poesia no Morro – Favela é isso aí). 

 

A Pedreira Prado Lopes ocupa uma região localizada na chamada zona 
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suburbana34, denominação utilizada conforme projeto original da Cidade de Minas, 

de 1895. Conformou-se no primeiro anel periférico, próximo à área central, 

caracterizada como zona urbana, delimitada pela Avenida do Contorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Planta da Cidade de Minas – localização da Pedreira Prado Lopes em relação ao 

projeto original da cidade. Fonte: APC-BH. 

 

Na área onde se originou a Pedreira, localizava-se uma cava de jazida de 

granito de onde foi retirado parte do material rochoso para implantação da cidade, 

em fins do século XIX. Nesta mesma época, esta região já recebeu as primeiras 

casas de taipa e casebres de madeira, assentados desordenadamente, 
                                                 
34 Localizada na zona suburbana, conforme plano original da cidade compõe atualmente a região 
Nordeste de Belo Horizonte. Segundo dados do Censo Demográfico de 2000, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE, a região Noroeste de Belo Horizonte possui uma população de 
338.100 habitantes, sendo 179.724 mulheres e 158.376 homens. A extensão territorial da região é de 
38,21 Km², com uma densidade demográfica de 8.848,70 hab./Km, por Unidades de Planejamento. A 
Pedreira Prado Lopes está dividida em duas das dez UP´s que compõe a região: ANTÔNIO CARLOS 
Sumaré, Aparecida, Aparecida 7ª Seção, Ermelinda, Nova Cachoeirinha, Bom Jesus, Nova 
Esperança, Santo André, São Cristóvão (lado esquerdo da Avenida Antônio Carlos), Prado Lopes, 
Lagoinha, Bonfim, Vila Real, Cachoeirinha I e II. / 58.740 habitantes e PRADO LOPES Prado Lopes, 
Senhor dos Passos. / 9.221 habitantes (*IBGE-2000). A área da Pedreira Prado Lopes é de 
142.000m², com um número de 1.914 domicílios, população total residente de 9.800 pessoas, sendo 
que 93% das famílias residentes são proprietárias dos imóveis que habitam; faixa salarial da 
população é 36,6% sobrevivem com renda de 1 a 3 salários mínimos; idade da população é 58% com 
até 25 anos; número de pessoas por domicílio, 63,7% dos domicílios têm de 2 a 5 ocupantes e 26,4% 
têm de 6 a 9 ocupantes (dados da URBEL). 

PEDREIRA PRADO LOPES 
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contrastando com a ocupação ordenada da zona urbana.   

Segundo relatos dos moradores, associa-se a origem da Pedreira ao período 

anterior à construção da cidade, quando a região ainda pertencia ao município de 

Sabará. Ali teria se instalado um grupo de escravos libertos, considerando que os 

trabalhos de construção da cidade, em 1895, tiveram início poucos anos depois da 

abolição da escravidão, em 1889. Uma rua próxima à área onde era feita a extração 

das pedras possui nome de ex-escravo que teria vivido na região, rua Escravo 

Isidoro. 

A Pedreira, realmente ela é um pouco, não pode se dizer mais antiga, 
porque tudo começa com o desenvolvimento de uma capital. E ela começou 
quando Curral Del´ Rey pode ser agraciada com o título de capital de Minas 
Gerais. (Depoimento de Adão Soares. in: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 
25). 

 

Conforme depoimentos, na parte mais alta da região, onde foi colocado um 

cruzeiro, havia uma rota de bandeirantes e tropeiros que ligava o Curral del Rey, vila 

que foi demolida para dar lugar à nova capital de Minas, à Santa Luzia, Sabará e 

Esmeraldas. A região da antiga fazenda foi desapropriada para dar início, já em 

1895, à exploração da pedreira. Originalmente conhecida como Pedreira da Viação, 

ficava próxima à Pedreira Lagoinha, na zona suburbana, a oeste da zona urbana.  A 

área da Pedreira pertencia ao Banco e Empresa Viação do Brasil e foi, 

posteriormente, adquirida pelo Estado. Em razão da referência à antiga propriedade, 

a área ficou conhecida pelo nome “Viação”. Tratava-se de nove alqueires de terras, 

situadas atrás da área onde, posteriormente, entre 1948 e 1951, foi edificado o 

Conjunto IAPI. A Pedreira da Viação foi explorada pela Comissão Construtora da 

Nova Capital que dividiu o terreno em lotes, alguns cedidos gratuitamente, outros 

vendidos. A maior parte da área foi destinada à exploração da pedreira, que após a 

extinção da Comissão Construtora, em 1922, passou a ser administrada por um de 

seus membros, o engenheiro Antônio do Prado Lopes Pereira (BARRETO, 1995, p. 

459, HM), daí o nome Pedreira Prado Lopes, ainda conservado nos dias de hoje 

para identificar a favela. 

(…) Conta uma história que perto daqui saíram os meios-fios, não, é 
paralelepípedo. São todos feitos de pedras, agente pode ver que foram 
todos feitos a mão, todos muito bem trabalhados, deve ter sido muito duro, 
muito rústico quando fizeram isso. Então, agente vê que foram pedras 
daqui. Já cheguei a olhá-las com a lente e vi que a pedra é pedra tirada 
daqui. Eu gosto de ficar assim olhando certas coisas bonitas que tem aqui 
na Pedreira e inclusive o que restou da pedreira. (…) Houve explosões, 
numa época que não tinha as tecnologias de hoje. O homem usava muita 
marreta. Então essas pedras eu vi que foram aproveitadas daqui. A gente 
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vê as casas de pessoas assim… de… gente que podemos julgar que 
seriam na época pessoas que vieram construir Belo Horizonte. Seriam 
engenheiros, umas casas assim, bem mais elevadas, umas casas mais 
bonitas que na época seriam de pessoas com um grau aquisitivo maior. 
(Depoimento de Natanael Severino da Silva. In: RIBEIRO, 2001, p.48-49). 
Aqui chama Pedreira porque aqui atrás tem uma pedreira, antigamente 
tinha aqui… um britador, um britadouro. Eles tiravam pedra aqui, ali onde foi 
aberta a Pedro Lessa. Então por isso ficou esse nome Pedreira. Agora 
Prado Lopes, eu ouço dizer que há muitos anos atrás aqui era uma fazenda, 
de uma família que tinha esse sobrenome Prado Lopes. Então o pessoal 
cedeu isto para as pessoas morarem, deu essa fazenda para as pessoas 
morarem, e através daí foi vindo uma pessoa ou outra, e foi formando e está 
este mundo de favela que é hoje aqui. (Depoimento de Ulisses Borges. In: 
RIBEIRO, 2001, p. 51). 
A Pedreira chama Pedreira porque assim o meu pai falava: ‘porque Prado 
Lopes era um empreiteiro da prefeitura, tirava pedra daqui para fazer o 
meio-fio, fazer paralelepípedo’. E fazer, Segundo o meu pai me falava, até 
aquelas pedras da estação. Aquelas pedras bonitos que tem na estação 
foram feitas com as daqui também.(…) Antes da construção de Belo 
Horizonte já tinha gente que Morava aqui nessa região. Eu vi Belo Horizonte 
crescer, minha filha, eu lembro de Belo Horizonte, não tinha nem um prédio 
não, nem um prédio. Meu avô Morava aqui, meu avô veio antes de mexe 
com Belo Horizonte (…) Essa casa minha aqui tem mais de 120 anos, a 
minha casa, que eu nasci nela, meu avô já comprou na mão de outro. Meu 
avô quando veio para cá já tinha a casa coberta com sapé. (Depoimento de 
Álvaro Figueira. In: RIBEIRO, 2001, p.54-55). 
 

 
Figura 2 – Aspecto comum da antiga Pedreira Prado Lopes. Fonte: APC-BH. 

 

A segregação sócio-espacial de Belo Horizonte teve origem no próprio plano 

da cidade e ocorreu, de fato, no início de sua construção (MENDONÇA, 2002, p. 
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30). A lógica higienista do traçado original trazia uma morfologia que seccionava os 

anéis definidos como Zona Urbana, Zona Suburbana e Zona Rural. As primeiras 

áreas, oficialmente ocupadas na cidade, foram destinadas à moradia dos 

funcionários públicos que viriam da antiga capital, Ouro Preto. A moradia para os 

imigrantes que chegavam à cidade e até mesmo para os trabalhadores que atuaram 

na sua construção não foram previstas no plano. A Nova Capital reproduziu um 

espaço não apenas higienista, mas da própria desigualdade sócio-racial existente. 

É importante ressaltar que já nos primeiros anos, após a inauguração da 

cidade, verifica-se que seu crescimento é invertido em relação ao plano original que 

previa uma expansão de dentro para fora. De acordo com MONTE-MÓR (1994, p. 

15), a lógica pensada para o crescimento da cidade, [...] do espaço central, 

ordenado, moderno e dominante, para os espaços periféricos, dominados, do 

urbano para o suburbano é invertido pela população operária, à qual foi negada a 

cidadania espacial.  

Segundo relatório da Fundação João Pinheiro (FJP/Plambel, 1974), a 

população de Belo Horizonte, em 20 anos, passou de 500 mil habitantes para 1 

milhão e 500 mil, sendo que a migração foi responsável por mais da metade do 

crescimento populacional do período. A predominância era de migrantes 

provenientes do próprio estado de Minas Gerais. 

O que eu conheço da Pedreira é isso que eu te falei, o pessoal foi para lá, a 
maioria era famílias mais pobres, que vinham do interior, não tinham onde 
ficar e iam morando por ali, que era o lugar mais perto para ir para o centro. 
E aí foi se formando a vila a aos poucos foram se aglomerando ali até 
formar a vila. (…) No princípio havia uma relação bem forte entre as 
pessoas, um era o tio a outra era a avó, a outra que Morava lá na 
vizinhança que veio da roça, do interior, chegou aqui (…).(Depoimento de 
Patrícia Regina de Souza. In: RIBEIRO, 2001, p.55). 
Aqui era uma verdadeira pedreira, pedra mesmo. Então eles foram 
construindo, era uma área que ninguém gostava, que não tinha valor, aí que 
as pessoas foram chegando e foram montando. Eu sei que elas são 
descendentes de interior, então não tinha onde morar. A maioria dessas 
pessoas aqui são vindas do interior, não é? (Depoimento de moradora. In: 
RIBEIRO, 2001, p.54). 
 

A região da Pedreira Prado Lopes, já nos primeiros anos da cidade, 

configurou-se como área que abrigou população de baixa renda. Três fatores 

propiciaram esta ocupação: primeiro, sua proximidade com a Estação Central; 

segundo, sua proximidade com a Zona Urbana, o que facilitava o acesso à região 

central da cidade onde estavam os canteiros de obra; terceiro, a oferta de trabalho 

na própria Pedreira, na extração e transporte das pedras para a construção de 
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edificações e para o calçamento da cidade planejada. 

Quando se fez Belo Horizonte, as pedras eram todas tiradas dali, Aí 
botaram o nome de Pedreira. De Pedreira porque tiravam as pedras de lá. 
(…) Porque aqui tinha um caminho que passava a… máquina ‘Mariquinha’, 
uma que está exposta lá na Rua Sapucaí. A Mariquinha que passava aqui 
transportando as pedras. (Depoimento de Lúcia B. Guimarães. In: RIBEIRO, 
2001, p.55). 
(…) O que aconteceu? Para construir o centro de Belo Horizonte precisou 
de uma pedreira e dessa pedreira, tiveram várias pedreiras, alias tiveram 
duas pedreiras fundamentais: a da Vila São Domingos, que era no 
Domingos Marcos, e a do Prado Lopes, que tinha a fazenda Prado, e o 
camarada chamava Prado Lopes que tinha a pedreira. Então aquela região 
ali tinha uma lagoinha, por isso se chamava Lagoinha. Os operários 
ocuparam aquilo ali, eles não invadiram o terreno, eles trouxeram, vieram 
prá cá para construir Belo Horizonte e eles tiravam as pedras que eram 
carregadas na ‘mariquinha’, aquele trem que tem lá no Museu Abílio 
Barreto. (Depoimento de Vicente Gonçalves. In: RIBEIRO, 2001, p.58). 
 

VASCONCELOS (1947) ressaltou que, já em 1900, Belo Horizonte 

apresentava sua direção de crescimento trocada, voltada para uma linha norte-sul, 

de um lado, a região da Lagoinha e do outro, a Serra. Entre os anos 1900 e 1910, 

são identificados dois pontos principais do que ele chama de “povoamento 

marginal”: um menor a leste, próximo ao Quartel de Santa Efigênia; outro bem mais 

populoso a oeste, indo até a região da Gameleira.  

Suzana Pasternak, em seu estudo sobre os processos de favelização no 

Brasil, ressalta a condição de Belo Horizonte e Brasília, cidades planejadas, onde 

não foram previstas áreas residenciais para os trabalhadores. Outras cidades, como 

Rio de Janeiro, também passaram por processos significativos de planejamento 

higienista, com o intuito de retirar a população de baixa renda dos centros urbanos. 

Em Belo Horizonte, o problema das favelas remonta à fase de construção da 
cidade. “Criada para ser o centro político e administrativo do estado de Minas 
Gerais, em 1895, dois anos antes de ser inaugurada, já contava com duas 
áreas de invasão” (GUIMARÃES, 1992, p.2). Tal como em Brasília, as 
invasões foram conseqüência da não previsão, na Planta geral da cidade, de 
local para alojar os trabalhadores encarregados de construí-la. Em 1991, a 
proporção de favelados em BH atingiu 20% da população municipal, cerca de 
400 mil favelados. (PASTERNAK, 2006) 

 Em depoimentos de moradores antigos da Pedreira Prado Lopes, é possível 

verificar a história da ocupação do lugar já relacionada à cidade planejada e à 

necessidade de trabalhadores para sua construção. A busca de trabalho e a falta de 

lugar para a moradia das classes pobres levou à ocupação das áreas mais próximas 

à área urbana. Observa-se também que as primeiras favelas da Capital ocuparam 

áreas dentro da Avenida do Contorno. A favela do “Alto da Estação”, localizada na 

parte posterior do edifício da Estação Central, onde hoje está a Rua Sapucaí, e a 

favela localizada atrás do Palácio da Liberdade, foram constituídas por operários 
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que trabalhavam na construção da cidade. Nos anos 1920, vários esforços foram 

realizados pela Comissão Construtora da Nova Capital para remover as favelas 

desses locais. Muitos dos moradores passaram a ocupar o Barro Preto35 e a região 

da Pedreira Prado Lopes, mais próxima do centro da cidade.  

 A Capital, Belo Horizonte, quando… vieram construir, vieram os arquitetos, 
montaram a cidade dentro de um contorno, chamado Contorno, não é? E ali 
ficaria a população de Belo Horizonte. Mas só que eles esqueceram que 
viriam pessoas, como também aconteceu com Brasília, eles esqueceram 
que viriam trabalhadores de baixa renda para aquela construção. Quanto 
mais necessitava de trabalhador, mais vinha, muito mais, e ele não tinha 
onde colocar essas pessoas para morar. Como a classe dominante tomou o 
que era Belo Horizonte, o que era para eles, não sobrou nada para aqueles 
humildes, Então eles começaram, surgiu a Lagoinha, da Lagoinha, veio 
empurrando até chegar na chamada Pedreira, onde subiam o morro para  
ficarem alojados. (Depoimento de Marcelo Ferreira da Fonseca. In: 
RIBEIRO, 2001, p.62). 

 

A primeira área a ser ocupada foi a parte baixa, chamada de “Pedreira de 

baixo”, onde estavam os terrenos menos acidentados. A parte alta, “Pedreira de 

cima”, próxima ao local onde se extraiam as pedras, foi ocupada posteriormente.  As 

casas eram muito simples, construídas de adobe ou caixotes. Não havia 

saneamento, luz, água e calçamento das ruas. Verifica-se que com o crescimento da 

população o poder público tentou inibir a ocupação da área com medidas de 

controle. 

(…) Quantas vezes eu saí carregando água, da Pedreira de cima, quando 
eu falo Pedreira de cima porque fala-se Pedreira de cima e Pedreira de 
baixo, a Pedreira de baixo me parece que é o Bairro São Cristóvão, a 
Pedreira de cima é intitulada Bairro Santo André, então eu sou da Pedreira 
de cima. (Depoimento de Geraldo de Jesus. In: RIBEIRO, 2001, p.57). 
Não tinha caminho, isso aqui era só trilho pr´aqui, pr´ali sabe como é que é? 
Tempo de chuva barracão caia em cima do outro. Porque chovia demais, 
então aqueles barracões eram só de adobro... Não tinha tijolo, nessa época 
não tinha tijolo. (...) E era muito barro, muita lama, sabe como é que é? Não 
tinha calçamento não, era tudo barro. (...) Inclusive ali na rua, ali embaixo, 
ali na Jose Carvalhais de Paiva, ali tinha um tipo de corguinho, tipo de um 
trem que corria lá (...). Para sair lá para rua, lá para padaria, para qualquer 
lado de lá, você tinha que entrar dentro d´água, lá para água afora, porque 
não tinha desvio. (Depoimento de Generino Hilário de Jesus. In: SOARES e 
ANTUNES, 2001, p. 25). 
E tinha um detalhe, naquela época os telhados inclusive os telhados do 
barracão que eu morava, hoje se fosse calcular era três por três de adobro, 

                                                 
35 A região do Barro Preto, localizada dentro da Avenida do Contorno, fazia parte do plano original da 

cidade. Entretanto, conforme GUIMARÃES (1991, p.70), já era ocupada por outro aglomerado 
conhecido como Córrego do Leitão. Nos anos 1920, foi uma das áreas adensadas com a remoção 
dos aglomerados da região central da cidade. A Comissão Construtora da Nova Capital chegou à 
época a considerar a possibilidade de excluir quadras da região do Barro Preto área da zona 
urbana da cidade em virtude de sua ocupação (Ver DIPC/FMC. Inventário do Patrimônio Cultural 
para proteção do Conjunto Urbano Av. Barbacena – Grandes Equipamentos. Prefeitura de Belo 
Horizonte: 2009).  
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os telhado era feito de lata de vinte litros, lata de querosene. A minha mãe 
abria as latas e fazia os telhados com aquilo, tanto que quando chovia, 
chovia mais lá dentro do que lá fora. (...) Tinha inclusive aqui na parte de 
cima da Pedreira Prado Lopes que eles chamavam de “Pedreira de Cima”, 
que eles falavam: “as favelas dos caixotes em pé”. Era só feito de caixote, 
tinha a parte de baixo que era mais sofisticada, seria a elite da Pedreira 
Prado Lopes. (Depoimento de José Eustáquio Parreiras. In: SOARES e 
ANTUNES, 2001, p. 28). 
O barracãozinho que agente fazia… Cê num podia fazer barracão aqui com 
tijolo, assim, não, era adobro. Então a primeira chuva de vento jogava tudo 
no chão. Porque era difícil água, então fazia aquela massa de adobro já 
com água de sabão, água de gordura, porque buscava água pra lava 
vasilha e aquela água cê ia juntando no latão. Então se fazia adobro e 
aquilo num deixava dá liga. (Depoimento de Maria de Lurdes Araújo. In: 
SOARES e ANTUNES, 2001, p. 29). 
(…) Fiz o barraco e trouxe minha família, meu irmão me ajudou a amarrar o 
zinco que eu ganhei lá embaixo. Nós amarramos o telhado com arame, pois 
quando vinha a chuva o vento levava tudo embora. E o zinco era tudo 
furado. Quando chovia a gente botava piche pra tampar os buracos e, 
quando fazia sol, aquilo pingava todo dentro de casa, na cabeça da gente. 
(Depoimento de Raimunda Gomes do Nascimento. In: SOARES e 
ANTUNES, 2001, p. 29). 
Num tinha casa não, isso aqui prá baixo tudo era vago. Uns fazia de adobro, 
batia o adobro no mesmo lugar de construir. Terra com água. Fazia aquele 
adobro assim, vinte por dez. Então fazia aquele barro ali, punha numa 
forma, batia aquilo e virava, aí vinha o sol e secava aquilo. (…) Nessa 
época tinha tijolo, mas quem tinha dinheiro para comprar? (Depoimento de 
Generino Hilário de Jesus. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 27). 
Era muito difícil mesmo, eram muito sujos os becos, aquela água 
escorrendo no meio dos becos. (...) isso há uns 40 anos atrás. Ali no campo 
era puro barro, então o pessoal num tinha fossa, jogava tudo lá para o meio 
do campo, era uma sujeira uma coisa horrorosa. (Depoimento de Maria de 
Lurdes Araújo. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 25) 
Não tinha esgoto, não. Eu lavava vasilha e jogava lá no córrego. Não tinha 
banheiro, tinha fossa. Agora você vê até onde nós estávamos. (Depoimento 
de Maria José dos Santos. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 26). 
Quando eu cheguei aqui, aqui num tinha casa, tinha alguns barraco de lata 
e compensado. Num tinha rua asfaltada e nem água encanada. Os barracos 
eram tão mal construídos que mal tapava o frio. Uma época dessas assim, 
o frio entrava pelas gretas. (Depoimento de Jovina da Costa Meira. In: 
SOARES e ANTUNES, 2001, p. 28).  
Os becos eram todos cheios de lama, tudo com mal cheiro, tudo esquecido, 
ruim pra gente andar. Esgoto a céu aberto. Céu aberto assim, à vontade 
para a rua, tudo muito sujo. (Depoimento de Geralda Rainha dos Santos 
Vaz. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 25). 
No meio da minha infância eu começava a observar que a Pedreira era 
definida em duas partes: uma parte de baixo e uma parte de cima; eu 
sempre morei na parte alta, mas acompanhava a evolução e o 
desenvolvimento do que era a Pedreira na parte baixa, os benefícios, as 
benfeitorias que eles já recebiam daqueles que militavam no interesse e no 
crescimento da comunidade. Eu era jovem e prestava atenção e via os 
movimentos, mas não era integrado aos movimentos. (Depoimento de Adão 
Soares. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 126). 

 

A partir dos anos 1940, a região passa por um processo de grandes 

mudanças com a abertura da Avenida Antônio Carlos, para acesso à região da 

Pampulha. Nomeada, inicialmente, como Avenida da Pampulha, teve 7,5km de 
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extensão, substituindo a antiga Rua Manoel Macedo que levava ao distrito de Venda 

Nova.  

 

 
Figura 3 – Foto das obras de abertura da antiga Avenida Pampulha, atual Avenida Antônio 

Carlos. Fonte: APC-BH. 
 

 

A construção do primeiro conjunto habitacional da cidade, também foi outra 

iniciativa do, então, prefeito Juscelino Kubitschek36, viabilizada através do contrato 

entre a Prefeitura, o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários (IAPI) e a 

Companhia Auxiliar de Serviços de Administração (CASA)37. Essa ação foi 

                                                 
36 Juscelino Kubitschek foi prefeito de Belo Horizonte entre os anos 1940 a 1945.  Este período 

marcou uma nova etapa de crescimento da cidade com várias ações no âmbito econômico, 
urbanístico, cultural e assistencialista. Dentre elas pode-se destacar a criação do pólo industrial, 
no vetor oeste e a conseqüente ampliação da Avenida Amazonas e ocupação dos bairros de 
Lourdes e Santo Agostinho; o complexo turístico da Pampulha e a Avenida da Pampulha; o 
Conjunto IAPI; o Mercado popular da Lagoinha e o Restaurante da Cidade, além de outras obras 
de infra-estrutura. Entretanto, várias das ações implementadas em nome do progresso 
desconsideraram a carência de infra-estrutura dos bairros populares. A PPL possuía à época 
cerca de  483 barracos com cerca de 3.000 pessoas que mesmo com as obras continuaram em 
precárias condições de vida.     

37 O Conjunto IAPI foi projetado por Raffaelo Berti em 1942 e teve sua obra iniciada em 1944 e 
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implementada na tentativa de extinguir a favela, apresentada como um contra-

modelo ao progresso e à prosperidade. Segundo Relatório de Prefeito, dos 

exercícios 1940 – 1941, “em vários anos sucessivos, à dois passos da cidade se 

vinham localizando classes de menos capacidade econômica, operários e até 

mendigos, na área conhecida pela designação de Pedreira Prado Lopes”. 

 

 

 
Figura 4 – Foto de 1951 com a Avenida Antônio Carlos, Conjunto IAPI e o centro da cidade 

ao fundo. Fonte: APC-BH. 
 
 
 

O processo de construção do Conjunto provocou a remoção de famílias que 

ocupavam os locais onde seriam realizadas as intervenções e, consequentemente, 

um adensamento na região da própria Pedreira. Com os baixos valores das 

indenizações, a população removida acabou por ocupar áreas próximas, dentro da 

própria Pedreira.   

A Avenida Antônio Carlos, que já foi construída dentro de um maquinário 
moderno, porque então, para abrir uma rua, de primeiro não tinha 
maquinário mecanizado de terraplanagem. Abrir a rua era com umas 
carrocinhas puxadas por animais. E era tudo feito com picaretas, fazendo 

                                                                                                                                                         
concluída em 1951. (Ver DIPC/FMC Dossiê de Tombamento do Conjunto Habitacional São 
Cristóvão – IAPI, 2007). 



 94 

cortes nos barrancos e derrubando um monte de terra, pra carregar as 
carrocinhas e fazer um aterro um pouco mais distante e remover. Era tudo 
com muita dificuldade, e a evolução do tempo a gente acompanhou. E 
conheceu máquinas, tratores que num minuto faziam uma avenida, 
conforme foi feita a Antônio Carlos, que deu acesso à então chamada 
Pampulha. (Depoimento de Adão Soares. In: SOARES e ANTUNES, 2001, 
p. 137). 
Começaram a fazer as casas daqui para cima, num tinha casa, num tinha 
nada, só tinha mato e aqui um trilho. Depois começaram a fazer esse 
campo aqui (…). Campo Terrestre. Mas a serra lá era alta demais da conta 
e eles abaixaram, eles meteram a máquina ali e abaixou. A serra era assim, 
a serra lá em cima era mais da metade do que tá lá (…).  O bairro 
Renascença só tinha umas casas, num tinha quase nada, nada (…). 
(Depoimento de Expedito Santos. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 26) 
Esse povo que morar ali na Pedro Lessa, ali tudo era favela. Então por 
usucapião, foramento, eles foram ajeitando os lotes deles, mas ninguém 
pagou nada de lote ali. Pode ir lá na prefeitura e caçar, por exemplo, 
escritura de alguém que pagou, que pagou lote ali. Ninguém, tudo foi 
forado. Tudo é, como se diz, usucapião e lote forado. Então isso aí tudo era 
favela, mas quem tinha dinheiro foi chegando e foi marcando. Eles mesmos 
marcavam lote, depois iam na prefeitura requeriam aquilo, pronto e ó: tudo 
bem. (Depoimento de Generino Hilário de Jesus. In: SOARES e ANTUNES, 
2001, p. 139). 
(...) Quando fiz o primeiro casamento o Moacir comprou um barracão ali 
onde era o IAPI, onde fizeram o IAPI, aí eles indenizaram todo mundo e 
tiraram de lá. Aí o Moacir morreu e eu fui pagar aluguel, não achei outra 
casa para comprar no preço, do jeito que eles deram, por que eles deram 
uma mixaria para cada um, né... Fiz um quarto, foi desse quarto é que caiu 
tudo... eu levantei até parede, subia em cima do telhado, pegava telha, 
pregava lata em cima dos lugares para não dar pingueira. Eu fiz a casa toda 
de adobro, batia adobro era de noite, na hora que eu chegava do serviço. 
Trabalhava em um restaurante e dia de domingo eu fazia salgado para os 
meninos venderem... aí que eu fui melhorando as coisas. (Depoimento de 
Maria Elizabete Gonçalves - Dona Bela. Documentário Rainha Bela: 2009). 
O IAPI era uma favela. Quando eles construíram o IAPI eles tiraram muita 
gente de lá, porque era pra construí, porque lá era favela também, igual 
aqui. Tiraram o povo. Foi dando outros lugares para eles morarem, para 
desocuparem o terreno. Foi só a Prefeitura mesmo que tirou, num foi 
preciso de polícia, não. Então eles tiraram o povo pra poder construí o IAPI. 
(Depoimento de Generino Hilário de Jesus. In: SOARES e ANTUNES, 2001, 
p, 139-140). 
O IAPI tinha sido construído, e quando construiu o IAPI houve uma 
revolução bastante grande. Porque eles puseram um maquinário pesado 
para rebaixar o terreno para dar origem aos prédios que constituem o IAPI. 
E o IAPI recebeu o nome de São Cristóvão. (Depoimento de Adão Soares. 
In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 138). 
As pessoas que moravam onde foi construído o conjunto se aglomeraram 
mais acima, na topografia mais difícil da vila, e se comprimiram. E alguns 
emigraram daqui porque perderam com a desapropriação do terreno, o seu 
pedaço de terra. Porque a Pedreira ia até além da Avenida Antonio Carlos e 
foi comprimida (Depoimento de Adão Soares. In: SOARES e ANTUNES, 
2001, p. 139). 
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Figura 5 – Foto de 1951 com a Avenida Antônio Carlos, Conjunto IAPI e a Pedreira Prado 

Lopes ao fundo. Fonte: APC-BH. 
 

Outras duas áreas ocupadas por moradores de baixa renda, também 

identificadas como parte da Pedreira Prado Lopes, foram desapropriadas, pela 

Prefeitura, para dar lugar a equipamentos públicos. Ainda nos anos 1940, foi 

construído o Hospital Municipal, atual Hospital Odilon Behrens – HOB, que teve suas 

obras iniciadas, em 1943, e inauguração parcial, em 1944. Conforme o Relatório de 

Prefeito dos exercícios de 1940 e 1941, para a construção do Hospital foi necessária 

a remoção de vários moradores do local e a maioria ocupou e edificou novas casas 

em terrenos da própria Prefeitura.  

O Hospital Municipal foi projetado por Raffaelo Berti, arquiteto responsável 

por vários projetos de edifícios públicos, entre os anos 1930 e 1940, com um total de 

7.942 m2 e capacidade para 306 leitos, abrigava também uma maternidade e 

ambulatórios38. Apesar de destacar o caráter assistencialista da obra, voltada, 

especialmente, para “bairros mais proletários da Capital, exatamente para servir às 

suas finalidades de proporcionar toda a assistência e tratamentos aos operários da 

cidade”, apenas 100 leitos foram inicialmente inaugurados e o Hospital passou a 

funcionar recebendo um número reduzido de pacientes, atendendo apenas os 

                                                 
38 Ver APC-BH, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Relatório de Prefeitos dos Exercícios de 1940 

e 1941. Belo Horizonte: 1942, p. 86. 
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funcionários da Prefeitura39. O Hospital foi aberto à comunidade como um todo, 

entre os anos de 1984 – 1988, quando foi ampliado.  

 
Figura 6 – Foto de 1953 com a Pedreira em primeiro plano. Fonte: APC-BH. 

 

Através da Lei nº 19 de 05 de maio de 1948, é criado o Ginásio Municipal 

Belo Horizonte, atual Escola Municipal Belo Horizonte, que visava a atender a 

população de baixa renda de instituição de ensino para os estudos secundários. 

Reinaugurada em 2010, tem 80% dos alunos moradores da Pedreira Prado Lopes, 

atendendo ao ensino fundamental e ao programa Escola Integrada. Tanto o 

Hospital, como a Escola Municipal, são referências importantes para a comunidade 

da Pedreira, que marcaram também a paisagem e a espacialização da favela. 

Odilon Behrens que num era Odilon  Behrens. Era Hospital Municipal. 
Hospital Municipal era um tipo de hospital público para atender pobre. Era 
isso a coisa, funcionava assim: atendia pobre que num tinha condições de 
pagar uma consulta. Depois foi modificando, foi crescendo. Era pequeno, foi 
ganhando espaço, foi ganhando mais médico, foi ganhando mais enfermeiro 
e mais espaço. Passou a ser Odilon Behrens. (Depoimento de Jovina da 
Costa Meira. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 142).  
Depois vieram e construíram o colégio. Ali no colégio, sabe como é que 
chamava ali?  Buraco do Carvão. Porque tinha uma carvoeira que então 
chamava buraco do carvão. Então eles vieram tiraram a carvoeira, tiraram 
aquele povo tudo que morava ali ao redor, mandaram embora e fizeram o 
colégio. (Depoimento de Generino Hilário de Jesus. In: SOARES e 
ANTUNES, 2001, p. 141). 

                                                 
39 Ver GANDRA, Andréa Magalhães, LEMOS, Celina Borges e PEREIRA, Lúcia de Paiva (orgs.). 

Hospital Municipal Odilon Behrens: a reconstrução de espaços de vida e saúde. Belo Horizonte: 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 1997. 
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Figura 7 – Foto de 1955 com a Pedreira Prado Lopes, o Hospital Municipal, o Colégio 

Municipal e o Conjunto IAPI. Fonte: APC-BH. 

 

Mesmo com todos os equipamentos e obras de infra-estrutura 

implementadas, entre os anos 1940 e 1950, a região da Pedreira Prado Lopes e os 

bairros localizados no entorno, ainda não tinham abastecimento de água. Segundo 

relatos dos moradores, existiam algumas bicas e apenas um chafariz.  

Posteriormente, nos anos 1950, foi implantada uma rede de 12 chafarizes para 

atender as vilas operárias, localizadas nos bairros no entorno da Pedreira Prado 

Lopes.  

(…) A água aqui… a gente era muito sacrificado. A gente buscava água… 
eles estavam fazendo o IAPI. Pegava no IAPI e no Colégio Municipal, água 
de torneira. (Depoimento de Laudelina Gomes. In: SOARES e ANTUNES, 
2001, p. 33). 
Ah, a gente sofreu muito pra poder chegar essa água aqui. Carregando 
água, ah, meu filho! A minha irmã veio pr´aqui e eu ficava quase doida, 
porque buscava água até lá na caixa d´água. Quando eu casei, eu mais ele, 
eu mais ele levantava as duas horas da madrugada para encher tambor 
d´água. Lá na caixa d´água, que é no outro lado da vila, lá na Vila Nosso 
Senhor dos Passos, no bairro Praça 12. (Depoimento de Marieta José dos 
Santos. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 31). 
E a gente ia dessa Praça Santa Cruz até a caixa d´água do Alto dos 
Menezes, que é que fornecia água para uma outra caixa da Concórdia. A 
água vinha de um outro reservatório, o reservatório do Mutuca, “Morro das 
Pedras” que abastecia o reservatório dos Menezes. (Depoimento de Adão 
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Soares. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 32). 
Tinha a caixa d´água, depois eles desmancharam para fazer aqueles 
prédios, e eu tinha muito medo de mudar pr´aqui, com medo da caixa 
d´água cair. E ela nunca caiu, eles é que jogaram ela no chão. (Depoimento 
de Maria de Lurdes Araújo.  In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 33). 
Eu buscava a água no Buraco Quente. Tinha que atravessar a Pedro Lessa 
e ir lá no Buraco Quente buscar a água, porque era gente demais para 
pegar água, o dia todo e noite toda. E agente num dava conta de pegar a 
água. (Depoimento de Hilda Lopes Arruda. In: SOARES e ANTUNES, 2001, 
p. 34). 
O prefeito Ubaldo Pena colocou água para a gente, no chafariz, onde existia 
uma fila de lata. Eram 40 latas, água na lata. Cada um em sua casa tinha 
quarto, cinco tambores. Carregava água na cabeça, enchia os tambores 
para trabalhar durante o dia. (Depoimento de Jovina da Costa Meira. In: 
SOARES e ANTUNES, 2001, p. 34). 

 
A energia elétrica era também precária para os moradores da Pedreira Prado 

Lopes. Os primeiros padrões foram instalados na entrada da Rua Araribá. As ruas e 

becos não possuíam iluminação pública e os moradores “puxavam” a energia 

elétrica de padrões mais próximos. 

Então os meus irmãos, juntamente com a minha mãe, a gente morava num 
quartinho muito pequeno, entendeu? Cozinhava com fogão de lenha, 
tolerava aquela fumaça e lumiava com lamparina. Não tinha luz também em 
Belo Horizonte. Aqui na nossa área tinha muito pouca luz e faltava demais. 
Os postes eram pequetitinho, baixinho. Quase toda a noite a luz faltava. A 
gente vivia com luz de vela e lâmpada de querosene. Lamparina de 
querosene que agente usava. Fogão de lenha e lamparina de querosene. 
Então, na medida que a cidade foi crescendo, a favela foi acompanhando. 
(Depoimento de Jovina da Costa Meira. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 
33). 
Não tinha luz. Nossa luz era lá na Serra Negra. Tinha que puxar esses fios 
por aí tudo. O vento vinha, jogava no chão. Depois agente ia lá e tornava a 
levantar. (Depoimento de Raimunda de Jesus Magalhães. In: SOARES e 
ANTUNES, 2001, p. 35). 
 (…) Que o povo veio por luz aqui, foi em 59. De 59 para 60… Alguns que 
tinham as casinhas melhores, que tinham como puxar, puxaram. Era 
puxado da Pedro Lessa para dentro, para cá para dentro da favela. Porque 
não tinha outro lugar, então era puxado lá da Pedro Lessa para dentro da 
favela. (Depoimento de Generino Hilário de Jesus. In: SOARES e 
ANTUNES, 2001, p. 35). 
Eu lembro que, quando a Prodecon entro aqui para fazer melhorias e tal, eu 
sei que aí, pronto, passou no beco para colocar as luzes – que eles não 
tinham luzes. Cada um tinha a sua, vivia assim: uma casa tinha 10 pessoas 
para disputar aquela luz, sabe, os biquinhos. Que agente tinha as casinhas 
pequenininhas e assim eu lembro que quando eles entraram para colocar a 
luz, colocaram a luz só apara as pessoas que moravam nas beiradinhas dos 
becos. Vamos supor, quem mora nesse beco principal, e para agente que 
ficou atrás não tinha. (Depoimento de moradora. In: RIBEIRO, 2001, p. 102) 

 

O transporte coletivo foi um dos primeiros direitos assegurados aos 

moradores da Pedreira Prado Lopes. Pela proximidade com o centro da cidade, o 

bonde teve linhas que atendiam a população que residia nesta área da cidade, e o 

preço da passagem era acessível para as camadas populares. Implantado no início 
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do século passado, o sistema de bondes nas duas primeiras décadas era visto como 

transporte para as classes mais ricas. Entretanto, o aumento das linhas visou ao 

atendimento aos trabalhadores e à população que não dispunha de automóveis. O 

primeiro ramal tinha o sentido Eldorado-Vilarinho, e as outras linhas foram 

implementadas para facilitar o deslocamento na cidade. Os abrigos da Praça Sete 

de Setembro eram centrais e permitiam o deslocamento de uma linha para outra. 

Existiam alguns ramais com destinação específica que não passavam pelo centro, 

como o que ligava o bairro Lagoinha à Vila Santo André.  

A Pedreira Prado Lopes, em função da extração de pedras, feita no local, e o 

considerável número de trabalhadores que ali já residiam, recebeu na década de 

1940, a linha Santo André. Para sua implementação, foi feito o prolongamento da 

Rua Pedro Lessa, com a demolição de parte da rocha que ali existia, para passagem 

dos trilhos que somavam 1.350 metros de extensão.  

 

 
 
Figura 8 – Foto do início das obras de abertura da Rua Pedro Lessa. Fonte: APC-BH 
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Figura 9 – Foto da passagem aberta na rocha e abertura da Rua Pedro Lessa concluída. 

Fonte APC-BH 
 

 

Além destas linhas, outras como a Cachoeirinha, Renascença e Pampulha 

também atendiam à região. A partir dos anos 1950, com a entrada em circulação 

dos trólebus e dos ônibus, os bondes foram aposentados, em 1963 (Fundação João 

Pinheiro: 1996). Com a finalização da extração de pedras na pedreira, entre 1958 e 

1960, parte da área foi destinada a um “cemitério de bondes”. 

A Pedreira Prado Lopes, quando eu cheguei aqui em 56, aqui tinha bonde. 
O bonde Senhor Bom Jesus, que é o que vinha pros lado da minha casa. 
Bonde Santa Tereza, Bonde do Horto etc., Coração Eucarístico, tinha vários 
bonde, a condução que agente tinha era bonde. Aqui onde hoje é o ponto 
Santo André, era o ponto do bonde Senhor do Bom Jesus. Exatamente 
aqui. Então agente ia e voltava de bonde que era uma condução barata e 
todo mundo podia tomar essa condução e ir para o seu serviço, dirigir sua 
vida normal. Então com o passar dos tempos, as coisas foram melhorando, 
foram criando espaço e eles retiraram os bondes. (Depoimento de Jovina da 
Costa Meira.  In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 38). 
Eu morava aqui em baixo e pegava o bonde ali, o bonde Santo André. 
Levava agente na cidade e de lá agente ia a pé. O bonde era bom, era bom.  
Era comprido aqui assim, tinha aquelas cadeiras, né? Bancada… Quando 
estava cheio, agarrava naqueles negócios aqui assim, eles falavam 
balaústre, agarrava naquele pau lá. A gente pagava 200 réis. Quando 
passou pra 500, o povo achou ruim: - Encareceu! Encareceu! Falava com o 
trocador: - Encareceu, né? Como encareceu! E acabou. O bonde era uma 
beleza aí, viu? Era uma beleza para agente. O bonde era uma beleza! 
(Depoimento de José Roberto Alves. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 
38). 
O bonde era uma beleza… Ah muito, mais muito melhor que ônibus. 
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Pegava lá do outro lado da rua Pedro Lessa. Mas não tinha nem 
comparação, o negócio do bonde, sô. Não, ônibus nenhum cobre o bonde. 
É uma coisa que precisava tornar a voltar. (Depoimento de Adelaide Maria 
de Jesus. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 38). 
Lá dentro da Pedreira tinha um britador grande que fornecia brita para as 
construções em Belo Horizonte, e o britador já estava quase desativado, 
quase não trabalhava mais. E naquele tempo era o DBO que mexia com o 
negócio de bonde, que administrava os bondes e transporte coletivo, e no 
período do prefeito Jorge Carone eles terminaram com os bondes, 
desativaram os bondes e aí que fizeram uma linha para dentro lá da 
Pedreira, perto do britador, foram levando os bondes e encostando lá, então 
lá virou o cemitério dos bondes. (Depoimento de Luis Augusto Coelho. In: 
RIBEIRO, 2001, p. 52). 
Lá em baixo onde foi a pedreira, chegou a ser um cemitério de bondes, né? 
Até ser remanejado para outro lugar, que não sei para onde foram esses 
bondes, mas eles tiveram lá durante muito tempo. (Depoimento de Adão 
Soares. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 38). 
(…) lugar onde guardava o bonde, onde eu gostava de brincar nele. Por 
isso que eu acho assim… o que me identifica… que me faz lembrar 
bastante Belo Horizonte, que me ajuda assim a identificar que eu conheço 
Belo Horizonte há muito tempo é esse bonde velho que eu brinquei nele. 
Por incrível que pareça, a Prefeitura me deu o prazer de plantar quarto 
mudas de rosas e uma linha reta, no lugar no tamanho certinho onde ficava 
o bonde atravessado. (Depoimento de Natanael Severino da Silva. In: 
RIBEIRO, 2001, p. 48). 

 

 
Figura 10 – Foto do depósito de bondes na Pedreira Prado Lopes - “cemitério de bondes” - 

década de 1960. Fonte: Diário da Tarde 
 

A memória coletiva dos moradores da Pedreira Prado Lopes em relação às 

suas referências espaciais está fundamentada no espaço configurado como favela. 

Mesmo que tenha diminuído, ao longo dos anos, a supressão de áreas deu lugar a 

equipamentos públicos, alargamentos ou aberturas de vias, ou até serviu ao uso 

residencial de outras classes sociais. A área da Pedreira continua favela.  
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Figura 11 – Imagem da Pedreira Prado Lopes. 

Fonte: Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira/FMC. 
 
 
 

Assim, as melhorias conquistadas pela comunidade são afirmadas pela 

organização e luta dos moradores, como favelados que têm direito a melhores 

condições de vida. Sua condição como “pedreirences” é afirmada através do hino e 

do símbolo do lugar, o calango. 

 

(…) o calango é um animal que precisa de luz diariamente para manter sua 
temperatura, a sua cor esverdeada. É uma espécie de lagarto predador, 
descendente direto dos dinossauros: é um sobrevivente! Seu hábito natural 
é a pedra, como o povo da PPL. O calango nunca desiste de sua moradia, 
não se muda. Não deixa de lutar, resistir e sobreviver. Nem o sol, nem a 
chuva o derrota. (Jornal Fala Pedreira, nov. 1999)40. 
 
 
 

 

 

 

                                                 
40 O Jornal Fala Pedreira é produzido pela Associação de moradores e pela comunidade da Pedreira 

Prado Lopes. Foi fundado em julho de 1996 e no primeiro número trousse a seguinte frase como 
abertura: “O Jornal Fala Pedreira é um instrumento independente de caráter informativo da 
comunidade Prado Lopes”.  
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Figura 12 – Vista aérea da região da Pedreira Prado Lopes.  

 

 
Figura 13 – Vista aérea da região da Pedreira Prado Lopes com a ocupação atual e área que 

foi suprimida nos anos 1940.             Ocupação  atual 
           Área suprimida  
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Observa-se que a resistência, a construção da identidade da comunidade, 

passa muito mais pelos territórios de sociabilidade constituídos e os símbolos 

afetivos representados através da memória, do que, propriamente, pelos referenciais 

materiais que, por ventura, foram mantidos. A condição da Pedreira Prado Lopes 

como favela implica em mudanças espaciais para a melhoria das condições de vida; 

entretanto, essas mudanças implicam na luta dos moradores e na manutenção da 

rede de sociabilidade expressa no modo de vida, na relação entre os moradores, 

nas manifestações culturais, nos percursos diários, nas tradições, nos costumes. As 

melhorias físicas são colocadas pelos moradores como conquistas importantes da 

comunidade. 

Então na Pedreira Prado Lopes tá aparecendo muita coisa boa, muita coisa 
boa. De 56 até o ano 2000 eu só vi melhoramento na Pedreira Prado Lopes. 
Inclusive nas casas. Nas casas, você pode ver, toda casinha que você for 
está bonitinha, não é mais aquela casinha de caixote que era em 56. Aquela 
rua que não tinha calçamento, aquela casinha de fogão de lenha, não tem 
mais isso na Pedreira Prado Lopes. Agora a casinha é bonitinha, de azulejo, 
tem pia, tem água encanada, tudo bonitinha, tudo bem feitinha, num é? 
Tudo bonitinha, televisão a cores, todo mundo tem sua casinha toda 
bonitinha, então a Pedreira Prado Lopes cresceu muito nesses 40 anos. Eu 
vi muito melhoramento e vi também muito jovem estudar, eu vi muito jovem 
sair daqui professor. (Depoimento de Jovina da Costa Meira. In: SOARES e 
ANTUNES, 2001, p. 52). 
Melhorou demais. Hoje as casas que têm aqui são quase todas de laje. 
Quase todas as casas aqui têm laje. Acho que aqui têm poucas casas que 
são de telhado. (Depoimento de Generino Hilário de Jesus. In: SOARES e 
ANTUNES, 2001, p. 38). 
O que eu acho melhorzinho agora é que tem a rua asfaltada, tudo bonitinho, 
se precisar de um carro é só chamar, tá ali. E de primeiro era pura lama, era 
aquela coisa horrorosa,né? Tem as creches aqui para os meninos, para as 
mães trabalhar. E o que mais? Só isso mesmo, não tem mais nada não. 
(Depoimento de Marieta José dos Santos. In: SOARES e ANTUNES, 2001, 
p. 53). 
De uns tempos para cá melhorou muito, porque já está cômodo aqui para 
nós, tem água, tem luz. E nós já temos água aqui na porta, né? A luz já fica 
no terreiro da gente, então foi melhorando. Agora agente vê espaço, igual 
eu estou falando, uma praça bonita aqui, que a gente diz que é a maior 
tranquilidade de andar, de sentar aí, ficar tranquilo, você sai daqui para 
passear e chega para sentar. Agora como eu estou te falando é tudo mais 
fácil, eu saio daqui e vou a pé na cidade. E agora o que aconteceu? Nosso 
ônibus para aqui, você deve estar sabendo, o Santo André é a benção 
também que nós recebemos. Esse ônibus aqui foi uma luta muito grande 
para nossa comunidade, né? (…) Você desce aqui, tem ônibus de tudo 
quanto é linha. Você desce aqui tem o São Cristóvão, né? Você desce ali 
tem o Bom Jesus. Agora que o Santo André passa aqui. (Depoimento de 
Raimunda de Jesus Magalhães. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 54). 
Mas, na Pedreira, o que acontece de importante é que o povo da Pedreira 
tem muita garra e sobrevive a várias crises, sofreu desapropriações, 
invasões. Onde é o Conjunto IAPI era casas de moradores da Pedreira. A 
Pedreira avançava bem além da Antônio Carlos e, quando veio o 
maquinário, dizendo que o terreno era para a construção do Conjunto IAPI, 
forçaram a retirada dos moradores daquela área. Então trouxeram algum 
benefício para as pessoas que receberam o conjunto habitacional e, por 
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outro lado, deixaram pessoas desapropriadas, e em situação difícil. Mas o 
pessoas da Pedreira continuaram lutando para obter melhorias de água, de 
esgoto, etc. E isso é uma demanda que até hoje persiste. O pessoal da 
Pedreira continua atrás de uma cidadania, mas certamente procurando o 
modo de vida mais saudável, porque, até hoje, aqui vivem pessoas em 
condições subumanas, em barracões sem ventilação, sem infra-estrutura 
adequada, sem luz. Aqui na Pedreira cada um continua fazendo a sua parte 
(…). (Depoimento de Adão Soares. In: RIBEIRO, 2001, p. 120). 
 

 
 

Figura 14 – Imagem da Pedreira Prado Lopes.  
Fonte: Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira/FMC. 

 
 
 

4.4 – Tradição, cultura, lazer na Pedreira Prado Lo pes 

 

 

As espacialidades da Pedreira estão ligadas a festas, encontros religiosos e 

profissões tradicionais que atendiam, ou ainda atendem, à comunidade e 

associações em torno do carnaval, do futebol, da religiosidade. Trata-se de recortes 

específicos da vida social no contexto da Pedreira Prado Lopes, focalizando o lazer, 

sociabilidade, práticas culturais e religiosidade que mostram a variedade de modos 

de vida de seus moradores e as infinitas possibilidades de trocas e contatos 

exercitadas no seu dia a dia.  Esses estilos particulares de entretenimento mantêm 

vínculos de sociabilidade e relacionamento, ao mesmo tempo em que são criados 
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novos modos e padrões culturais diferenciados. 

No caso da Pedreira Prado Lopes, é importante ressaltar que essas práticas 

revividas e inventadas dentro da comunidade enfrentam a desigualdade social, a 

violência e as contradições urbanas. Entretanto, é possível identificar nos 

depoimentos, os arranjos que os moradores fazem para viver ou sobreviver no lugar, 

articulando o antigo e o moderno, o conhecido e a novidade, o tradicional e a 

vanguarda, a periferia e o centro (MAGNANI, 1996, p.18-19). É nesse contexto, 

colocado à tona na cidade contemporânea – fragmentação, despolitização da 

sociabilidade, mecanismos de controle, violência, desterritorialização – que 

visualizam-se espaços e tempos próprios de sociabilidade, de ligação com o tempo 

histórico. Trata-se de narrativas plurais que mostram laços comuns em tempos 

sociais determinados. 

Neste percurso das narrativas dos moradores da Pedreira, emergem ofícios, 

fazeres diários tradicionais que marcaram a vida e a sociabilidade do lugar, antes 

das mudanças ocorridas como a chegada da água, das instituições religiosas, do 

hospital. Ofícios como o de parteira, lavadeira, rezadeira criavam laços de 

sociabilidade nos espaços coletivos da favela.  

Encontrei uma moradora que a gente chamava de Dona Maria Lavadeira. 
Ela lavava roupa o dia todo e de noite ia rezar nas casas. Rezava na 
Pedreira inteira. Vinha no escuro, pois não tinha luz. Então ela levava uma 
vela acesa pelo caminho. (Depoimento de Raimunda Gomes do 
Nascimento.  In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 36).  
O telefone aqui, o telefone, aqui quem tinha telefone era só dona Efigênia, 
uma que era parteira ali. E o Nazaré lá embaixo. Você precisa dar um 
telefonema, você tinha que sair daqui e ir lá na casa da dona Efigênia, ou 
então do Nazaré, para poder dar um telefonema. Porque aqui não tinha 
telefone, bairro nenhum aqui tinha telefone. (Depoimento de Generino 
Hilário de Jesus.  In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 37). 
(…) Eu mais a mãe dela lavava roupa para fora também. E eu mais a mãe 
dela lavava roupa lá na casa do irmão dela, lá embaixo na rua Graça. 
Colocava a bacia de roupa na cabeça, um menino do lado, e lavava roupa 
lá. Era só um tiquinho de água que corria assim, no meio do mato, e aí 
fervia de mulher, e nós lá com os meninos, Marcelo e Marisa e o meu, né? 
(Depoimento de Marieta José dos Santos. In: SOARES e ANTUNES, 2001, 
p. 31). 
O fogão que não era de lenha era de serragem. Serragem a gente ganhava 
de graça na serraria (...). E agente fazia um fogareiro de serragem. Talvez 
muitas pessoas não conhecem, mas agente coloca uma garrafa no meio de 
uma lata e prensa a serragem com bastante força, mas com muita força. 
Depois tira a garra fura a lata, já tem furo, aí vira um fogão. Ali agente 
esquenta água, esquenta o feijão que é para ajudar no gás. (Depoimento de 
Jovina da Costa Meira .  In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 37). 
 

Os espaços de religiosidade marcaram, simbolicamente, o território da 

Pedreira e a identidade dos moradores em relação aos hábitos, e o histórico de suas 
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representações em relação aos valores reconhecidos pela comunidade. É o caso do 

cruzeiro, reconhecido como referência, marco da história da ocupação da Pedreira 

pelos moradores, valorizado como patrimônio cultural da comunidade. 

Antigamente não tinha igreja não. Só tinha uma cruz. A cruz que está lá 
dentro da igreja tem mais de 100 anos. Seu Adão é que fala, ele é muito 
antigo aqui. Então a missa era celebrada lá no pé do cruzeiro, uma vez por 
mês mais ou menos. O padre lá da São Cristóvão celebrava. (Depoimento 
de Maria de Lurdes Araújo. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 39).  
Na parte alta da Pedreira tem uma capela que eu ajudei a construir. E tem 
dentro um cruzeiro que é um patrimônio histórico da comunidade, e tava 
aqui na parte alta para orientar os bandeirantes que passavam por essa rota 
a caminho de Santa Luzia, Sabará, Esmeraldas. (Depoimento de Adão 
Soares. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 39). 
Eu vi a construção da Capela de Guadalupe lá em cima. Fui muito à missa 
lá. Nas festas religiosas… Coroação da Virgem Maria. Dulce, nós éramos 
muito amigas, nós fazíamos o mês de Maria. Celebrar a missa, celebrava lá 
uma vez ou outra, porque não tinha capela ainda, né? Aí celebrava a missa. 
Antes de ficar pronta. E tinha o cruzeiro, né? O cruzeiro, nos pés do cruzeiro 
celebrava a missa. Aí, não sei como foi que fizeram o negócio de uma 
Capela de Santa Cruz. O cruzeiro era tão maravilhado! Ali do bonde a gente 
via lá elas colocando o cipó, rodava assim (…). Seu Geraldo é que fez a 
capelinha. Ele mais Padre Carlos… A capelinha não era para ser feita alí, 
não. Era para ser feita no lado de cima. (…) Aí, Padre Astrogildo veio na 
época das irmãs, e aí melhorou a situação da capelinha. Ela era de ripa, 
depois fizeram as paredes. De vez em quando eles faziam uma coisinha. Aí 
nós ajudávamos. As pessoas também ajudavam, davam qualquer coisinha. 
Um trocado para comprar qualquer coisa para a capela. Aqueles jarros que 
eles tem lá ainda, tá? Tudo ali foi dessa data. Aí todo mundo rezava o terço! 
No dia de sábado. Era todo sábado, no terço. Todo mundo ia para rezar. 
Hoje eles não vão nem assistir a missa. (Depoimento de Laudelina Gomes. 
In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 39).  
Tinha festa lá todo ano, festa na igreja, aquelas festas que faz sempre na 
igreja católica e nós ia pra lá também e tudo. (Depoimento de Expedito 
Santos.  In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 62). 
Tempo bom, gostoso.Tinha fogueira de São João… todo mundo aprontava 
as coisas para São João, Santo Antônio… Fazia festa, não tinha bagunça, 
briga, todo mundo ia, dançava. Se brigava era pessoa que tinha tomado 
golo, né? (Depoimento de Laudelina Gomes. In: SOARES e ANTUNES, 
2001, p. 63). 

 
Nos relatos dos moradores, as práticas culturais populares, principalmente 

relacionadas ao sagrado, têm um percurso temporal que transita entre o passado, a 

tradição e o presente, quando dão sentido à vida, compõem os ritos cotidianos 

vividos. Estas práticas possuem também uma trajetória no espaço, vão do urbano ao 

rural e se especializam nas casas, nas ruas e becos. São ritualizadas através dos 

objetos de devoção, dos instrumentos, da forma de tocar e expressar uma paisagem 

sonora característica, da forma de vestir, através de uma infinidade de elementos 

que marcam os tempos na Pedreira Prado Lopes. 

E aqui também tinha festa de Congado. Era bom demais. Tinha aqui em 
frente da rua, na Serra Negra, tinha uma dona chamada Maria Silvina, todo 
dia 13 de maio fazia festa de três dias. Começava dia 10 quando era dia 13 
acabava. E vinham esses congados de tudo quanto é lugar, vinham essas 
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guardas montada a cavalo, e era muita alegria, muita fartura. (Depoimento 
de Maria de Lurdes Araújo. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 63). 
(…) Uma pessoa que foi muito importante aqui na Pedreira, o Sr. Orlando 
do congado. Ele tinha uma guarda de São Jorge. Toda época de festividade 
saia aquele grupo de cavaleiros vestido com a imagem de São Jorge, e um 
grupo de meninas que acompanhava a guarda de São Jorge, que chama 
“as pastorinhas”. Por ocasião do Natal, Festa de Reis e Festa do Congado, 
cavaleiros, pastorinhas, a Pedreira se mobilizava em cima disso. Porque 
esses congados tinham datas. Porque o Congado do São Jorge era por 
ocasião de São Jorge, o Congado de Nossa Senhora do Rosário era 
deferente mas também tinha guarda Moçambiqueira, Moçambique (…) o 
Moçambique é um ritmo mais pesado, cheio de chocalhos. A Guarda canta 
e só bate as caixas e aquele ritmo do folclore que é a cultura, e essa cultura 
permanece até hoje dentro da Pedreira. Temos dança afro, tem a menina 
da percussão que é a Viviane, tem a Flávia que é coreógrafa. (Depoimento 
de José Eustáquio Parreiras. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 64). 
A festa de Nossa Senhora do rosário é importante por que vem dos pretos, 
da mãe dos moçambiqueiros... Todos os moçambiqueiros tem a maior fé 
nela. Quase todo o reinado que agente vai a primeira imagem que a gente 
vê é a de Nossa Senhora do Rosário. E agente tem muita fé nela porque foi 
ela que veio primeiro para tomar conta dos moçambiqueiros. Geralmente 
nos começamos batendo o congado em janeiro. Agente começa dia 20 de 
janeiro levantando a bandeira de São Sebastião. Aí nós paramos e a 
bandeira fica em pé 12 dias, depois nós descemos a bandeira, aí dá uma 
parada para o carnaval. Aí nós já estamos em abril, sábado de aleluia ou 
então no domingo de aleluia para abrir o reino de novo. Fazemos a festa do 
mês de maio, aí vem a festa de São Benedito. Vem a festa de junho que é a 
festa de São João Batista que é a festa que nós levantamos as bandeiras, 
tem fogueira, tem canjica, quentão, muitos fogos que agente solta, fazemos 
uma passeata com as bandeiras na rua, na praça... Aí depois vem a festa 
de julho que é Santa Isabel... É uma festa com comida, agente chama as 
guardas de fora para ajudar a festejar Santa Isabel, levantamos a bandeira 
de Santa Isabel... Aí quando chega o mês de outubro é a nossa festa, no 
segundo domingo do mês, festa de Nossa Senhora do Rosário e fechamos 
o reino no final do mês de outubro porque aí acabam as festas. 
(Depoimento de Maria Aparecida. Documentário Rainha Bela: 2009). 
Na minha guarda quando eu abri ela eu não fazia festa. Depois, a mãe da 
Maria Aparecida ficou perturbada e eles falaram assim comigo: - Ah, não 
tem cura! Aí a Dona Antônia falou assim: - Ela vai ser curada. Nós vamos 
formar a festa de Santa Isabel para ela ser curada. A primeira coroa do meu 
reino é de Santa Isabel... depois que ela foi coroada a Albertina ganhou alta, 
sarou, e eu coroei ela como rainha. Depois foi o Padre Antônio da Igreja de 
Santos Anjos falou comigo assim: - Eu tenho uma Nossa Senhora do 
Rosário aí no porão, ela está empoeirada... mas eu vou dar ela para a 
Senhora... A Senhora vai formar a guarda para puxar a Santa. Aí eu 
comecei a fazer a festa de Nossa Senhora do Rosário. Quem fez o terço de 
Nossa Senhora foi Moçambiqueiro... Moçambique que conseguiu puxar ela. 
Foi Conho, foi Catupés, foram outras guardas... mas nenhuma conseguiu 
tirar ela. Os Moçambiqueiros que conseguiram...Os negros todos de pé no 
chão  conseguiram trazer Nossa Senhora do Rosário. E o rosário dela mais 
perfeito é o de conta de lama... Antes tinham os outros rosários, mas no dia 
que começa a novena tem que estar com o rosário de conta de lama na 
mão.(...) Toda vida eu gostei do Moçambique... Eu gosto da gungas, de ver 
as gungas bater. E o Moçambiqueiro é dono de coroa... O Moçambique é 
filho do Camdombe... a primeira guarda que surgiu foi o Camdombe, o 
Candombe é de pilãzinho... daqueles que batem assim no pilão. Depois 
surgiu o Congo, Marinheiro, Guarda de Vilão, guardas de outros santos, são 
muitos santos, cada uma guarda tem um nome de um santo... se eles tem 
fé, eles formam aquela guarda. (...) Eu estou muito alegre com todo mundo 
que está dentro do meu reinado, dentro da minha igreja... Todos são meus 
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filhos... Eu quero que continue... porque eu falo que ele só para quando eu 
for embora... Mas se alguém que ficar para traz quiser tocar... Aquele 
pedacinho ali é do meu Santo... (Depoimento de Maria Elizabete Gonçalves 
- Dona Bela. Documentário Rainha Bela: 2009). 

 
A Pedreira Prado Lopes tem tradição musical. Da Pedreira despontaram 

vários sambistas da cidade e hoje os jovens se articulam em torno do Hip-hop. As 

noites ainda são embaladas pela sanfona e um bom forró. A rememoração dos 

encontros e festas retoma a trajetória coletiva da comunidade, remontando os seus 

vínculos com o tempo social e cultural ali vivido. 

 
Então na Pedreira Prado Lopes tinha uma sanfoninha que hoje chama 
cabeça de égua, né? Eles dançavam num salão grande assim, numa casa, 
e até o piso era de chão. Chão batido. De manhã cedo amanhecia todo 
mundo empoeirado, inclusive o sanfoneiro, mas não parava de puxá, 
puxava mesmo, a noite toda forrozava, e era muito bom muito bom mesmo. 
Sem briga, sem confusão, era uma alegria geral. (Depoimento de Jovina da 
Costa Meira. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 61). 
Eu mesma dancei muito aqui nessa sala. Muito, mas com respeito, com 
honestidade. Antes da dança tinha reza, uai. Tinha o terço, tinha os livrinhos 
que agente orava bonitinho, né? Agora que num tá usando mais essas 
coisa. Aí depois da reza ia dançar. Até meia noite, uma hora. Depois ia todo 
mundo embora. Imagina tantos que já dançou comigo aqui. Num tinha nada 
de tiro não. Tinha assim, um vinhozinho, um cafezinho, queijo, essas coisa, 
num tinha negócio de cachaçada, num tinha negócio de faca, tiro. 
(Depoimento de Marieta José dos Santos. In: SOARES e ANTUNES, 2001, 
p. 61). 
As festas eram boas. Muita sanfona, muito violão, ih… Era um trem bom 
demais. Pagode era pagode mesmo. Tudo tranquilo, num tinha essa 
brigalhada, num tinha essa mortandade, num tinha nada disso. (Depoimento 
de Adeleide Maria de Jesus. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 61). 
(…) Então a Dona Rosa tinha uma amiga, chamava Dona Joaninha, Dona 
Zulmira, Dona Lurdes, elas bebia uma pinga e dançava um forró esperto. 
Naquele tempo usava saia rodada com anágua de renda, renda engomada, 
e eles faziam muito sucesso, era muito bonita a roupa. Minha mãe era 
mulata, uma cabocla muito bonita, uma mulata cor de jambo, cabelo preto, 
andava muito bem vestida e muito perfumada. Essa era minha mãe: Rosa 
Rodrigues Meira. Uma imagem muito bonita que agente tem dela. 
(Depoimento de Jovina da Costa Meira. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 
62). 
Ah, eu gostava! Dia de sábado… Eu gostava da sanfona, eu tocava no 
buteco, né? De sábado pra domingo eu saia com mais uns colega, com 
violão, sanfona e pandeiro e toca assim nesse buteco. Tinha um boteco 
aqui em cima… Esqueci o nome da rua. Serra Negra. Depois vinha 
descendo, tinha um bar na esquina, também tinha um bar lá. Amanhecia o 
dia no bar. Era bom. (Depoimento de José Roberto Alves. In: SOARES e 
ANTUNES, 2001, p. 62). 
(…) começamos a tocar e começamos a ensaiar num beco pequeno. Nós 
começamos todo domingo no final de tarde, nós fazíamos uma onda, uma 
onda é assim: tirar um som começar a tocar umas músicas banais. 
Começou a crescer o interesse dos meninos que moram perto da nossa 
casa (…). Fomos para um barracão onde uma moça estava construindo, 
muito pequeno. Agente deu uma olhada, mas já tinha quase 100 meninos 
dentro desse barracão, mas não tínhamos infra-estrutura para aguentar 
aquilo tudo (…). O Dedé compôs uma musica chamada “Meninos do Morro”, 
que fala da nossa realidade, da nossa trajetória. (…) Hoje nós atendemos 
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60 crianças no Colégio Municipal, passamos na Lei de Incentivo à Cultura, 
graças a Deus, compramos instrumentos, material para confeccionar os 
instrumentos, porque nós aprendemos a construir o nosso próprio 
instrumento, afinar e tudo. Quando começamos a tocar, eu sei que o 
barulho incomodava, eles falaram que ia chamar a polícia. Mas, quando a 
Rede Globo mostrou agente no beco, todo mundo saiu na porta dizendo: 
“Eu amo este grupo”. (Depoimento de Viviane Cipriano – Grupo Meninos do 
Morro. In: RIBEIRO, 2001, p. 193). 

 

As mudanças nos espaços da Pedreira Prado Lopes, seja por processos de 

urbanização ou ocupação, marcaram vivências relacionadas a áreas 

tradicionalmente ocupadas por atividades de entretenimento, relacionadas a formas 

de lazer popular. Os campos de futebol de várzea, muitas vezes mencionados nos 

depoimentos dos moradores, conformam códigos específicos com cores, odores, 

expressões verbais, a poeira onde é possível identificar comportamentos e vínculos 

de sociabilidade (MAGNANI, 1996, p. 175 e 181).   

Pra lá também não tinha casa nenhuma. Aí tinha um campo, fez um campo 
de futebol que ficou uma maravilha. Todo mundo gostava do campo, né? 
Campo do Terrestre. Porque tinham dois campos. O de cima era Campo do 
Rio Branco. (Depoimento de Marieta José dos Santos. In: SOARES e 
ANTUNES, 2001, p. 27). 
Esse campo aqui, o bom daqui era isso. Aqui tinha um campo enorme, tinha 
futebol, um dos meus filhos já era técnico de futebol. Era o Grêmio, tinha 
futebol aqui todo fim de semana, vinha até banda de música, né? Mas era 
bom demais! Esses políticos tudo vinham na minha casa. Aquela alegria! 
Eles enfeitavam, punham bandeirinha e tudo. Aí eles vinham pra casa, 
tomava café e fazia aquela farra danada. Dava churrasco para eles, dava 
lanche para eles, né? (Depoimento de Raimunda de Jesus Magalhães. In: 
SOARES e ANTUNES, 2001, p.66). 
Nós tínhamos aqui o Ferroviária, Pitangui, campo do Terrestre, do time 
Terrestre Futebol Clube, o Grêmio. Então, esse campo era do Terrestre, um 
time já extinto, deve ter até hoje uma sede deles lá, mas o time, acho que 
não existe mais não, mas antigamente era o time, era o campo do Terrestre. 
(Depoimento de Natanael Severino da Silva. In: RIBEIRO, 2001, p. 194). 

 
Além das referências simbólicas relacionadas ao espaço, às festas, tradições 

e lazer expressas pela comunidade da Pedreira Prado Lopes, a presença, na 

memória dos moradores, de personagens tradicionais que viveram ali expressa a 

possibilidade de volta no tempo. A proximidade temporal com que são relatados e 

descritos, a familiaridade com que esses personagens integram através das histórias 

as passagens cotidianas na Pedreira, possibilita a articulação entre moradores de 

uma memória coletiva que compõe o imaginário do lugar. 

O meu irmão que chamava João da Costa Meira, isso é muito importante 
também pra eu falar sobre isso,infelizmente ele seguiu a carreira do crime. 
O apelido dele é João Kibe. Esse nome ficou famoso em jornal, em revista, 
radio, televisão, penitenciária. Essa história durou mais ou menos vinte e 
cinco anos. Dentro da Pedreira ele aterrorizava, e era preso e era solto, 
como toda pessoa que envolve na carreira do crime. Eu lutava de maneira 
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que eu podia, sempre tentando defender, por ser meu irmão e meu sangue. 
Mas eu era insultada e às vezes até ameaçada de ser apedrejada, por ser a 
irmã de um camarada tão perigoso. Mas como toda história tem um fim, um 
belo dia ele tomou uma “overdose” e lá se foi meu…Ele entrou em 
convulsão. Era gardenal com cachaça. Ele tinha controle medico porque, na 
briga e nos tiros, fincou um pedaço de faca dentro da cabeça dele, aí 
começou toda a história. E eu como irmã sofri muito por causa disso, mas 
Deus abençoou que logo foi sanado o problema, não por mão do home sim 
por Deus. E a família dele ficou morando em Pedro Leopoldo, num lote que 
ele comprou no bairro Pedro I. Graças a Deus a família vai bem, a mulher 
acabou de criar os filhos.(...) Terezinha do Touro era a esposa do João 
Kibe. Chamava Terezinha do Touro, por quê? Porque a Terezinha do Touro 
usava a cabeça pra brigar. Ela dava cabeçada, então por isso chamava 
Terezinha do Touro. Ela tinha a cabeça achatada, tipo formato de japonês, 
porém ela num era japonês porque ela era escura, tinha o olho meio 
fechado. Mais brigava até de madrugada. Então Terezinha do Touro 
arrumava uma briga na favela por causa do João Kibe, por causa de 
qualquer coisa Terezinha do Touro brigava e dava cabeçada. Prá prender 
Terezinha só uma radio-patrulha, naquele tempo era guarda civil, usava 
calça azul-escura e camisa azul- clara! Dois guarda prá Terezinha do Touro, 
não! Ela batia neles tudo. Tinha que ser cinco radio-patrulhas. Terezinha do 
Touro tinha que ser dobrada no gogó. Essa era a vida de Terezinha do 
Touro. Brigou, desceu de lá da favela dos caixotes até a favela  de baixo. 
Aqui tem separação de favela, tem a favela de baixo e a favela de cima. 
(Depoimento de morador. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 76).  

 
 

4.5 – Memórias e vivências do trabalho  

 

 
Eu lembro somente de mais nada, vou lembrar de quê? Só o trabalho da 
gente aqui que foi forte. Num tinha nada, carregando água na cabeça e 
trabalhando dia e noite, chegava de noite... (Depoimento de Maria José dos 
Santos. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 26). 

 

Nas memórias dos moradores da Pedreira Prado Lopes, a relação entre o 

lugar e o cotidiano está relacionada ao trabalho. Desde o trabalho na pedreira, na 

construção da casa, da capela, na luta pela sobrevivência, na construção da cidade, 

na relação com a cidade, o trabalho é que dá sentido às suas vidas. O trabalho é 

assim central em suas memórias. Trabalho cansativo, estressante… “Agente 

chegava e dormia…”, “…eu trabalhava três horários…” 

(...) Eu trabalhava Três horário. Pegava três horários. Eu pegava às seis e 
às duas da tarde. Final de semana das duas às dez da noite. Durante a 
semana era seis da manhã, quês dizer que a gente via alguma coisa, né? A 
gente via, a gente via, num tinha ninguém na rua. A gente chega e dormia. 
A gente trabalhava e ficava cansada. (Depoimento de morador. In: SOARES 
e ANTUNES, 2001, p. 70). 
 

Nos relatos dos moradores, as mulheres se auto-identificam como mulheres 

trabalhadoras para a sobrevivência, para a reprodução da vida, para contribuir com 

a sobrevivência da família.  
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Eu fiquei com umas dificuldades, meu marido também, e teve uma época aí 
que ele trabalhava na Mannesman, aí foi mandado embora. Isso foi em 64, 
foi mandado embora e era muito difícil arranjar emprego. Aí teve que 
trabalhar com ferro velho. Aí eu tinha que saí como lavadeira, pegava roupa 
e era muito difícil, porque aqui num tinha água prá lava. Tinha uma biquinha 
lá embaixo na Serra Negra, e hoje já num existe mais, já foi muito tempo, 
tudo asfaltado, aí acabou. (Depoimento de Maria de Lurdes Araújo. In: 
SOARES e ANTUNES, 2001, p. 32).  

   

Outro ponto tratado pelos moradores é a relação entre trabalho e lugar. A vida 

na Pedreira Prado Lopes, os espaço com condições precárias condiciona o trabalho, 

torna-o mais cansativo e até mais precarizado. O trabalhador busca na cidade 

condições de subsistência e, na Pedreira, ele se desdobra no trabalho pela 

sobrevivência, construindo sua casa, buscando água para cozinhar, tomar banho, 

lavar a roupa. 

Eu tinha que levantar cedo, senão num conseguia serviço, não. Tinha de 
chegar no serviço mais cedo, tinha que levantar cedo, pegar o bonde. Tinha 
dia que bonde acabava a força e ficava parado, ficava parado. Aí chegava 
lá, o encarregado falava: - Uai, cê atrazou. Eu respondia: - O bonde perdeu 
a força, uai. Uns ficavam esperando, chegava sete horas, ficavam 
esperando até oito horas prá pegar, coitados! (Depoimento de José Roberto 
Alves. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 38). 
Num tinha água. E a vida era difícil, só o meu marido trabalhava. Tinha que 
buscar  água na cabeça pra poder  lavar roupa. Pra tudo então tinha que ir 
no corguinho lá em baixo pra poder lavar. Era o maior sufoco. (Depoimento 
de Geralda Rainha dos Santos Vaz. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 32). 

 

Nesse sentido, observa-se também que o lugar tensiona o trabalho. Os limites 

impostos às condições de trabalho na Pedreira tensionam a sociabilidade entre os 

moradores. 

Eu tinha duas lavagens de roupa e pegava água na cabeça, era aquela 
confusão toda né? E muita briga no torneirão, a “rapa” vinha três ou quarto 
vez por dia. A radiopatrulha. Eles chamavam “rapa”. E tinha muita briga 
entre as mulheres lá. Umas diziam: - Eu vou encher agora no peito e na 
raça. Então agente ficava prá trás, agente num queria entrar na confusão. 
Então ficava lá quase o dia inteiro, prá apanhar uma lada d´água. A 
radiopatrulha vinha prá organizar aquela bagunça. (Depoimento de Maria de 
Lurdes Araújo. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 32).  

 

No relato dos moradores, o trabalho está também vinculado ao cuidado dos 

filhos, à sua educação. Assim são expressos os limites nesse cuidado que as 

condições de trabalho impõem aos setores populares. 

Aí eu tive meu primeiro filho, o Wallace. Aí continuano aquela luta, e 
Solange também, a outra minha filha. Mas com todos esses sacrifícios, 
graças a Deus eu consegui, são dois advogado que eu tenho. Nessa labuta, 
lavando roupa, e cozinhei em muitos restaurantes também. E tenho essa 
daí que é formada em Magistério e tá fazendo Matemática. Eu falo mesmo, 
porque o primeiro lugar que eu vim morar depois de casada foi aqui e eu me 
dei muito bem e fui feliz aqui. (Depoimento de Maria de Lourdes Araújo, in: 
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SOARES e ANTUNES, 2001, p.101). 
Eu tenho um filho que chama João Pedro. Só esse filho que eu tenho. E 
tenho seis netos. Isso interessa? Trabalhei num hotel muitos anos, depois 
que eu trabalhei na casa dos outros. Eu saia para trabalhar e João Pedro 
ficava em casa. Trancava ele dentro de casa. Na hora dele ir para aula, a 
minha mãe vinha, trocava ele, arrumava ele e ia para aula. Ficava dentro de 
casa, fazia a comidinha dele, deixava pronta e comidinha dele. (Depoimento  
de Adelaide Maria de Jesus, in: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 109). 

 

A educação e formação, tanto dos filhos, como das próprias mães, aparece 

nos depoimentos articuladas com o trabalho. Este garante a educação dos filhos e a 

própria promoção e promessa de melhoria de vida para aumentar a renda, para 

ajudar a família a crescer. Esse aspecto é associado, pelos moradores, à Escola 

Profissionalizante Raimunda da Silva Soares, uma conquista da comunidade através 

do Orçamento Participativo.  

(…) Então está ficando muito bom, nesse lado profissionalizante, está 
sendo ótimo para muita gente mesmo. Igual esse cursinho que está 
acontecendo na CEFET. Depois que a nossa turma formar vai vir outra 
turma, atrás dessa vai vir mais, mais, entendeu? Os monitores dizem para 
nós que eles não pretendem parar, eles pretendem continuar a dar curso. 
Então vai ser muito aproveitável, vai ser bom, eu gostei muito e estou 
gostando muito do curso. Está sendo muito bom para nós todas que 
estamos lá. Nós estamos aprendendo muita coisa boa, nós estamos 
aprendendo a fazer os produtos em casa, para agente trabalhar em casa, 
para aumentar a renda, para ajudar a família a crescer mais um pouquinho. 
(Depoimento de Jovina da Costa Meira. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 
53).  

 

A importância da formação para o trabalho é colocada, pelos moradores, 

tanto no aspecto formal, quanto no aprendizado cotidiano relacionado à experiência 

de vida. Observa-se também que oportunidades de emprego são aproveitadas pela 

comunidade nos equipamentos existentes no entorno e dentro da Pedreira, como no 

Hospital Odilon Behrens, na Escola Municipal Belo Horizonte, na Escola 

Profissionalizante Raimunda da Silva Soares. 

(...) completei o segundo grau no Colégio Municipal em 1995, o curso 
normal (...). Algumas pessoas que estudaram comigo trabalham na área, eu 
trabalho numa área que é a escola, mas não na área educacional, eu 
trabalho na portaria. Eu vou começar por outra etapa de trabalho. Eu 
comecei trabalhando à margem da própria Pedreira. No pronto socorro do 
Odilon Behrens, eu trabalhei lá por volta de 88 na construção e em janeiro 
de 1989 eu comecei a trabalhar na paróquia de São Cristóvão, ou seja, uma 
ponte grande social para conversar com os moradores da Pedreira. (...) Saí 
de lá em 1993 e em 1998 eu vim trabalhar na Escola Profissionalizante, 
indicação do Sr. Liberalino. (Depoimento de Josias Reis. In: RIBEIRO, 2001, 
p. 192). 
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4.6 – Gerações: infância, jovens, adultos, idosos 

 

As lembranças da infância aparecem calçadas nas lembranças do lugar, “do 

tempo em que ainda era um matagal”. Os moradores se referem nos relatos à 

infância popular, vivida na rua, no campo, no acompanhar a mãe no trabalho.  As 

lembranças da juventude também são abordadas coladas ao lugar, aos seus limites, 

às dificuldades. 

Onde eu vivi a minha infância, uma infância que foi calçada com lembranças 
do tempo que ainda era um matagal. A gente atravessava da minha casa, 
saía, apanhava um campo de futebol que tem cima de um chamado 
campinho, e hoje é a Praça Santa Cruz. (Depoimento de Adão Soares. In: 
SOARES e ANTUNES, 2001, p. 27). 
Este daqui. Ficava lá no meio do mato com aquela baciona de roupa na 
cabeça. Pra nós lava pra fora. Eu lavava, ela passava, me dava, eu levava e 
entregava para ela, e ficava com os meninos. (Depoimento de Marieta José 
dos Santos. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 31). 
A infância, a juventude, a adolescência na Pedreira Prado Lopes, foi muito 
difícil. Fui um adolescente comum, meu caso não era um caso isolado, todo 
mundo do meu tempo vivia com muita dificuldade, quando agente fala 
Pedreira não tinha luz, não tinha água. Quanto à luz que agente tinha dentro 
de casa, era lamparina, muito poucas pessoas tinha luz elétrica, telefone. 
Nossa juventude foi difícil, mas por outro lado era muito bom, né? 
(Depoimento de José Eustáquio Parreiras. In: SOARES e ANTUNES, 2001, 
p. 37). 

 

São destacadas as lembranças da Pedreira como espaço de divertimento, de 

dança, sanfoneiro, lazer, em contraste com um lugar do medo, proibido, revelando 

uma tensão entre a liberdade prometida pela cidade e os limites que lhes são 

impostos. 

As pessoas de meia idade, naquele tempo nem existia essa história de 
Terceira idade não, elas inventava essas coisa deles mesmo se divertir e se 
divertia muito aqui dentro da Pedreira. Tinha o sanfoneiro e os pessoal que 
era considerado os perigoso respeitava o pessoal que dançava na Pedreira 
Prado Lopes. (Depoimento de Jovina da Costa Meira. In: SOARES e 
ANTUNES, 2001, p. 61). 
Do parque eu lembro. Tinha os palhaços, tinha o pessoal lá e juntava 
bastante gente. Ai divertia bem, né?  A gente gostava e a meninada 
adorava. Os meninos divertiam muito e gostavam muito de lá. E teve um 
outro também na Serra Negra, ali onde é um depósito hoje. Também já 
diverti de mais lá. Eu lembro que eu morria de medo, mas mesmo assim 
entrava no “danger” e adorava, rodava… Ficava sozinha. (Depoimento de 
Geralda Rainha dos Santos, In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 66).  
E eu criava meus meninos assim:- Acontece o que acontecer na rua, não 
vai no portão ver. Só sai de casa para ir para o colégio, do colégio para 
casa. Eu tinha, eu acho que eu era dura, sabe? Não pode, não pode. Entrar 
na casa de vizinho para toma uma água? Não pode. É proibido entrar num 
butiquim, é proibido parar com qualquer pessoa, é proibido ganhar presente. 
É proibido ter amigo, é proibido brincar com menino na rua, é proibido tudo. 
Tudo era proibido. É proibido jogar pedra na casa dos outros. É proibido 
brigar. Se sair na rua e brigar, chegar chorando, vai apanhar. Apanhar mais. 
Então, tudo era proibido. E nessa de tudo era proibido, e como eu era 
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também muito brava, eles respeitavam. Eu era costureira. E o terreiro 
enorme, eles ficavam brincando ali. Se sumisse, que eu via, olhasse que 
não tinha ninguém, eu passava mão numa vara e punha a mão para trás, 
assim. Subia a escada… Uma ocasião eles estavam desmanchando uma 
pedreira lá, um britador, e menino gosta disso, né? Mas a distância que 
esses meninos me enxergava, você fica boba!  Me enxergava na esquina, 
com as mão pra trás, assim. Daí um minutinho, vinha um atrás do outro. Às 
vezes, eu batia, às vezes, não. Falava: - Olhe, não é pra ir, não pode ir. 
Então eu criei meus meninos assim. Então, na verdade, era tudo proibido. 
Mas eu era mãe. È, brava, mas eu era amorosa. A gente, eu era muito 
amiga deles. Nós contávamos caso, a gente ria. Nós…Criei com muita 
amizade. Só que tinha que ser severa. Porque, num lugar daquele, não tem 
como, viu?  Era o jeito que eu achei prá criar eles. Quando eles foram 
ficando maiorzinho é que eu fui explicando: - Num pode ganhar presente. 
Essas coisas, pondo pra maiorzinha, né? E acontece que eles cresceram 
assim. (Depoimento de Hilda Lopes Arruda, in: SOARES e ANTUNES, 
2001, p. 102). 

 

As lembranças dos adultos, do seu trabalho, das mães, de maneira particular, 

são colocadas pelos moradores ligadas à criação, à sobrevivência, às condições de 

estudo dos filhos. Quando se referem aos filhos falam da infância relacionada à 

necessidade do trabalho precoce para a sobrevivência da família, e do estudo se 

enredando com o trabalho da mãe e dos próprios filhos. 

Uma escola profissionalizante que é a “menina dos olhos” da mais nova 
secretaria de Belo Horizonte, que é e Secretaria Municipal de Assuntos da 
Comunidade Negra-SMACON. E é essa SMACON que tem dado à 
comunidade um trabalho que brilhante, formando já quase 1000 
profissionais que buscam cidadania. E ser um profissional qualificado com 
qualidade, com certificado, ele passa anão ser um marginalizado, ele é um 
cidadão. Esse trabalho é muito bem, porque é uma luta, uma conquista da 
comunidade que busca constantemente, cada vez mais melhorias, para que 
a vila fique com uma característica mais humana. (Depoimento de Adão 
Soares.  In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 56). 
Eu gosto da escola, ela tem que continua o seu trabalho, num pode parar. É 
ali que as crianças vão aprender, vão evoluí. Tem muito menino que tá 
fazendo coisa errada, mas indo lá tão aprendendo alguma coisa, tão 
fazendo alguma coisa lá. A vida continua aqui, num pode parar. 
(Depoimento de Raimunda Gomes do Nascimento. In: SOARES e 
ANTUNES, 2001, p. 56). 
E quando a Solange saiu do Marconi, ela fez vestibular aqui na Federal e 
passou. Então ele estudou aqui na Federal. Uma maravilha. Agora o meu 
outro filho, ele também começou a estudar depois que ele foi transferido 
para Varginha. Ele ficou oito ano sem estudar em Nepomuceno. Eu tive 
então que mandar ele prá lá. Aí foi, ele chegou em cima de tudo e começou 
a fazer vestibular e passou. Mas ele veio embora e foi estudar em Sete 
Lagoas, ele formou lá em Sete Lagoas. E a Denise também, ela formou no 
Estadual Central, mas depois ela voltou aqui pro IAPI e formou em 
Magistério. No São Cristóvão. E ela tá fazendo Matemática aqui na Antonio 
Carlos, FAFI, sei lá, na Antonio Carlos. (Depoimento de Maria de Lourdes 
Araújo. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 103). 
Então pra eu continuar a minha vida, para eu continuar meus filhos, com a 
criação dos meus filhos numa boa, então me expandi muito, aprendi muita 
coisa pra sobreviver. Eu era salgadeira num restaurante. Nas horas vaga eu 
era manicure em casa, pra ajudar na alimentação, que o salário era pouco. 
O meu filho Robson, que hoje ta com trinta e seis anos, ele começou a me 
ajudar aos doze anos de idade, ele vendia salgado e vendia peixe pra me 
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ajudar, porque eu tinha uma filha estudando no Colégio Brasileiro e eu 
queria formar essa filha com o canudo. Então prá isso eu trabalhava sem 
Pará. A nossa roupa era lavada à noite, porque não sobrava tempo pra 
lavar durante o dia. No domingo, enquanto as outras pessoas estavam 
todas perfumadas, passeando, ele tava, o Robson tava vendendo salgado e 
eu fazendo manicure pra nossa sobrevivência. (Depoimento de Jovina da 
Costa Meira. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p.103).  
Porque sempre meus filhos começaram a trabalhar muito cedo. Meus dois 
filhos mais velhos, com doze anos, já tinham carteira assinada. E as 
meninas carregando água. E chegava fim de semana, como eu estou te 
falando, eles iam também carregando água. Mas graças a Deus era assim: 
trabalhava de dia, estudava a noite. Mas depois ele teve um problema de 
cabeça de tanto estudar. Ele trabalhava no banco, teve que mudar de 
serviço, ficar afastado um pouco, porque ele estudava demais,dava até calo 
no pescoço. Chegava aqui uma hora da manhã, ele tava sentado aí na 
mesa fazendo exercício, que ele chegava do serviço, né? Mas ele tinha um 
interesse tão grande em trabalhar, estudar, que acabou que não resolveu 
muito não, mas pelo menos.que ele sabe, ele passa pros filho dele. Mas 
graças a Deus ele foi curado, agora ele trabalha tranquilo, ele é motorista 
particular, trabalha com um pessoal muito rico numa firma, ele é motorista 
da firma, do escritório, e ele tem sete anos que ta lá. E esse outro, o 
segundo, já quase é gerente lá de onde trabalha, tem trinta anos que ele 
trabalha lá. E eles não mandam embora por lei nenhuma! E esse é cantor 
da igreja, canta maravilhosamente. Viaja, agora mesmo ele viaja para São 
Paulo, com o grupo dele, viaja para tudo quanto é lugar. Agora, dia 1° de 
maio, lá vai ele de novo. Então ele é uma benção, uma gracinha! 
(Depoimento de Raimunda de Jesus Magalhães. In: SOARES e ANTUNES, 
2001, p.107-108).   

 

 

4.7 – Raça, gênero 

 

A condição de mulher perpassa a maioria das memórias e identidades das 

moradoras da Pedreira Prado Lopes. São elas que se destacam nos depoimentos, 

que lutam e garantem a sobrevivência, o cuidado dos filhos, a reprodução dos 

valores. Na conformação do lugar, como um espaço de vida e de dignidade, as 

mulheres são os sujeitos mais visíveis, como produtoras marcantes na Pedreira. Os 

territórios populares, por serem tão hostis à reprodução digna da vida, da infância, 

trazem as marcas de gênero da mulher responsabilizada na cultura, pela vida, pela 

dignidade do viver.    

(…) As criança eram bem tratadas. Ninguém via menino na rua assim for a 
de hora, não. Ninguém via menino na rua, os meninos ficavam todos… 
Antes da sete da noite os meninos já estavam tudo dormindo. Tinha menino 
fora de hora na rua não. (Depoimento de morador. In: SOARES e 
ANTUNES, 2001, p. 70).  
Eu era mãe, era pai eu era tudo, tudo o que existia eu fazia. Nunca pus 
filho, eu não punha filho na frente de nada, eu não punha marido na frente 
de nada. Eu era tudo. Num é porque eu sou forte, não! Porque mãe tem que 
sê assim. Eu falava com meus meninos assim: - Olha, família não é aquele 
que ta com a casa cheia, não! Família é aquela pessoa que respeita, onde 
tem ordem, todo mundo trabalha, todo mundo é honesto, todos se respeita. 
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Isso é família. Num precisa sê branco, num precisa sê azul, num precisa sê 
nada, num precisa sê intelectual, não. Família é isso. Porque eu fui criada 
no interior. Cada família pobrezinha, mais era a coisa mais linda!  No interior 
a gente num olha que a pessoa é rica, que a pessoa é branca, que a 
pessoa... Não a gente é todo mundo e todo mundo se ama. Todo mundo se 
respeita. É isso. Isso é...Depoimento de Hilda Lopes Arruda. In: SOARES e 
ANTUNES, 2001, p.109).   
 

A mulher se identifica como guardiã dos valores mais básicos da 

sobrevivência, da dignidade do lugar, das gerações, da própria condição de mulher, 

de sua formação e profissionalização. 

As mocinhas que hoje se engravidam, talvez para segurar o namorado, elas 
num tão pensando, que o futuro daquele filho é com 9 anos de idade, com 
um revólver na mão... Infelizmente nós ainda temos muito trabalho pra fazer 
na Pedreira... Nós temos um trabalho de conscientização da mulher... A 
mulher da Pedreira ainda num é a mulher que pensa em se 
profissionalizar... Hoje o mundo exige isso! A mulher, a primeira coisa que 
ela tem que pensar na vida é de se sustentar. E num é ficar atrás de homem 
não! Porque não adianta... O homem hoje também ele depende muito de... 
Hoje a condição financeira é o que diz tudo na vida de um casal. Então a 
mulher, hoje ela num tem essa consciência. A mulher da Pedreira, a menina 
que está nascendo na Pedreira né? A que já é avó, já é mãe... Porque tem 
pessoas que nasceram, que são avós e que são mães... Elas num tem essa 
consciência. (Depoimento de Sueli Alves Antunes. In: SOARES e 
ANTUNES, 2001, p. 55). 

 

A condição racial perpassa igualmente as memórias da infância e da 

juventude, do trabalho, da sobrevivência na Pedreira Prado Lopes. As origens do 

lugar vinculadas às referências ao quilombo, às resistências, à escravidão, marcam 

os relatos e compõem a identidade dos moradores. O espaço, o território, o terreiro, 

assumem extrema relevância na história de suas identidades, na caracterização da 

especificidade dos territórios populares. A representação de ser, em suas origens, 

um território de matriz Africana, um antigo quilombo, confere às memórias dos 

moradores da Pedreira uma permanente conformação baseada em relações raciais. 

Olha, eu sou até suspeita prá tá falando, porque eu defendo muito esta 
proposta. A escola prá mim, foi assim, uma porta aberta do lado do poder 
público, pra vir sanar um monte de problemas que agente tem. Não só a 
discriminação racial, porque a maioria das pessoas é de origem negra, né? 
Não é só a pobreza, não é só a pobreza cultural, não só a parte importante 
que eu acho da valorização da pessoa, do morador. Eu acho que a escola 
aqui foi um raio de luz, uma coisa muito importante. (Depoimento de Sueli 
Alves Antunes. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 56-57). 
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4.8 – Redes sociais e religiosas 

 

As vivências do trabalho e da sobrevivência se misturam com as relações 

sociais, associativas e religiosas. Relações que conferem ao lugar e à comunidade 

uma identidade positiva de mudança e de superação do imaginário negativo que a 

cidade tem da Pedreira Prado Lopes.  

Então eu trabalhava como operário mecânico e também como assistente da 
Pastoral Operária da Arquidiocese. E o tempo que sobrava era dedicado a 
uma comunidade, a Nossa Senhora de Guadalupe. Eu participei da 
fundação e construção da segunda capela, a Capela Santa Cruz, lá em 
cima na Pedreira, no campinho. Essa segunda capela foi inaugurada no me 
de fevereiro de 1982, com a participação da benção de Dom Serafim, com a 
lembrança também que nesse mesmo dia foi plantada a árvore que fica 
ainda no meio da praça. È um pouco o orgulho dos moradores, porque 
geralmente tudo era quebrado e a árvore ainda não foi quebrada, graças a 
Deus. A manutenção foi feita espontaneamente pelos moradores, até hoje. 
(Depoimento de Padre Chico.  In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 40). 
A Pedreira Prado Lopes melhorou muito, melhorou da água pro vinho. Por 
que? Porque tem muita coisa boa aqui, aproveitável, e os dirigentes da 
associação querem mais, eles querem mais. Por que? Porque está sendo 
bom pra nós que moramos aqui, muito bom pras pessoas que tão 
crescendo agora (…) Então o que tá acontecendo? A Pedreira Prado Lopes 
tá modificando, tá crescendo, o pessoal tá ficando mais ativo, mais esperto. 
(Depoimento de Jovina da Costa Meira. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 
53). 

 

Os símbolos religiosos, a Capela, o Centro Espírita, as igrejas e árvores que 

ficam do meio da Praça, agem também como símbolos de reconhecimento social 

positivo do lugar. Configuram-se como lugares de fortalecimento da solidariedade, 

da existência de uma vida associativa. Os depoimentos carregam a afirmação da 

Pedreira como lugar, como comunidade de sujeitos e coletivos sociais que trazem 

uma imagem positiva em reação às imagens tão negativas com que a cidade os 

representa. 

Quem não quiser ir para Igreja São Cristóvão tem várias igrejas de crente, 
batista, petencostal etc., etc, tudo por aqui, tá? Centro Espírita, Congado, 
centro de alcoólicos anônimos, muitas cosas que podem ser aproveitada. 
(Depoimento de Jovina da Costa Meira.  In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 
52). 
Eu posso me considerar uma pessoa feliz, porque a minha trajetória ma 
obriga a dizer que sou feliz. Porque ajudei ao próximo e olhei as coisas de 
meus irmãos. Me interessei pela comunidade onde moro e trabalhei junto 
com a liderança da comunidade, logrando ser até Presidente da Associação 
Comunitária da Pedreira Prado Lopes. (Depoimento de Adão Soares. in: 
SOARES e ANTUNES, 2001, p. 121). 
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A religiosidade, as diversas formas de associação41, como trabalhadores, 

como agentes de cultura são mostradas como espaços de afirmação cultural, de 

aprendizado e de afirmação de direitos coletivos. Como processo construído dentro 

da comunidade, espaços e relações de luta pelos direitos à escola, à formação 

profissional, aos serviços públicos, ao centro cultural são colocados pelos moradores 

da Pedreira como direito a serem reconhecidos como sujeitos de cultura.  

 
A minha mãe foi sempre uma pessoa religiosa e quando criança a gente era 
obrigado a cumprir os mandamentos da Igreja Católica, era uma coisa de 
tradição irmãs que davam catecismo aqui na Igrejinha de Guadalupe.E tinha 
um grupo de  irmãs que vinham aqui na Pedreira e faziam o preparatório 
para a Primeira Comunhão. Era assim a religião católica. A religião católica 
na época era predominante na nossa comunidade.Uma coisa que pra mim 
foi muito importante, como menino eu gostava era da procissão de São 
Cristóvão, mas também na Semana Santa, da subida da cruz da Paróquia 
de São Cristóvão até o chamado alto campinho, que hoje tem a Capela 
Santa Cruz. A cruz vem partindo lá do São Cristóvão e sai daqui a 
Procissão do Encontro. São coisas que são remanescentes de um tempo já 
ido e vivido. (Depoimento de Adão Soares. In: SOARES e ANTUNES, 2001, 
p.97). 
Olha a base da Associação que ajudou a comunidade foi a Igreja. Quando 
cheguei na Igreja, que também só  rezava. Tinha a Campanha da 
Fraternidade, que chegava com uns envelopes pra gente botar dinheiro, era 
só isso. Depois veio a mudança, pois viram que tava havendo… nas 
comunidades, na associações. Tudo era feito com base na Igreja. Tinha as 
irmãs de Caridade que nos ajudava, elas vieram de Campinas, acho que foi. 
A irmã Neli e a Irmã Elide. Elas nos ajudavam a organizar quadrilhas, a 
gente vendia salgado e canjica e arranjava dinheiro, mas depois saia com 
uma mão na frente e outra atrás…(…) A gente reunia na época que eu 
lutava… a gente lutava, junto com as irmãs, porque sozinho a gente num 
consegue, precisa ter organização. Foi assim que a gente construiu a 
Escola José Diogo. (Depoimento de Raimunda Gomes do Nascimento. In: 
SOARES e ANTUNES, 2001, p.121-122). 
Essa União dos Trabalhadores da Periferia, conhecida como UTP, trouxe 
benefício aqui pra favela. Olha, ela, por exemplo, trouxe a água. Trouxe 
água, luz, e andou fazendo alguns servicinho aí, nesses becos aí. É 
cimentou o beco. O José Arruda chegou uns tempos a ser fiscal também. 
Mas então eles organizavam, por exemplo, precisava fazer um serviço, eles 
organizava lá, tava precisando fazer um serviço em tal lugar, eles reunia 
então, fazia aquele serviço que precisava de fazer, eles vinha e fazia o 
serviço. (Depoimento de Generino Hilário de Jesus. In: SOARES e 
ANTUNES, 2001, p. 121). 
(…) Eu acho até muito interessante o pessoal lá. Pelo seguinte: eles 
buscam o que eles querem. Eles se unem para conquistar o que eles 
querem. E às vezes aqui na Senhor dos Passos não é tão ligada igual eles 
são. Eu sempre falo aqui, eu sempre falo nas reuniões: “gente, porque 
vocês não comportam igual ao pessoal da Prado Lopes?” Se os pais estão 
trabalhando, os filhos vão representando os pais, e aqui se os pais não 
vêm, os filhos também não vem. Eu até questiono sempre isso, essa 
diferença de união, pois lá tem grupo escolar, lá tem escola 

                                                 
41 A União Prado Lopes é a única associação da Pedreira Prado Lopes; surgiu em 1974. Na década 

de 1950 surgiu na Pedreira a UTP – União dos Trabalhadores de Periferia, com sede em uma 
escola que foi desativada, localizada na Rua Carmo do Rio Claro. A UTP colaborou na fundação 
União Prado Lopes. 
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profissionalizante, lá tem posto medico. Lá tem tudo que nós não temos 
aqui, entendeu? Então, quer dizer, eu que a luta deles é uma luta, assim, 
mais unida. (Depoimento de Lúcia B. Guimarães – Membro da Associação 
Comunitária da Vila Senhor dos Passos. In: RIBEIRO, 2001, p. 110). 

 

 

 

4.9 – Violência 

 

Nos depoimentos, os moradores da Pedreira Prado Lopes vêem a violência 

invadindo, de fora, seu lugar. Não é um traço de sua comunidade, nem de sua 

condição de pobres serem violentos. Ao relembrar sua vida de “antes” na Pedreira, 

destacam situações como poder andar na rua até de noite, organizar festas, amarrar 

a porta só com um cordão, e sentimentos como não ter medo, manter relações de 

confiança e respeito pelos outros. A essa imagem de lugar antes pacífico, de 

confiança, de trânsito sem medo, contrapõe a violência que invade, que vem de fora 

e rouba a tranqüilidade do lugar. 

 

Era bom aqui, era bom. Era melhor do que agora. A gente podia andar aí, 
até de noite. De sábado pra domingo amanhecer o dia na rua, tocando 
sanfona. Num tinha vagabundo, num tinha nada igual tem agora. Eles num 
mexe com a gente não, mas antigamente era melhor, porque agora tá pior: 
Não, não era igual hoje. Tinha alguma confusão assim e coisa. Agora não, 
agora de quase semana em semana mata, mata um. E os bandidos 
antigamente respeitavam mais os moradores da favela. Antigamente os 
bandidos num mexia com ninguém da favela, num roubava, num brigava. 
Brigava assim, trabalhador com trabalhador, por causa de cachaça. Não 
roubava, não tinha roubo. Tinha... roubavam as coisas deles, mas era lá pra 
baixo.  A gente também tinha pouco dinheiro, também. Tinha era nota de 
cinco mil reis, dez mil réis né? (Depoimento de morador. In: SOARES e 
ANTUNES, 2001, p. 69). 
Quando eu vim pra aqui, num tinha tiroteio, num tinha não! Só atirava se 
tivesse brigando um com outro. Assim mesmo era mais difícil, num era 
tanto... Agora não, é o seguinte: você num pode saí daqui. Desceu, você 
fica nisso aí. A violência era brava, mas num era tanto igual tá agora! Você 
vê até menino de revolve na cintura, tem hora que dois revólveres... Tem 
hora que não pode ir para aula... (Depoimento de morador. In: SOARES e 
ANTUNES, 2001, p. 69). 
Pessoas que tinha mais respeito pelos outro! Dia de Nossa Senhora 
Aparecida, era luta pro dia, eles tava, ajudava a fazer. Tinha festa... piorou 
muito. (...) Antigamente num tinha tanta violência não. Tinha ladrão, mas era 
ladrão assim, tudo adulto, de vinte anos pra cima. Eles roubavam de noite e 
ficava dentro de casa de dia. As mulheres que saía vendendo os furtos que 
eles trazia, entendeu? Mas o furto deles era galinha, coador, eram esses 
negócios que eram os furtos. Hoje em dia que aperta, hoje em dia que 
aperta. Agente não vai falar em droga. Não, não. Só malandrão velho fazia 
essas coisas, coador, galinha, esses negócio. De dia você num via um 
ladrão na rua. Só as mulheres deles vendendo os bagulhos. (Depoimento 
de morador. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 69-70). 
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Antes era muito melhor, num tinha essa violência não. Eu saia cedo. A porta 
de casa eu só amarrava com um cordão, o dia inteiro amarrava com um 
cordão a porta, num tinha nem chave. Minha mãe saia também, ia lá pra 
casa do Delito e amarrava aporta com um cordão. Ninguém mexia. Eu tinha 
máquina de mão, tinha tudo aí no barracão. Depois que minha mãe morreu 
eu fiquei aqui três anos sozinha, minha porta amarrada com um cordão. De 
noite eu passava só uma tramela na porta, ninguém nunca mexeu comigo, 
ninguém. (Depoimento de morador, In.: Soares e Antunes: 2001, p. 70). 
Troca de tiro num tinha mesmo, isso não…, de certos anos prá cá foi que 
começou esse negócio de muito tiro, muita morte aí de tiro, essa coisa 
começou de poucos anos pra cá e tem mais ou menos uns…, se não me 
falhe a memória, tem mais ou menos uns quinze anos que começou esse 
negócio de muita morte aí. Mas num tinha isso não. Num tinha tanta briga. 
(Depoimento de morador. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 71). 

 
 

Os moradores estabelecem uma contraposição entre o que chamam de 

“marginas de antes”, que cuidavam da comunidade, e os responsáveis pela violência 

hoje, que trazem a insegurança e o medo para o lugar. Antigamente a identidade da 

Pedreira Prado Lopes estava vinculada a uma marginalidade tradicional, envolta em 

mistérios, casos, histórias, personagens, malandros, travestis que fizeram parte 

também do imaginário da cidade. Hoje, a violência não tem cara, está vinculada a 

grupos, forças que disputam liderança através de redes que vão além do lugar. 

 
O pessoal famoso aqui era Cintura Fina, Maria Bonita, Santoro, Nêgo 
Arlindo, João Kibe. João Kibe era nosso, né? Mas era famoso. Tinha uma 
história aí que eles contavam, um desses marginais, não sei se é o Cintura 
Fina, que era macumbeiro. Ele virava moita, virava formigueiro, virava 
alguma coisa assim, prá polícia num achar. Era uma reza brava, um tipo de 
São Marcos da Orelha Parada, uma coisa antiga assim, mas eu num 
cheguei a conhecer essa reza. Essa reza que faz a pessoa virá moita, virá 
cupim. Diz o povo que o policial chegava a fazer xixi na moita de capim e 
num enxergava esse moço que me esqueci o nome agora, mas era uma 
pessoa que, se fosse hoje, era considerado marginal. Naquela época a 
gente nem sabia chamar esse nome. Não existia esse palavreado de hoje. 
Então diz que esse homem a polícia num pegava ele. Diz que ele fazia uma 
cambalhota assim, e quando ele caía do outro lado era um sapo ou 
cachorro, coisa parecida. A polícia num pegava ele. (Depoimento de 
morador. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 77). 
Antigamente os marginais cuidavam da comunidade. Cuidavam, o Beto 
Tarabica e esse Santoro, Cintura Fina etc. Esse pessoal da antiga. Ai de 
quem mexesse com uma dona ou uma coisa parecida! Era castigado pelo 
chefe, eles eram os chefes. Podia ir no baile tranquilo e voltar para casa 
tranquilo, sem medo de errar. O chefe tomava conta, proteção total. Se 
usasse arrombamento ou estupramento, ou mexesse com família, era só 
mandar recado para o chefe, o chefe vinha e corrigia tudo, castigava. Hoje 
talvez, eu não sei se alguém teria coragem de fazer um baile desse aqui na 
Pedreira. Não sei. Talvez a gente não tenha mais essa mesma coragem. 
Porque inclusive as mulheres não tem coragem de fazer um baile desses 
como naquele tempo. Já há muitos anos que eu não vejo acontecer uma 
coisa parecida. Até as próprias famílias, quando fazem algum aniversário de 
criança, alguma coisa, eles ficam com medo e terminam mais cedo. Então 
era assim, uma vida mais tranquila. (…) Aqui tinha bandidos, só que os 
bandidos daqui eram ocultos, num via bandido fumando maconha, atirando 
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assim à toa, igual é agora, né? Então podia transitar, podia sair daqui cinco 
hora da manhã, não tinha ninguém para mexer com a gente. (Depoimento 
de morador. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 81). 
 

  

A violência vem com a droga. “A droga foi que trouxe a violência para dentro da 

Pedreira”. Vem da cidade, comprada da cidade… 

 
A droga foi que trouxe a violência para dentro da Pedreira. Que é o que eu 
estou falando com o senhor. Há uns anos atrás eles usavam droga, aquele 
que comprava ia lá pra cidade. É comprava em outro lugar aí. Eles vinham 
fumar aqui, eles traziam droga pra cá, mas não era na vista de todo mundo. 
Tinha os negócios deles, mas era escondido. Hoje não, hoje o trem está aí 
aberto. (Depoimento de morador. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p.82). 
 

 

A violência altera a vida da Pedreira Prado Lopes e, sobretudo, invade a 

infância, os desvia do trabalho, da procura de serviços. Os mecanismos de cuidado, 

socialização e educação da infância, tão destacados pelos moradores como traços 

identitários da comunidade, são ameaçados e destruídos pela droga. 

 
Se a gente tinha que levantar cedo, de madrugada, num tinha violência, do 
outro cercar ninguém, não. Num tinha isso aqui, não. Hoje num pode sair 
cedo demais que eles tão cercando a gente na rua. Num tinha droga como 
hoje. Isso ficava pra lá, agora que a gente vê tanta coisa assim. Num tinha 
os menino perdido, tinha os mais velhos que contava o que tava 
acontecendo. Agora os meninos tão tudo de revolver na cintura, atirando e 
matando. Eles respeitavam a gente. Já aconteceu isso bem aqui: a gente ir 
pra missa e precisar voltar por causa dos tiros. (Depoimento de morador. In: 
SOARES e ANTUNES, 2001, p.83). 
Não, não. Num tá tranquilo, não. Como antigamente num tá não. Num tá 
mesmo. Agora vê, antigamente os rapazinho tava aí procurando um 
servicinho. Hoje garoto aí de doze e treze anos tão fumando maconha, 
robando aí. Antigamente num tinha desse negócio, não. Nesse tempo… 
quando eu vim pra aqui, eu nem ouvia falar em droga. Num tinha. Num 
ouvia falar em droga de uns tempos pra cá, que surgiu esse negócio de 
droga. Às vezes eu passo ali na rua assim, eles tão fumando assim, aquele 
papelim assim menorzinho. E olha, assim é que eu vejo que aqueles assim 
que é viciado. Que tá fumando. É aquela catinga danada, que eu nunca 
peguei naquilo. Antigamente num tinha isso não. Nem falava nisso. Tá 
demais… demais. Hoje é só saí na rua assim, tem aquele bolo assim, 
fumando. Fica perto da porta da gente e a gente num pode… tem mulher, 
menino, todo mundo fumando. A gente vê eles passando e num estão nem 
aí. (Depoimento de morador. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 84). 
Por que eu nunca deixei meus meninos na rua. Por que eu nunca que deixei 
meus meninos dando sopa na beira da rua, em pé lá, sentado assim  Filho 
meu nunca ficou em pé  na beira da rua, olhando os outro passar. Filho 
nunca parou… É proibido parar. Se quer conversar com alguém, vai lá em 
casa, chama a pessoa: Vem lá em casa conversar. Na rua, não. Porque 
você fica em pé ali na rua, você tá exposto a qualquer coisa ruim. Coisa 
boa, não! Se você parar uma hora, ficar ali, num instantinho alguém vai te 
oferecer coisas que você não pode fazer, que você num deve fazer. 
(Depoimento de morador. In: SOARES e ANTUNES, 2001. p. 84). 
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A violência e a droga ao invadirem a comunidade, descaracterizam o lugar, 

que passa a ser identificado pela cidade como lugar de violência. Até a relação dos 

órgãos de segurança com o lugar e a comunidade da Pedreira é alterada. 

 
Depois aparece uma turma de outros lugares, de outros bairros é… do Rio 
de Janeiro,…vem tudo pr’aqui… Então eles num fica só pr’aqui… A maioria 
da … desses bagunceiro que fica aí num é tanto gente daqui da Pedreira, é 
gente que vem de fora…né?  Por que acha assim: - É favela?  Vamos em 
frente! Vamos entrar! Né! Não num é… Gente sai de lá de São Paulo… 
(Depoimento de morador. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 85) 
A policia num respeitava as pessoa. Num respeita ninguém ali. Eles entram 
ali, pra eles todo mundo é marginal. E é terrível morar ali. Muitas vezes a 
gente tem que tratar o malandro bem porque, como eles são conhecidos da 
gente, você está defendido. E da polícia não está. (Depoimento de morador. 
In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 85). 
 

A comunidade reage e defende a sua imagem, sua infância e juventude. As 

reações à violência que invade seu lugar e sua comunidade revelam a tentativa de 

preservar sua autoimagem positiva, uma história não violenta, ordeira, de 

convicções e solidariedade. A imagem de lugar violento desconstrói as autoimagens 

positivas dos moradores da Pedreira Prado Lopes. A análise feita da violência, nos 

depoimentos, revela mecanismos de reação-preservação de autoimagens positivas. 

A violência coloca frente a frente as tensões entre as autoimagens dos moradores e 

as imagens de fora que os invadem. 

 
Eu lembro de um fato interessante com a irmã Neli, que uma vez a policia 
pegou um elemento, um marginal dentro da nossa comunidade e bateu nele 
em frente a creche. A irmã Neli estava conversando com um grupo de 
moradores, ela pediu licença ao grupo de moradores, chegou perto do 
policial e falou: O senhor policial, o que fez esse rapaz?  O policial falou: ele 
é um marginal, ele é um ladrão. Aí ela falou: Então o senhor podia fazer um 
favor, certo?  Cumprir o papel do senhor como policial e prender esse 
elemento e não agredir ele. O senhor tá agredindo ele, certo?  Então o 
senhor não tem esse direito de agredir nem dentro da nossa comunidade, 
nem em lugar nenhum. O policial perguntou quem era ela, ela se 
apresentou como uma pessoa cooperadora dentro de nossa comunidade, 
ele se apresentou como uma pessoa religiosa e como uma pessoa que 
conhecia as leis. E aquilo que o policial estava fazendo era contra a lei. 
(Depoimento de morador. In: SOARES e ANTUNES, 2001, p. 85). 
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Figura 15 – Vista desde a Pedreira Prado Lopes. Fonte: Marlene Ribeiro 
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5       O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PEDREIRA PRAD O LOPES COMO     

TERRITÓRIO DE CULTURA 

 

 

5.1 – Introdução 
 
 

A nossa cultura que cresceu e que espalhou para toda a 
cidade cresceu naquela coisa comunitária e a Pedreira tem 
isso até hoje no carnaval, no arraial que agente faz aqui... Se 
você andar pela Pedreira você vai ver beco com bandeirinha, 
rua com bandeirinha, aquela coisa comunitária. Quer dizer, 
esse ser que naquele momento não é cidadão ele criou uma 
cidadania pelo espaço dele, por gostar do espaço dele, é uma 
cidadania que não paga imposto... Não é reconhecido, tem 
dificuldades... Mas existe uma outra cidadania de quem cuida 
do seu espaço, de quem cuida dos seus. (Depoimento de 
Mário César de Almeida: Belo Horizonte julho 2009). 

 

A partir das autoimagens dos moradores da Pedreira Prado Lopes, 

representadas no capítulo anterior, o documento encaminhado ao Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM-BH, 

por Mário César de Almeida, representante da comunidade, expressa as 

expectativas em relação ao reconhecimento do lugar como patrimônio cultural da 

cidade. Quais são os significados que este pedido de reconhecimento tem para a 

comunidade? Quais são os valores reforçados pela comunidade que colocam a 

Pedreira como patrimônio cultural? Quais as implicâncias deste reconhecimento? 

Quais são os desafios colocados à política pública de patrimônio cultural? 

Através dos depoimentos de moradores da Pedreira, foi possível identificar 

como os grupos sociais estabelecem sua relação simbólica e cultural com o lugar. 

Abrindo a discussão e reflexão sobre a possibilidade de construção de novas 

interpretações do patrimônio cultural, retomando a abordagem feita no capítulo II 

deste trabalho: como a cidade contemporânea apresenta-se em relação aos 

processos de ressignificação e construção das identidades culturais e suas formas 

de representação simbólica? Como podem se constituir os processos de 

reconhecimento do patrimônio cultural? Retoma-se a importância da reflexão sobre 

a relação entre tempo e patrimônio e a teoria da história, entre a produção social do 

espaço da cidade e seu patrimônio cultural, entre a segregação social e espacial da 

cidade e patrimônio e diversidade cultural.  

Provavelmente, as respostas não serão dadas de maneira direta, pois além 
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de elas não se esgotarem neste trabalho, a reflexão sobre a cultura popular 

pressupõe um processo dinâmico e compartilhado com a comunidade. Este 

processo incorpora a aproximação de “mundos interpretativos”, trazidos pelas 

manifestações populares em suas tradições, conflitos, formas de organização. 

Considerando as representações da Pedreira Prado Lopes, suas transformações 

incessantes são parte constitutiva e significativa do processo identitário, o que 

amplia o significado democrático da cultura e da sociabilidade ali conformada. 

 

 

5.2 - O pedido de reconhecimento da Pedreira Prado Lopes como patrimônio 

cultural  

 

 

No documento, acompanhado pelo abaixo assinado da comunidade da 

Pedreira42, chama a atenção a reivindicação da população local pelo 

reconhecimento de sua cultura, tanto relacionada à história da construção da cidade, 

às tradições afro-brasileiras ali presentes, quanto ao fato de, por estarem na 

“periferia”, ou à margem da cidade formal, ali se constituiu uma cultura popular ainda 

não reconhecida. Reforça-se a necessidade de apreensão  do papel desses 

coletivos  na reconfiguração de interpretações sobre o seu patrimônio cultural. 

 
Aquela comunidade na sua luta diária pela sobrevivência não percebeu que 
havia se tornado com o passar dos anos em um local de resistência cultural, 
porque isso se deu espontaneamente, sem nenhuma premeditação ou 
movimento organizado por detrás. Por ser um lugar marginalizado, se 
permitiu a algumas liberdades que a cidade formal não se permitia. Assim 
como a Pedreira abrigou gente humilde, também abrigou a cultura popular 
que estas pessoas traziam. (...) Esperamos que com este registro o aspecto 
cultural entre na agenda das políticas públicas para a Pedreira Prado Lopes, 
não como “animação”, “lazer”, ou algo auxiliar às atividades 
assistencialistas  e educacionais, mas como forma de afirmação da 
identidade e auto-estima da favela. (Documento apresentado ao CDPCM-
BH pelo Representante da Associação Recreativa Escola de Samba Unidos 
do Guarani, Mário César de Almeida, nov. 2007). 

 

                                                 
42 O documento apresentado ao CDPCM-BH é assinado por Mário César de Almeida, representante 

da Escola de Samba Unidos do Guarani. Mário César é membro da comunidade da Pedreira 
Prado Lopes, “berço do samba em Belo Horizonte”. O documento foi encaminhado juntamente 
com abaixo assinado que apresenta 163 assinaturas de representantes da comunidade, 
moradores da Pedreira; representantes da comunidade do samba de Belo Horizonte; 
representantes da área cultural; cidadãos que não registram vínculo; representantes de 
organizações da sociedade civil e do poder público. 
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Ao reconhecerem a importância do papel do poder público nas políticas 

implementadas junto à comunidade, reivindicam o lugar da cultura, não como 

suporte ou alternativa para a solução, melhoria dos problemas sociais e urbanos, 

mas como principal direito a ser assegurado e por eles reivindicado. As articulações 

da comunidade, as associações, a participação ativa da Pedreira Prado Lopes na 

sua luta diária pela sobrevivência, assume neste documento um caráter cultural, 

constitutivo da identidade dos “pedreirenses”. A análise dos depoimentos se 

aproxima do discurso apresentado no pedido de reconhecimento, uma vez que 

identifica-se uma comunidade que passou, em todos esses anos de história, por um 

processo de autoreconhecimento e luta por seus direitos. A cultura é posta, não 

como um conjunto de conhecimentos a assimilar, mas sim como fruto de um esforço 

comum de compreensão do que se passa na comunidade para então “explicar” aos 

Outros (BOSI, 2003, p.156). 

 
Reconhecendo também que a Pedreira Prado Lopes é uma “comunidade 
cultural” da qual se tem emanado durante mais de um século, a cultura 
popular e tradicional “fundadas na tradição, expressas por um (vários) grupo 
(s) ou por indivíduos e que reconhecidamente respondem às expectativas 
da comunidade como expressão de sua identidade cultural e social”. (...) 
Por intermédio de V. Sa., junto ao ilustre Conselho Deliberativo do 
Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, com base na Lei Municipal nº 9000, 
de 29 de dezembro de 2004, e sobre a proteção dos artigos 215 e 216 da 
Constituição Federal, requeremos o registro da “Pedreira Prado Lopes” 
como patrimônio cultural imaterial de Belo Horizonte no Livro dos Lugares, a 
fim de corrigir a histórica distorção entre o papel fundamental que esta 
comunidade teve na construção da identidade belo-horizontina e a visão 
negativa do senso comum em relação à mesma.  (Documento apresentado 
ao CDPCM-BH pelo Representante da Associação Recreativa Escola de 
Samba Unidos do Guarani, Mário César de Almeida, nov. 2007). 

 

O documento apresentado foi resultado de discussões articuladas junto à 

comunidade da Pedreira Prado Lopes, através do projeto “Referências Culturais 

Comunitárias” e “Pedreira pelos olhos de quem vê”, desenvolvidos por moradores 

locais no Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira, em 2007. Esse trabalho 

promoveu a articulação de vários programas desenvolvidos na Pedreira, como o 

Agente Jovem da Escola Profissionalizante Raimunda da Silva Soares, Meninos do 

Morro e Mobilização Juventude. Foram realizadas pesquisas, entrevistas, filmagens, 

fotos sobre a Pedreira Prado Lopes, conforme relatado pelos integrantes dos 

projetos, material que serviria de referência para o Registro como Patrimônio 

Cultural na categoria de lugar. 
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Agente tem um monte de entrevistas com as pessoas, quando agente 
sentou para fazer o projeto como um todo agente já tinha os livros com 
entrevistas com algumas pessoas, agente quis dar oportunidade para outras 
pessoas que estavam “escondidas”, por exemplo a Dona Corália que era 
benzedeira, então a Igreja evangélica veio e ela ficou escondida... Nós 
fizemos um mapa da Pedreira e dividimos em sete áreas com todas as 
pessoas relevantes para as entrevistas, desde as pessoas que fazem 
alguma manifestação cultural, até o usuário de droga... Por que ele está ali, 
então agente trabalhou esse viés... Agente já fez a Carmo do Rio Claro, 
agora agente ia partir para a Pedro de Lessa, a Serra Negra. (Depoimento 
de Viviane Cipriano – Meninos do Morro e moradora: Belo Horizonte julho 
2009). 
 

Este trabalho realizado por moradores que se estabeleceram como referência 

importante na comunidade para a interlocução com os equipamentos públicos que 

atuam na Pedreira, teve a intenção de produzir e registrar informações sobre o lugar.  

A experiência, segundo o grupo, não finalizada, culminou no pedido de 

reconhecimento da Pedreira com a expectativa de que esse processo possibilitasse 

a articulação entre os programas implementados na comunidade, no sentido de 

reforçar a importância da história do lugar como referencial básico que deve ser 

constantemente realimentado para reforçar a identidade para si e para a cidade 

reconhecida.   

Mas como proteger este lugar que do ponto de vista cultural é um 
verdadeiro patrimônio da cidade se a Pedreira continua a ser uma favela, 
apesar da recente tentativa eufemística de classificá-la como vila ou 
aglomerado. Como preservar algo que a cidade legal, quase sempre ignora 
e renega deliberadamente sua existência, insistindo em denominar sua área 
ora como Lagoinha, ora como São Cristóvão, ora como Santo André. Uma 
criança na sua simplicidade, durante uma oficina de educação patrimonial 
no Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira, estabelecido no coração da 
Pedreira Prado Lopes certa vez respondeu esta pergunta dizendo 
aproximadamente o seguinte: “Chamar a Pedreira Prado Lopes de favela, 
vila ou aglomerado é preocupação de quem não é daqui... Nós, que 
moramos aqui, sabemos muito bem o que somos...” (...) Esperamos 
finalmente que o Dossiê de Registro previsto na Lei 9000/04 seja elaborado 
com a participação efetiva da comunidade da Pedreira para expressar a sua 
real identidade, como já vem ocorrendo com os projetos de registro da 
memória do Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira. (Documento 
apresentado ao CDPCM-BH pelo Representante da Associação Recreativa 
Escola de Samba Unidos do Guarani, Mário César de Almeida, nov. 2007). 
Eu acho que esse projeto pode aglutinar as entidades que lidam aqui na 
Pedreira. Não são muitas, mas temos várias e elas ficam cada uma atuando 
isoladamente. Acho que esse projeto pode atingir um benefício em todas as 
áreas... agente tem que tomar cuidado para não deixar ninguém de fora. (...) 
Essa idéia da inter-setorialidade que agente trabalha muito dentro da 
Prefeitura ela precisa agora expandir para fora, para a comunidade, para 
fazer um trabalho conjunto. Os centros culturais podem ser a porta para 
esse trabalho. Na comunidade existem muitos trabalhos que podem se 
articular no centro cultural. (Depoimento de Maria Eliseth – Coordenadora 
do Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira: Belo Horizonte julho 2009).  
 
Quem meche com cultura, quem mexe com patrimônio, agente é meio 
utópico... Então quando as coisas se mostram possíveis eu não tenho a 
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menor dúvida que esse projeto vai trazer um algo a amais para os 
moradores desse local. Vai deixar de ser aquele negócio de uma cultura 
fantasiosa e vai ser uma coisa eficiente: isso mudou a vida daquele povo. 
Eu tenho assim essa esperança... que no final desse projeto os grupos vão 
estar mais unidos, as entidades mais próximas, isso tudo vai reverter em 
atitudes positivas para o local, no próprio caminho agente vai construindo 
coisas que não dá para destruir depois, saber mais sobre a Pedreira, saber 
mais sobre os moradores, para os moradores e aí é um serviço para a 
cidade, o que a cidade sabe da Pedreira hoje? É de onde tirou as pedras... 
Mas tem muita coisa nesse subterrâneo, nessa vida, nesse cotidiano. 
(Depoimento de Mário César de Almeida: Belo Horizonte julho 2009). 

 

A identidade constantemente alimentada pela comunidade em seu cotidiano, 

em sua história, tem como referencial o seu lugar na cidade.  O processo de 

reconhecimento como patrimônio cultural parte primeiro do reconhecimento dos 

moradores do lugar da Pedreira para a história de Belo Horizonte. De acordo com o 

documento encaminhado pelo representante da Pedreira Prado Lopes, mesmo 

próximo da região central da cidade, o local sempre foi marginalizado e separado 

dos bairros que cresceram em seu entorno na zona suburbana, como é o caso dos 

bairros Bonfim, São Cristóvão e Lagoinha. 

 
Suburbana, a comunidade da Pedreira situa-se muito próxima 
ao centro comercial embora fora do tão decantado traçado 
geométrico da nova capital. Chocando-se sem querer com a 
visão positivista dos construtores  de Belo Horizonte, a 
aglomeração  de pessoas demonstrava uma realidade  social 
desigual, que não poderia ser resolvida pelo simples 
planejamento urbano higienista. (...) Na Prado Lopes foi 
florescendo as tradições das pessoas mais pobres, dos negros 
e dos excluídos da cultura oficial da cidade que era destinada 
somente aos moradores das regiões situadas dentro da Av. do 
Contorno. (Documento apresentado ao CDPCM-BH pelo 
Representante da Associação Recreativa Escola de Samba 
Unidos do Guarani, Mário César de Almeida, nov. 2007). 

 

Essa condição de estar à margem, fora da cidade oficial, possibilitou àquela 

comunidade encontrar alternativas próprias para sua sobrevivência, para a produção 

de sua cultura, afirmação de seus valores, seu autoreconhecimento, como foi trazido 

pelos depoimentos trabalhados no capítulo III deste trabalho. O documento que 

pede o reconhecimento como patrimônio da cidade reforça a importância desta 

“patrimonialização”, no sentido de superar a imagem de “desconfiança” com que a 

cidade formal ainda enxerga a Pedreira. No documento é feita uma aproximação da 

condição da favela como algo indesejável para a cidade moderna, como o Arraial do 

Curral Del Rey foi para a nova cidade da República, a Cidade de Minas, projetada 

no final do século XIX. 
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Infelizmente, ainda nos dias atuais, o preconceito da maioria das pessoas 
sobre a “Pedreira Prado Lopes” insiste em limitar aquela comunidade a 
mera condição de um indesejável “erro urbano”, um câncer da urbes. Nos 
dicionários a aglomeração de barracos aparece somente como um local 
violento. Ignora-se sumariamente, a secular contribuição da mais antiga 
favela como local de desenvolvimento e irradiação da cultura popular. 
(Documento apresentado ao CDPCM-BH pelo Representante da 
Associação Recreativa Escola de Samba Unidos do Guarani, Mário César 
de Almeida, nov. 2007).  

A parte material agente não sabe até onde a Pedreira influencia os 
moradores e os moradores influenciam o lugar isso em todo o contexto, na 
arquitetura, no jeito de falar, no jeito de lidar com todo esse complexo. É 
engraçado que parece tudo avacalhado quando você vê de longe, as 
ninguém aqui perde nos becos, sabe onde o beco vai chegar, sabe onde o 
beco vai sair. Essa idéia do lugar do território, do lugar que nos é intimo... 
nenhum barracão aqui se mede da porta prá fora, parece que aqui é um 
grande terreiro onde agente fica à vontade, onde agente anda descalço, de 
shorts, sem camisa, vai ali na venda, senta no passeio... e isso que eu acho 
interessante, isso que me fascina no pessoal da Pedreira... Sabe esse 
negócio de manter práticas aqui que não existem em Outros espaços da 
cidade... e outras coisas que só acontecem aqui... o bastante para 
influenciar o restante da cidade... Se tem um modelo, se tem tantas favelas 
hoje, o modelo foi a Pedreira. A referência do que é, é a Pedreira. Nós hoje 
temos umas práticas que se espalharam pela cidade onde a matriz foi a 
Pedreira foi essa cultura que se enraizou aqui o bastante pra acontecer em 
outras partes da cidade. Isso é uma coisa muito forte porque também é uma 
cultura marginalizada, ela sobreviveu com recursos da comunidade isso dá 
muito mais força a ela do que a outras culturas que recebem subsídio, que 
recebem apoio. (Depoimento de Mário César de Almeida: Belo Horizonte 
julho 2009). 

A falta de planejamento do aglomerado é taxada como feiúra: o curioso é 
que a maioria dos moradores da Pedreira olha a cidade a seus pés de 
maneira gentil. As lajes disputam pelo acesso da melhor visão da bela Belo 
Horizonte que finalmente se revela esplendorosa, como fora previsto no seu 
planejamento inicial, nas magníficas visadas proporcionadas pelas altitudes 
da favela. (Documento apresentado ao CDPCM-BH pelo Representante da 
Associação Recreativa Escola de Samba Unidos do Guarani, Mário César 
de Almeida, nov. 2007). 

 
A condição ambivalente estabelecida pela exclusão da Pedreira da cidade 

formal, e, a partir desta realidade, constituir-se como um lugar de cultura e 

referência, reforça a problemática trazida pela cidade contemporânea para as 

políticas de proteção do patrimônio. Em seu discurso, a comunidade reinterpreta os 

princípios que norteiam a concepção de patrimônio como referenciais da diversidade 

cultural, da tradição, da história. Os instrumentos de proteção assumem, na 

proposição dos moradores da Pedreira, o caráter de legitimadores, para todos os 

grupos sociais da cidade, do que constituí sua história e sua identidade. Não se trata 

do reconhecimento como princípio para assegurar a proteção de algo “ameaçado”, 

ou ainda para conservar, proteger um patrimônio singular, único.  
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No documento apresentado e nas autoimagens dos “pedreirenses”, o 

reconhecimento de sua cultura para a cidade é o principal sentido do pedido 

formulado ao Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo 

Horizonte. O documento encaminhado pelos moradores da Pedreira prado Lopes 

reconduz as perspectivas da memória e da história da cidade para além dos limites 

já conhecidos e já esperados. 

 
A Belo Horizonte dos “cultos” e “heroditos” também não havia voltado seus 
olhos para o que acontecida naquele morro, que permanecia anônimo com 
sua dinâmica cultural própria. (...) O fato inegável é que apesar de tentar, a 
cidade formal não conseguiu acabar com aquele “lugar”, que se tornou 
depois de um século, numa “paisagem cultural” importante de Belo 
Horizonte pelo seu valor simbólico, histórico, cultural e como local 
disseminador de cultura popular e tradicional. (...) Esperamos também que, 
com este registro, seja difundido por todo território de Belo Horizonte a real 
importância deste “lugar” na formação da civilização da capital mineira.    
(Documento apresentado ao CDPCM-BH pelo Representante da 
Associação Recreativa Escola de Samba Unidos do Guarani, Mário César 
de Almeida, nov. 2007). 

 

A Pedreira apresentada como patrimônio cultural expressa a diversidade 

cultural da comunidade como processo, manifestações culturais que se reproduzem 

e se ressignificam ao longo de sua trajetória e, ao mesmo tempo, mantém aspectos 

da cultura tradicional. Cabe ressaltar que, tanto nas autoimagens, apresentadas 

através dos depoimentos, quanto no documento para seu reconhecimento como 

patrimônio cultural a comunidade expressa sua condição de excluídos da cidade 

formal, mas reforça sua importância como referência para a cidade, para a Região 

Metropolitana e para o Estado de Minas Gerais. Se a Pedreira é excluída pelos que 

não a conhecem, seus moradores interagem com a cidade, inclusive através de uma 

aspecto formador, que se constitui através de expressões tradicionais da cultura 

popular.  

Nesse sentido, suas representações como ação coletiva incorporam o modo 

da comunidade exprimir-se como cultura e expressar-se como reflexão da sua 

condição e assim reivindicarem seu reconhecimento. Trata-se de uma “negociação 

cultural”, onde convivem universos culturais múltiplos, relocados pelo ritmo da 

modernidade excludente (PAOLI e ALMEIDA, 1996, p.190). Se tradição e 

modernidade eram colocadas como pólos opostos, neste caso interagem e 

articulam-se entre seus diversos processos.43  

                                                 
43 Ver PAOLI e ALMEIDA, 1996, p.190, quando fazem referência a Raymond Willians e sua 
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Despretensiosamente, a comunidade da Pedreira recebeu de braços 
abertos um ritmo tradicional que chegava de Outros subúrbios e favelas da 
Capital da República de então e se tornou “berço do samba” de Belo 
Horizonte, possivelmente de Minas Gerais. Deste local vibrante também 
veio se originar a primeira escola de samba da capital, a “Pedreira Unida”, 
que fez história no carnaval, além dos blocos caricatos. Atualmente a 
“Unidos Guarani”, “Mocidade Unida”, “Mulatos do Carlos Prates” e 
“Metralhas do IAPI” mantém a tradição e consideram a Pedreira Prado 
Lopes seu lugar de referência. (...) O cidadão de senso comum não sabe 
das guardas de congado espalhadas pela região metropolitana que 
surgiram a partir de uma matriz que primeiramente se estabeleceu na 
Pedreira.não conhecem a tradição do samba e do carnaval construída por 
aquela favela. Sequer desconfiam da existência dos mestres de cultura 
popular que se estabeleceram naquela comunidade trazendo preciosos 
“saberes” do interior das “Gerais” para a sua capital e que, ainda hoje, 
mantém viva toda essa tradição. (...) Considerando tudo que já foi dito 
acima e também a importância da Pedreira Prado Lopes como “lugar” 
tradicional da cultura popular em Belo Horizonte, como parte de seu 
patrimônio cultural e da cultura viva na cidade. (Documento apresentado ao 
CDPCM-BH pelo Representante da Associação Recreativa Escola de 
Samba Unidos do Guarani, Mário César de Almeida, nov. 2007). 

 

Um aspecto importante, ainda a ser observado, é a relação estabelecida entre 

os moradores da Pedreira e o espaço materializado. A memória popular proferida a 

partir do seu lugar de exclusão propicia reflexões políticas em relação à condição de 

permanência e à necessidade de mudança. Na sua experiência de sociedade, a 

Pedreira Prado Lopes constrói critérios de julgamento que se diferenciam das 

interpretações sociais e políticas proferidas pelo espaço institucional. Além de outra 

relação com o tempo, a comunidade expressa outra relação com o espaço que 

habita.  

O movimento de ocupação do lugar é sempre caracterizado pelos moradores 

como algo instável, desprovido de condições de sobrevivência básicas. A ação do 

Estado é colocada em um primeiro momento como repressora, excludente, “(...) se 

pudesse teriam sepultado aquela favela, como no século XIX sepultaram o 

setecentista Arraial do Curral Del Rey (...)44. Da ação repressora e confrontação com 

a polícia passa-se à pressão coletiva e constante por infra-estrutura urbana e 

melhores condições de vida, como foi colocado nos depoimentos dos moradores. O 

                                                                                                                                                         
interpretação sobre o que chama de “tradição seletiva”. Para o autor em toda a sociedade 
convivem além da cultura dominante formações culturais arcaicas, residuais e emergentes. A 
primeira estaria referenciada na celebração e mitificação de um passado deslocado do presente; 
ao contrário as culturas residuais configuram a memória dos grupos sociais onde o passado 
permanece ativo; já as culturas emergentes apontadas para o futuro estão esboçadas nas 
rupturas, inovações e experimentações que “sacodem o tecido social”. 

44 Documento apresentado ao CDPCM-BH pelo Representante da Associação Recreativa Escola de 
Samba Unidos do Guarani, Mário César de Almeida, nov. 2007. 
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espaço urbano da Pedreira se redesenha ao longo dos anos, seja em função das 

ocupações para novas moradias, seja pela diminuição da área da favela e expulsão 

dos moradores, seja pela ação das políticas públicas de melhoria das condições 

urbanas.  

Observa-se que a comunidade vive o dilema entre preservar as suas 

referências da materialidade espacial, como o campo de futebol, a conformação dos 

becos e ruelas, o cruzeiro, a capela, e a necessidade de melhorias que implicaram 

no remanejamento e substituição destes lugares. O Plano Global Específico (PGE) 

vem sendo implementado na Pedreira, em várias etapas, pela URBEL – Cia. 

Urbanizadora de Belo Horizonte. Esse plano foi uma conquista dos moradores da 

Pedreira no Orçamento Participativo de 1997 e em 2008, retomado com várias obras 

de infra-estrutura que implicam na remoção de famílias e na construção de 

conjuntos habitacionais. O PGE é uma conquista da comunidade, entretanto gera 

sentimentos opostos entre os moradores que reconhecem seus pontos positivos, 

mas, por outro lado, sentem-se incomodados com as mudanças. 

É importante informar que o Plano Global Específico da PPL foi desenvolvido, 

em 1999, e desde então ações de infraestrutura urbana, construção de 

equipamentos públicos, saneamento, remoção de famílias de área de risco e 

programas habitacionais vêm sendo implementadas. A partir de fevereiro de 2008, 

nova etapa de obras prevista no PGE foi iniciada, com término previsto para 2012. 

Esta etapa foi viabilizada através do Programa Vila Viva, com recursos do PAC – 

Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Durante todo o 

processo, o PGE vem sendo debatido com representantes da comunidade, e alguns 

ajustes são feitos conforme as demandas identificadas. Este grupo é constituído a 

partir do mapeamento de lideranças e da rede social existente que se constituem 

como multiplicadores das informações.  

Identifica-se um impacto na comunidade, principalmente durante as obras. 

Em um primeiro momento, o projeto considerou a possibilidade de construir 

unidades habitacionais em um único local. Posteriormente, optou-se pela 

diversificação e descentralização, em função da distinção feita pelos moradores 

entre “Pedreira de baixo” e “Pedreira de cima”. Estão sendo removidas cerca de 500 

famílias e a previsão é de que a metade ocupe as novas unidades habitacionais. 

Estas recebem o acompanhamento antes e depois de se mudar, através do PROAS 
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– Programa de Assentamento. As áreas remanescentes das desapropriações são 

transformadas em áreas de “lazer ativo”. 

A possibilidade de reconhecimento da Pedreira Prado Lopes como patrimônio 

cultural gerou, durante as discussões ocorridas em 2007, receio de alguns membros 

da comunidade de que esse “tombamento” pudesse impedir as mudanças, conforme 

relatado em entrevista realizada, em 2009, com moradores que articularam o pedido 

ao CDPCM-BH. Esse temor, causado pela imagem de “engessamento” que tem o 

instrumento, justifica-se pela importância que essas intervenções têm na vida da 

comunidade. Por outro lado, existe uma dificuldade de lidar com a mudança, no 

sentido de que ela obriga a comunidade a “desarticular-se” e “rearticular-se” 

novamente em seu espaço. Foi possível observar, nas visitas à Pedreira, em 200945, 

a demolição de várias casas para a abertura de ruas, e, durante todos os domingos 

do mês de julho, moradores promoveram churrasco de despedida na Rua Carmo do 

Rio Claro que seria modificada com as obras.  

 
A bica também saiu que era uma referência, a Igreja, a capelinha que tinha 
o cruzeiro... Por isso que eu estou falando da importância desse diálogo 
com o Vila Viva... Porque esta apagando tudo, toda a memória da 
comunidade, se Nós começarmos a fazer esse diálogo... (Depoimento de 
Maria Eliseth – Coordenadora do Centro Cultural Liberalino Alves de 
Oliveira: Belo Horizonte julho 2009).  
 
No primeiro dia que Nós tivemos essa discussão aqui, veio muita gente 
preocupada achando que a Pedreira ia parar. Então nos fizemos uma 
reunião lá fora para falar o que é o reconhecimento imaterial... Sabe 
acharam que as obras iam parar, que fulano não ia poder colocar mais laje 
nas casas... E aí é importante conversar e trazer o pessoal para dentro do 
trabalho de reconhecimento. (Depoimento de Mário César de Almeida: Belo 
Horizonte julho 2009). 
 
Acho isso muito interessante, agente estamos ampliando esse projeto do 
painel. O que agente trabalha nesse movimento do território, o que agente 
observa na comunidade. É essa angústia da mudança que está 
acontecendo, mesmo que seja para melhorar o espaço. Agente tem visto 
uma possibilidade para as pessoas falarem dessa angústia... São falas 
importantes para agente entender essa mudança. Acho importante que se 
registre agora esse momento em que a Pedreira passa por essa mudança. 
A dona Corália, que agente entrevistou ela, ela morreu. A dona Conceição 
não estava dando conta de saber que tudo ia mudar... (Depoimento de 
Valéria Borges Ferreira – Projeto Mobilização Juventude e moradora: Belo 
Horizonte julho 2009). 
 
Só não moro mais aqui porque a especulação imobiliária já não permite 
agente comprar um barracão na Pedreira, o que eu acho um absurdo! Com 

                                                 
45  Em junho de 2009 foram realizadas entrevistas para este trabalho com os moradores e 

coordenadores dos projetos realizados no Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira, em 2007 
que culminou no pedido de reconhecimento da Pedreira Prado Lopes como patrimônio cultural da 
cidade. 
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esse negócio de mudança (PGE/PAC) os preços dos barracões foram todos 
para cima. (Depoimento de Mário César de Almeida: Belo Horizonte julho 
2009). 
 
Considerando tudo que já foi dito acima e também: a fragilidade da cultura 
popular diante das mudanças urbanísticas previstas no Plano Global 
Específico da Pedreira Prado Lopes já iniciado. (Documento apresentado ao 
CDPCM-BH pelo Representante da Associação Recreativa Escola de 
Samba Unidos do Guarani, Mário César de Almeida, nov. 2007). 
 

O pedido de reconhecimento da Pedreira Prado Lopes como patrimônio 

cultural, expressa a essência das autoimagens trazidas pelos moradores. Coloca-se 

também como um instrumento de reconhecimento de uma produção cultural que na 

sua materialidade e imaterialidade estão em constante processo de ressignificação e 

de “negociação cultural”. Cabe às políticas de patrimônio cultural incorporar nas 

suas práticas o desafio das trocas, propostas por essa comunidade. Esse objeto de 

intensa significação cultural está posto como desafio para as práticas de 

patrimonialização. 

 
A vivência cotidiana, enquanto espaço de formação de sensibilidades e 
produção de sentidos, continua se alimentando dos “resíduos” que 
configuram a memória e das “emergências” que resgatam utopias e 
vislumbram projetos do futuro. A condição do aparecimento público de 
critérios culturais populares repousa na heterogeneidade de práticas e 
temporalidades que se encontram nesse espaço cotidiano. (PAOLI e 
ALMEIDA, 1996, p.190-191). 

 

 

 

5.3 - O Direito ao Reconhecimento: significados do pedido de reconhecimento 

da PPL como território de cultura 

 

O significado mais importante da ação da comunidade é o próprio 

reconhecimento. Trata-se de um pedido de reconhecimento de uma comunidade 

popular como território de cultura, de valores, de saberes, de identidades, do 

reconhecimento da cultura popular como patrimônio. Compreende-se como uma 

ação que questiona traços formais e que carrega significados para a cultura popular 

e para as concepções de patrimônio, assim como para a relação entre cultura 

popular e patrimônio. 

O pedido de reconhecimento parte dos moradores da Pedreira Prado Lopes, 

o que pode ser visto como uma ação afirmativa de autoreconhecimento de sua 
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condição de sujeitos de cultura. É um gesto de afirmação de sua visibilidade e 

credibilidade como sujeitos de cultura. Essa autoafirmação  adquire um significado 

específico na conformação histórica da cidade, marcada pelo ocultamento e 

silenciamento dos setores populares, ou do não reconhecimento destes como 

sujeitos de produção intelectual, moral, cultural. O fato de se mostrarem e se 

afirmarem carrega múltiplos significados a desvelar. 

O pedido de reconhecimento como coletivo sujeito de cultura pode ser visto 

como um gesto insurgente às tentativas históricas de torná-los não existentes para a 

cultura. Ou um gesto insurgente para uma história-memória que os produzia como 

não existentes, e que vê suas culturas como descartáveis, como não-culturas críveis 

aos códigos legítimos de cultura. Seu gesto de pedido de reconhecimento como 

coletivos sujeitos de cultura pressiona para repensar concepções que vêm 

legitimando o trato invisível dos coletivos populares e de suas culturas. Reconhecer 

que, como coletivos inseridos no espaço urbano, vêm produzindo cultura, têm seus 

mestres de cultura popular, mantêm rituais, processos de sua produção-reprodução-

reatualização. Com que outras visões e concepções será possível aproximar a 

história, a sociologia, a antropologia, o patrimônio do reconhecimento dessa 

visibilidade? 

Afirmam-se com direito a serem reconhecidos ou concretizam no campo do 

patrimônio os direitos que lhes foram assegurados de reprodução de suas 

expressões culturais: direitos como coletivos. O pedido de reconhecimento é de um 

coletivo, não de indivíduos atomizados, mas de atores sociais coletivos, cujas 

experiências cotidianas são vividas na cidade. Ao afirmarem-se e ao reivindicar que 

sejam reconhecidos como coletivos, se contrapõem a visões tão freqüentes que 

vêem os setores populares dispersos, submetidos a uma inevitável massificação, 

usando a cidade e seus espaços como massa atomizada. Ao afirmarem-se como 

coletivos se reconhecem como atores sociais de experiências, do trabalho, de 

cultura, de religiosidade, de ações coletivas no espaço urbano. 

 Os moradores da pedreira expressam-se como coletivos visíveis na dinâmica 

urbana. Nas justificativas de reconhecimento se apresentam como atores sociais 

nessa pluralidade de dimensões e de arranjos criativos, como membros da cidade, 

lutando pelo direito aos seus equipamentos e serviços, fortalecendo, nos limites 

espaciais a que são relegados, comportamentos coletivos, trocas, associações, 

ações coletivas para tornar mais digno e justo seu pertencimento à cidade. É 
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significativo que destaquem esses padrões múltiplos de pertencimento, de inserção 

na dinâmica da cidade, e não qualquer imagem de massa amorfa, errática, dispersa 

no espaço urbano. Imagem tão comum nas políticas e análises sobre os coletivos 

populares, as favelas, os periféricos. 

A diversidade de movimentos sociais e de ações coletivas nas cidades tem 

obrigado a se reverem essas formas de pensar os coletivos populares como massa 

amorfa, à margem, inconscientes, atrasados, mendicantes de favores ou como 

beneficiários agradecidos de políticas sociais urbanas. Os diversos coletivos, em 

ações e movimentos, se afirmam na arena política, social, não apenas como sujeitos 

de direitos às políticas, ao espaço, ao teto, à terra, mas como sujeitos de políticas. 

Este pode ser um dos significados do pedido de reconhecimento: redefinir as 

políticas de patrimônio, as políticas de cultura e urbanas a partir de sua condição de 

sujeitos políticos.  

A justificativa mais destacada para o reconhecimento da Pedreira Prado 

Lopes como patrimônio cultural é o autoreconhecimento de se constituírem como 

comunidade no seu espaço, como sujeitos de culturas, memórias e identidades. Não 

no sentido de também fazerem parte da cultura nacional, ou da cultura da cidade. E 

não no sentido que a cultura nacional tenha que buscar suas raízes nas tradições 

populares, cultura-nacional-popular tão cara à conformação dos Estados Nacionais, 

ou, ainda, a visão da cultura como consciência, identidade de uma nação que torna 

referências as tradições e expressões culturais populares. Também não no sentido 

de ver a cidade como o espaço privilegiado da conformação dessa cultura e dessa 

identidade, articulando vivências e expressões culturais dos coletivos que o habitam. 

Essas idealizações não aparecem no pedido de reconhecimento, assim como não 

aparece a idéia assimilacionista de incorporar coletivos atolados em tradições, no 

atraso da cultura e identidade moderna, como vimos no capítulo 3 deste trabalho. As 

políticas culturais, inclusive de memória e patrimônio, têm sido marcadas por essa 

visão inferiorizante dos coletivos populares como desprovidos de valores, sem 

identidades e sem memórias, na sua condição de pré-civilizados, pré-racionais, pré-

modernos, pré-conscientes. Esta visão tem levado à missão civilizatória, pedagógica 

de inclusão, civilização, modernização, à formulação de políticas de assimilação do 

povo à cultura, à racionalidade e à moralidade. A consequência tem sido uma 

postura que segrega, polariza e inferioriza as culturas, valores, memórias, 

identidades dos Outros, dos estranhos, dos coletivos populares, e, assim, voltar a 
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legitimar as mesmas políticas de assimilação, depuração, de inclusão dos Outros 

pensados na outra margem. 

 

 

5.4 – Reterritorialização 

 

Nas memórias das identidades da comunidade, chama a atenção que o seu 

lugar na cidade passe por sua autoidentificação, com base no vínculo com seu 

território, a Pedreira. Memória, cultura, identidade estão coladas ao seu território ou 

materializadas no território, espaço. Esse traço de lutas por terra, espaço, território, 

como lutas por identidade, é comum aos movimentos sociais quilombolas, 

indígenas, do campo e das periferias urbanas. As relações de sociabilidade, de vida, 

de cultura e identidade são inseparáveis do pertencimento a uma base material, 

territorial e simbólica.  

A partir do território, a comunidade da Pedreira enfatiza seu universo 

simbólico, sua história, sua memória e cultura. Enfatiza que, quando a cidade não 

reconhece esses territórios, termina desconhecendo-se e desconhecendo a riqueza 

de realidades materiais e simbólicas que compõem a cidade. A desterritorialização 

dos coletivos feitos desiguais, tidos à margem, termina não reconhecendo seus 

universos simbólicos, suas marcas históricas, suas formas de produção, sua 

contribuição na produção material e simbólica da cidade. Trata-se de uma 

resistência à centralidade dada ao reconhecimento. 

O pedido de reconhecimento de seu espaço-território leva à centralidade das 

relações territoriais presentes na formação social, cultural, racial. Todos os 

elementos contraditórios dessa formação social, urbana, cultural, patrimonial 

passam pelas relações territoriais, uma vez que a apropriação-expropriação do 

território, do espaço, da terra, acompanha esse processo desde a Colônia e se 

perpetua nas cidades e nos campos. Mais ainda, se perpetua a desterritorialização 

dos mesmos coletivos sócio-étnico-raciais. O território e a história da 

desterritorialização dos coletivos feitos desiguais é uma ferramenta para a 

problemática da memória e patrimônio. 

O pedido da comunidade da Pedreira pode ser visto como um movimento 

mais amplo de reterritorialização, pois esta diversidade de coletivos sociais vem 

lutando para reconstruírem sua história, sua memória e cultura. Ou melhor, 
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reterritorialização como reconhecimento de serem sujeitos de história, de memória, 

de cultura e de patrimônio. Na medida em que a desterritorialização ou o não 

reconhecimento foram usados como segregação, como ocultamento de suas 

memórias, histórias, culturas e do seu patrimônio, nessas mesmas fronteiras, 

colocam sua afirmação através da reterritorialização. A comunidade da Pedreira 

reivindica reconhecimento de seu território como espaço de história, de memória, de 

cultura, em um imaginário de cidade, de sociedade, de história, de cultura e 

patrimônio que as tratou como inexistentes, invisíveis, na sociedade, na história e na 

cidade. 

A comunidade da Pedreira, como tantas comunidades periféricas das 

cidades, mostra as vivências que tem do território como relação de forças sociais no 

controle do espaço urbano: os processos de produção-reprodução-valorização e os 

conseqüentes processos de apropriação-expropriação. Ninguém melhor do que 

essas comunidades para entender e reagir a essas relações sociais produtoras de 

um lugar no território urbano. Foi vista a diversidade de análises que destacam como 

os processos de apropriação-expropriação do espaço na cidade reproduzem os 

processos que vem desde a Colônia, na formação territorial brasileira. Reproduzem-

se nas fronteiras simbólicas ou no padrão periférico de crescimento urbano, ou seja, 

jogam as camadas sociais “inferiores” para as periferias, para os espaços mais 

desvalorizados. Os territórios populares são coincidentes com territórios pobres, 

negros, onde são recluídos os coletivos vistos como inferiores em valores, cultura, 

moralidade, urbanidade. Territórios na ilegalidade ou fora da regulação urbana, do 

ordenamento territorial urbano. Espaços ilegais de coletivos “ilegais”.  

A essas fronteiras simbólicas e a essa polarização entre cidade ou coletivos 

na legalidade e na ilegalidade, reagem os “ilegais” porque refletem polaridades 

marcantes nesta formação social e cultural. A segregação espacial se mostra 

vinculada às segregações sociais e raciais, agora revelando sua reprodução nos 

espaços e no ordenamento da cidade moderna. Mostram-se territórios, fronteiras 

simbólicas e reais da inexistência ou dos inexistentes e, nesses contextos, 

identidade e território são inseparáveis. A reterritorialização é uma busca da 

identidade pela desconstrução de fronteiras materiais e simbólicas tão enraizadas. 
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5.5 - O Direito à co-presença 

 

Outro significado forte no pedido de reconhecimento da comunidade da 

Pedreira Prado Lopes merece também ser destacado. As diversas formas de 

afirmação dos Outros como existentes, visíveis, presentes na arena social política e 

espacial apontam para uma contestação das formas com que foram pensados e 

alocados na história: como inexistentes, invisíveis, irreconhecíveis. SANTOS (2009) 

expressa que o pensamento moderno opera em um sistema de polarizações radicais 

que dividem os coletivos humanos em dois universos irreconciliáveis: o universo 

“deste lado da linha” e o universo “do outro lado da linha”. Reforça a idéia de um 

pensamento abissal. “A divisão é tal que o outro lado da linha desaparece enquanto 

realidade, torna-se inexistente e é mesmo produzido como inexistente” (p.23). Logo, 

são colocados como exteriores à própria forma aceita de inclusão, como sendo 

outro. No pensamento abissal o lado de cá esgota a realidade relevante, existente. 

O Nós esgota a existência. “Para além dela há apenas inexistência, invisibilidade e 

ausência de dialética” (p. 24). 

Logo os Outros nas cidades, nas concepções de cultura, memória, identidade, 

de políticas de espaços ou de cânones de patrimônio não são passíveis de inclusão, 

nem de emancipação, porque são inexistentes. Nem sequer serão equacionados 

como capazes de estar co-presentes nos mesmos espaços e nas mesmas políticas 

e reconhecimentos. Essa impossibilidade de co-presença tem sido um traço das 

políticas urbanas, culturais, patrimoniais. Frente a essa impossibilidade de co-

presença, um traço estruturante da formação sócio-espacial, os Outros reivindicam o 

direito à co-presença, no reconhecimento de seu espaço, como existente, espaço de 

memória, de cultura e de identidades. Espaço de existência e de credibilidade. 

Contrapõe-se à divisão abissal dos espaços: os territórios do lado de cá, do Nós, 

regulados por políticas urbanas de saneamento, de iluminação, de posse legal, de 

império da lei, territórios de regulação urbana, e os territórios do outro lado da linha, 

sem regulação, sem ordem, violentos, à margem da lei, da civilização, da cultura. 

 As políticas de patrimônio se debatem com essas formas abissais de pensar 

os coletivos humanos, como visto nos capítulos 2 e 3, tensões entre situar as 

culturas e seus coletivos em pólos irreconciliáveis ou de tentar apenas aproximá-los 

pela assimilação, depuração das culturas inferiores. O pedido de reconhecimento de 

suas culturas, memórias no cânone do patrimônio vai além. Aponta a urgência de 
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superar o pensamento abissal. A questão deixa de ser como fazer do patrimônio 

cultural, da herança do lado de cá, um instrumento pedagógico para civilizar os 

Outros do lado de lá. A questão passa a ser como reconhecê-los existentes, críveis 

em suas vivências, valores, culturas, memórias e identidades coletivas. Como 

superar a visão de que o Nós do lado de cá esgota a existência, a humanidade, a 

cultura, o patrimônio. Com a desconstrução desse pensamento abissal se debatem 

as diversas ciências, as relações sociais e políticas e o campo da cultura e do 

patrimônio. 

 

 

5.6 - Reação ao despojo de suas identidades coletiv as 

 

QUIJANO (2005) reforça que o campo da cultura e das identidades foi 

particularmente marcado por essa visão abissal desde a empreitada civilizatória, 

colonizadora. As culturas e identidades dos povos indígenas, dos povos trazidos 

forçosamente da África, foram destruídas como, da mesma forma, foram as dos 

coletivos caboclos, camponeses, favelados, pobres. Uma nova identidade racial, 

colonial, negativa lhes foi imposta. O autor aponta que essa história teve duas 

implicações decisivas.  

A primeira é óbvia: todos aqueles povos foram despojados de suas próprias 
e singulares identidades históricas. A segunda e, talvez, menos óbvia, mas 
não menos decisiva: sua nova identidade racial, colonial, negativa, 
implicava o despojo de seu lugar na história da produção cultural da 
humanidade. Daí em diante não seriam nada mais do que raças inferiores, 
capazes somente de produzir culturas inferiores. (QUIJANO: 2005, p. 249). 

Pode-se ver no pedido de reconhecimento da comunidade da Pedreira Prado 

Lopes uma reação ao despojo de suas identidades coletivas, históricas, uma 

rejeição das identidades negativas impostas e uma reação ao despojo do seu lugar 

na história da produção cultural? 

 Se aceitos esses significados, os coletivos tidos como sem-cultura, sem 

memória, sem identidades, ou apenas capazes de produzir culturas inferiores, 

identidades negativas, estariam a radicalizar as concepções e cânones do 

patrimônio. As tensões nesse campo não passariam apenas por reconhecer a 

diversidade e heterogeneidade cultural, nem por novas categorias de bens culturais 

ou por descobrir e conhecer os valores e culturas desconhecidos ou, ainda, por 

valorizar as práticas cotidianas. As tensões passariam por desconstruir o 
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pensamento moderno abissal que continua vendo esses coletivos como inexistentes, 

logo exteriores à própria forma de inclusão no lado de cá, da cultura, do patrimônio e 

da memória. Desconstruir, assim, as identidades negativas ou os persistentes 

processos de despojo de suas identidades históricas, de seu lugar na história da 

produção intelectual e cultura. Passaria por investigar em que medida a história das 

políticas de patrimônio tem reforçado esta história de despojos 

 O que está posto como mais latente e radical é reconhecer que os Outros, os 

despojados, os inexistentes se afirmam presentes, existentes e fazendo parte da 

história política, intelectual e cultural. E colocando-se agora como parte da história 

da memória, da cultura e do patrimônio. Os avanços havidos para reconhecer a 

diversidade e heterogeneidade cultural ou para abrir novas categorias e bens 

culturais, valorizar práticas cotidianas, e até para reconhecer os Outros como 

produtores de culturas são levados além, na medida em que os Outros mesmos se 

mostram sujeitos. Os Outros se mostram sujeitos não apenas de culturas, memórias, 

identidades a serem reconhecidas pelas políticas de patrimônio, mas se afirmam 

sujeitos das próprias políticas de patrimônio e exigem políticas afirmativas, capazes 

de corrigir as formas coloniais, racializadas e inferiorizantes de pensá-los e alocá-los 

na historia política e cultural. 

 

 

5.7 - Presença no campo do Público, do Estado 

 

O fato de uma comunidade popular ousar dirigir-se a um órgão público, de 

políticas, de solicitar ao Estado seu reconhecimento como território de cultura, de 

memória traz uma discussão política nova: repensar o público, o Estado e suas 

políticas. 

 O que essas presenças afirmativas dos Outros em ações e organizações 

sociais e culturais podem significar no histórico da política de proteção do patrimônio 

cultural? Pode significar o que CHUVA (2008) sugere: ir além de políticas 

condicionadas a representações da Nação, à formação dos Estados Nacionais e ir 

além das ações das instituições existentes nos níveis do poder público para ações e 

práticas políticas apropriadas também pelos setores representativos da sociedade 

civil e pelos movimentos sociais. 

 Nesse novo quadro político e cultural em que os movimentos sociais se 
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afirmam presentes, como sujeitos político-culturais, as políticas de proteção do 

patrimônio cultural terão de se pensar. Deverão colocar-se não mais como políticas 

de inclusão, de assimilação, de civilização pedagógica, mas como políticas 

afirmativas, de reconhecimento e de fortalecimento da produção de outro imaginário 

positivo, descolonizado, crível sobre os Outros e sobre sua participação na nossa 

história cultural.  

O fato da comunidade da Pedreira Prado Lopes ter se dirigido com um pedido 

de reconhecimento ao Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município 

confere um significado político novo. Mais importante que sua expectativa de que a 

ação das instituições públicas os reconheça como território e comunidade de cultura 

e memória, é o fato de se mostrarem agentes nos processos do reconhecimento, de 

se exporem como sujeitos de participação na vida pública, nas instituições políticas 

e de decisão política. O reconhecimento é colocado como uma ação política dos 

movimentos sociais no próprio campo do público, do Estado. Movimento que já tem 

uma história no campo da política agrária com as pressões dos movimentos do 

campo e a diversidade de movimentos urbanos por outro projeto de cidade e de 

políticas urbanas. 

Essa presença das comunidades populares no espaço público e na formação 

de políticas carrega significados novos. Ultrapassa a visão tradicional de 

destinatários de políticas a serem incluídos ou cooptados em políticas 

compensatórias. Políticas de cooptação dos movimentos sociais tem sido um estilo 

tradicional de política pública. Uma comunidade que se mobiliza por seu 

reconhecimento aponta a necessidade de superação destes estilos. Ao afirmarem-

se sujeitos do direito ao reconhecimento levam as políticas de patrimônio para o 

campo dos direitos. Não mais inclusivas, assimilacionistas e civilizatórias, mas de 

reconhecimento e garantia de direitos, consequentemente públicas. 

O pedido de reconhecimento incorpora uma estratégia de diálogo, de 

complementaridade entre o Estado, os órgãos públicos formuladores de política de 

patrimônio e os coletivos populares, suas organizações e movimentos, na 

formulação de políticas, de opções, de estratégias e de critérios e de ação política. 

Essa complementaridade entre Estado, instituições, movimentos e ações 

coletivas tendem a repolitizar as ações de patrimônio cultural, na medida em que se  

incorpora o plural das cidades, das memórias e das culturas vivido na diversidade 

sócio-espacial. Abrir o espaço público, as políticas e o Estado aos coletivos feitos 
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desiguais significa uma rica tensão e repolitização. Poderá significar uma refundição 

político-democrática do Estado, do público e, especificamente, das políticas de 

patrimônio cultural.  
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6       A PEDREIRA PRADO LOPES COMO TERRITÓRIO CULT URAL 

 

 

6.1 - Introdução 

 

 

A partir da análise, feita no capítulo anterior, dos significados do pedido de 

reconhecimento da Pedreira Prado Lopes como patrimônio cultural da cidade, 

retoma-se como síntese as principais dimensões e tensões que estão postas no 

processo de construção da política de proteção do patrimônio cultural no Brasil. O 

patrimônio cultural esteve associado à imagem da nação, de memória, de história e 

de cultura nacional com o papel de legitimar uma identidade do território nacional. 

Como ideal de conformação da República, da cidadania, dos valores nacionais, o 

patrimônio cultural foi responsável por legitimar uma identidade político-cultural da 

nação e dos seus cidadãos.  

O resultado desta concepção de patrimônio foi uma ação vinculada à cultura 

das elites, ao seu projeto de nação, à sua memória e à sua auto-imagem de coletivo 

culto, civilizado, referendado como síntese dos valores da nação. A memória, a 

cultura, estiveram apropriadas através de uma concepção linear da história, do 

tempo com o objetivo de dar respaldo à preservação de um passado de glórias 

desses coletivos configurantes da nação. O patrimônio histórico e artístico estava 

então representado por lugares específicos, seletivos de patrimônio, de memória e 

de cultura. Sua função baseava-se em um ideal pedagógico: educar os coletivos 

sem cultura, sub-cidadãos para os valores da memória e da herança civilizatória e 

cultural do país. 

A reconstrução da política de proteção do patrimônio cultural mostra também 

as tensões que se explicitam ao longo desse processo, a partir dessa concepção de 

patrimônio, de memória, de história, de nação, de sujeitos dessa história. 

Destacadas nos capítulos 2 e 3 deste trabalho, observa-se como de maneira pontual 

em algumas ações e, a partir dos anos 1970, incluída no debate nacional, a imagem 

de nação, memória, história se mostra excludente, segregadora da pluralidade de 

coletivos sociais, culturas referenciais que se constituem como patrimônio da nação.  

A necessidade e importância do reconhecimento da diversidade das práticas 

culturais vai questionar a conformação das elites como únicos sujeitos de cultura, de 
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memória, de construção da nação, que deixou os coletivos sócio-étnico-raciais dos 

campos e periferias em uma condição de não-sujeitos de cultura, memória, história, 

em condição de sub-cidadania. Essa história do patrimônio reproduziu a visão de 

subalternidade-colonialidade que relega à inexistência, à inferioridade os outros 

coletivos. Reproduziu a condição de alguns coletivos como racionais, cultos, 

civilizados e dos outros como irracionais, incultos, sem civilização, sem valores. 

Os debates em contraposição à imagem linear do tempo, da história, da 

cultura, que idealiza o passado de glórias e não reconhece e, ainda, condena o 

passado dos coletivos populares ao atraso, à imagem de uma herança inculta, sem 

história digna de ser reconhecida, começa a ser trazido à tona principalmente em 

meados dos anos 1980. As práticas de exaltação de lugares de patrimônio que 

segregam a condição de não lugares aqueles habitados pelos coletivos, tidos como 

sem cultura ou simplesmente ignorados, excluídos dos processos de 

reconhecimento, são questionadas a partir de novas concepções de cultura, história, 

de direitos coletivos e dos próprios movimentos sociais.  

Neste capítulo se propõe por em diálogo esse processo, essas visões e 

tensões do campo do patrimônio cultural com o pedido de reconhecimento da 

comunidade da Pedreira Prado Lopes. Essa ação da comunidade, aqui referência 

para o estudo, soma-se com a diversidade de ações dos coletivos populares pelo 

seu reconhecimento, não apenas como sujeitos de direito à cultura, memória, 

identidade, mas como sujeitos do direito de serem reconhecidos como produtores de 

história, de cultura, de memória. 

O pedido de reconhecimento da Pedreira explicita e radicaliza essas tensões. 

Para essa discussão este capítulo está direcionado para seguintes questões: 

• Esses coletivos reagem às formas como foram pensados na história da 

subalternidade-colonialidade? Como foram pensados e conformados 

como não sujeitos de cultura, de memória, de história, logo não 

produtores de patrimônio cultural? 

• Como constroem sua identidade espacial? Como vêem seus 

territórios? Como territórios de violência, de não-valores, de não-

cultura? Como vêem os processos históricos de segregação territorial 

que levam à sua segregação cultural? Que visão positiva tem de seus 

territórios: de vida, solidariedades, cultura, valores, estéticas? 
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• Que papel teve e tem em nossa história o componente étnico-racial na 

conformação da subalternidade-segregação territorial, cultural? Que 

visões positivas mostram de sua condição racial, sua cultura, memória, 

história nacional? 

• Como relacionar os territórios populares como as fronteiras simbólicas 

materiais e imateriais? 

• Como pensar as vivências do tempo-espaço-território nas comunidades 

populares como vivências culturais, de memória, identidade? 

 

 

6.2 - Subalternidades e colonialidades culturais 

 

 

Os processos históricos de conformação de um padrão de desenvolvimento 

cultural têm acompanhado a articulação do poder e das relações assimétricas de 

poder e a legitimação da produção de “subalternidades” e “colonialidades” 

(LANDER, 2005). Também a estrutura cultural divide geoculturalmente o mundo, os 

espaços e os grupos.  

De acordo com MIGNOLO (2005, p.91-92), WALLERSTEIN (1991), introduziu 

o conceito de geocultura do sistema-mundo moderno como uma imagem ideológica 

e hegemônica, ou, ainda, como a forma com que o grupo hegemônico impôs a 

imagem e concebeu a estruturação social e espacial. Uma geocultura que foi 

construída e se mantém em nome da missão civilizatória, culturizadora dos grupos 

centrais, cultos, civilizados, sobre os grupos incultos, selvagens, incivilizados, 

periféricos. Essa geocultura cria a imagem de espaços culturalmente passivos e de 

lugares subalternos, ou subalternizados. Um marco dicotomizante dos espaços e 

lugares a partir do padrão colonial de desenvolvimento cultural.  

A colonialidade das relações culturais não se limita a classificar e hierarquizar 

culturas, racionalidades, saberes e concepções de mundo, nem sequer a classificar 

as manifestações, crenças, rituais, mas avança e radicaliza os processos de 

subalternidade, negando a possibilidade de excelência, negando as culturas e 

saberes dos outros coletivos ao pensá-los como sub-humanos, pré-humanos, 

primitivos, selvagens, logo, incapazes de toda produção intelectual e cultural. Aí se 
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localiza a radicalidade da produção das “subalternidades” e “colonialidades” 

culturais. 

As concepções humanistas coloniais trabalhadas, tendo como referenciais 

conceitos de humanidade e dignidade, chegaram à conclusão de que os selvagens 

eram sub-humanos, não tinham alma ou tinham uma “alma vazia”, disponível para 

ser ocupada pela cultura, pelos saberes e pelas concepções da empreitada 

colonializadora. Em nome dessa visão sub-humana, inculta, irracional desses 

coletivos, seus territórios foram classificados também como terra nullius, territórios 

vazios, consequentemente ocupáveis (SANTOS, 2009, p. 29). Esse conceito de 

vazio jurídico – sem direito aos territórios porque sub-humanos, violentos, irracionais, 

incivilizados - continua operando na estruturação social e espacial. 

As concepções polares dos coletivos: humanidade-sub-humanidade, cultura-

incultura, racionalidade-irracionalidade, legalidade-ilegalidade tão aprofundadas na 

conformação colonial das relações culturais e sociais, foram e continuam como 

justificativas, não apenas do despojo dos saberes, culturas e modos de expressão, 

mas, sobretudo, como justificativas dos modos de hierarquização e ocupação, 

expropriação-apropriação dos espaços. 

A estruturação social, cultural e espacial tem sido inseparável na geocultura 

da subalternidade que continua classificando e polarizando coletivos sociais, étnicos, 

raciais e seus espaços de viver. 

A Pedreira Prado Lopes constitui-se, segundo os grupos sociais que ali 

residem, como um espaço subalterno para a cidade, como um lugar que 

desestrutura a imagem desejada da cidade desde seu planejamento e construção. 

Apesar dos movimentos subseqüentes de planejamento que tentaram expulsar das 

proximidades da zona urbana as “aglomerações desconformes”, a Pedreira Prado 

Lopes resistiu, porém continua sendo um nódulo na paisagem em relação às 

políticas públicas e aos processos de urbanização. 

Mas como proteger este lugar que do ponto de vista cultural é um 
verdadeiro patrimônio da cidade se a Pedreira continua a ser uma favela, 
apesar da recente tentativa eufemística de classificá-la como vila ou 
aglomerado. Como preservar algo que a cidade legal, quase sempre, ignora 
e renega deliberadamente sua existência, insistindo em denominar sua área 
como Lagoinha, ora como São Cristóvão, ora como Santo André. Uma 
criança na sua simplicidade, durante uma oficina de educação patrimonial 
do Centro Cultural Libertino Alves de Oliveira, estabelecido no coração da 
Pedreira Prado Lopes certa vez respondeu esta pergunta dizendo 
aproximadamente o seguinte: “chamar a Pedreira de favela, vila ou 
aglomerado é preocupação de quem não é daqui... nós, que moramos aqui, 
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sabemos muito bem o que somos...”.46 (Documento apresentado ao 
CDPCM-BH pelo Representante da Associação Recreativa Escola de 
Samba Unidos do Guarani, Mário César de Almeida, nov. 2007). 

Assim, uma cidade como Belo Horizonte, com sua diversidade cultural, 

explicita as tensões que habitam esses marcos dicotomizantes e passa a ser esta a   

sua demonstração da persistente manutenção dessas polaridades. Vemos que até 

os espaços na cidade seguem essa divisão legitimada pela geocultura. Há espaços 

considerados como cultos e incultos, centrais e periféricos. Poderíamos dizer que o 

reconhecimento do patrimônio cultural reforçou essa geocultura ou a segregação 

entre espaços de cultura e de “incultura”. Produtos vistos como expressão do 

avanço da cultura e com a missão civilizatória que é inerente a todo produto cultural. 

O centro da cidade civilizado é pensado com a missão de civilizar as periferias e os 

grupos periféricos para seu desenvolvimento cultural. 

As políticas de patrimônio se alimentaram dessa concepção de cultura e de 

desenvolvimento cultural. Mesmo posteriormente à fase dos “novos patrimônios”,  

ainda observa-se uma lógica estruturante que marca a categorização do patrimônio 

cultural que não consegue acompanhar a dinâmica e a pluralidade cultural da cidade 

contemporânea. Toda a vida cultural dos diversos coletivos está subordinada a essa 

concepção de cultura e de desenvolvimento cultural. Essa concepção se constituiu 

como padrão de medida do que é e merece reconhecimento como bem cultural. Os 

coletivos pobres, suburbanos, do campo, das periferias não são reconhecidos por 

este padrão. Seus produtos culturais não terão o reconhecimento nas políticas de 

patrimônio cultural e nem mesmo suas formas de apropriação dos bens culturais 

reconhecidos. Essas não culturas serão vistas como tradicionais, primitivas, ou até 

como obstáculos ao desenvolvimento cultural. 

A partir desse padrão, a vida cultural dos “in-cultos” foi erodida e suas 

imagens de si e de seus produtos foi deslegitimada, como relatam os representantes 

da Pedreira Prado Lopes. São vítimas de um processo histórico de exclusão e de 

privação cultural. Essa visão teve ao longo da história um profundo impacto no 

reconhecimento ou negação das culturas e dos espaços como legítimos e ilegítimos 

e dos grupos humanos como sujeitos, ou não, de cultura. Os patrimônios e bens 
                                                 
46 TÚLIO, Paula Regina Albertini. Pesquisa para o projeto “Referências Culturais Comunitárias”, 2007, 
citado no Documento apresentado ao CDPCM-BH pelo Representante da Associação Recreativa 
Escola de Samba Unidos do Guarani, Mário César de Almeida, nov. 2007. 
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culturais com seus cânones assumem a função de estimular e educar os coletivos 

classificados como ainda não culturais. 

Um dos mecanismos mais “eficientes” na produção da subalternidade é a 

negação do espaço. A questão da terra-território, espaço, do lugar, se destaca na 

produção da subalternidade. O desenraizamento visto como uma condição 

generalizada da globalização foi desde a Colônia e persiste como um estilo de 

produção dos coletivos populares como subalternos. O desenraizamento do lugar é 

uma das experiências mais desestabilizadoras. Essa longa história de 

desenraizamento, de deslocamento desses coletivos para lugares não legitimados - 

quilombos, cortiços, favelas - tem relação com a compreensão do não 

reconhecimento como sujeitos de cultura. 

O pedido da comunidade da Pedreira Prado Lopes, de reconhecimento do 

seu lugar, remete a essa relação política de subalternidade em que a expropriação 

do lugar foi e continua tão determinante. As políticas de patrimônio que recuperaram 

a relação entre cultura-lugares são pressionadas a reconhecer o papel da 

marginalização dos lugares na produção dos subalternos. Como a produção seletiva 

de lugares de memória e patrimônio reforçou ou se defrontou com o reconhecimento 

coletivo, com o não reconhecimento dos lugares dos outros? Como equacionou o 

peso do lugar na produção da relação política de subalternidade dos coletivos 

populares?  

O pedido de reconhecimento de um lugar de subalternidade, como a Pedreira, 

recoloca a centralidade do lugar, do enraizamento com a produção da vida cotidiana, 

com a identidade coletiva, com a resistência a essa longa história de subalternidade. 

Apesar do que lhes foi negado, seus lugares, ou por terem sido relegados a lugares 

de precariedade tidos como invisíveis, esse gesto mostra que os processos brutais 

de subalternização não conseguiram roubar o sentimento de pertencimento e de 

reconhecimento de serem humanos e de conformarem espaços de humanidade, de 

cultura, de memória e identidades.  

O pedido reflete não tanto a ilusão de que se reconhecidos estarão 

regressando ao lugar, mas a afirmação de seu lugar ou a defesa dele como projeto. 

Frente à proclamação do desenraizamento como condição da globalização, os 

coletivos populares dos campos e das cidades reagem reafirmando a centralidade 

do lugar, da conformação deste em relação às suas identidades, memórias, para 

resistir ao desenraizamento histórico de que padecem desde a sua condição de 
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subalternos. Para esses coletivos, o espaço do lugar continua central frente às 

análises que proclamam que o espaço dos fluxos se impõe ao “espaço do lugar” 

(CASTELLS, 1999). Os lugares da subalternidade ainda não foram absorvidos pelos 

espaços dos fluxos, das redes da globalização, como não foram absorvidos pelo 

ideal de nação, de território nacional, nem de patrimônio e cultura nacional. A 

proposta de um projeto de lugar mostraria que as elites são cosmopolitas, 

ultrapassaram o lugar e que o povo é local? Que essas comunidades subalternas, 

ao defender seu lugar, suas culturas,, não entendem que a cultura global se impõe 

sobre as culturas locais? O pedido de reconhecimento da comunidade da Pedreira 

Prado Lopes aponta que resiste a uma relação política de subalternidade da auto-

difundida cultura legítima, única que desde a colonização tenta se impor e submeter 

suas culturas e identidades não reconhecendo seu projeto de lugar.  

Essas comunidades apontam com experiências históricas acumuladas de 

resistências a importância do lugar e da recriação de seus “não-lugares” para a 

cultura e a produção de identidades. Resistências de coletivos e de movimentos 

sociais que mantêm uma forte referência ao lugar, não por apego à tradição, mas 

como reação a uma experiência longa de desenraizamento. Quando a negação-

precarização do lugar é experimentada como negação de identidades e de cultura, 

de memória e humanidade, a defesa do lugar, de um “outro projeto” de lugar de 

dignidade, termina repolitizando o peso deste na conformação da opressão-

subordinação e emancipação, tão arraigada em nossa história. Trata-se da 

repolitização das suas histórias de resistência e de afirmação de seus lugares.  

É interessante constatar que ao longo da história dos debates sobre proteção 

do patrimônio cultural estão presentes compreensões no sentido de que as políticas 

de patrimônio devem estar baseadas no reconhecimento de práticas referendadas 

no lugar. A relação entre lugar, espaço, cultura, identidade e poder esteve presente 

nesse processo. Os movimentos sociais em defesa de projetos de lugar estariam 

reforçando essa presença? A comunidade da Pedreira Prado Lopes reafirma que vê 

seu lugar como uma criação histórica, inserida nas relações de poder-subordinação-

resistência que devem ser entendidas na história mais ampla. Logo, suas 

experiências locais são apenas inteligíveis nessa história. Não naturalizam a relação 

entre lugar-cultura-identidades como essência, mas politizam essa tensa e histórica 

relação. Apontam que na cidade contemporânea essa relação lugar-poder-
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subordinação-resistência-identidade torna-se mais tensa e complexa. Daí a 

necessidade sentida agora de pedido de reconhecimento para um projeto de lugar. 

Se o lugar é uma construção histórica, que relação pode ser encontrada entre 

a história de subalternidade e colonialidade e a expropriação-precarização dos 

lugares dos coletivos subalternizados? O mais urgente a se debater é em que 

medida esses coletivos se libertam dessa história de subalternidade ao se afirmarem 

sujeitos de um novo projeto de lugar, território de resistência e de cultura. Mais 

ainda, em que medida interrogam e questionam referenciais teóricos e cânones que 

trazem as marcas dos processos históricos de produção da subalternidade, de 

espaços subalternos, de coletivos e culturas subalternizadas. 

O domínio do espaço colônia, do espaço nação sobre o lugar tem marcado o 

pensamento social, político e cultural. A formação abstrata da colônia, da nação, da 

cultura, identidade e patrimônio nacional retira o foco da centralidade da construção 

cultural do lugar vivido. Essa tensão perpassa a história das políticas de patrimônio. 

Muitas reflexões acadêmicas, mesmo no campo das diversas ciências sociais, 

tornaram invisíveis ou inferiorizaram as formas de vida e de cultura locais das 

comunidades subalternizadas, reforçando o caráter marginal do lugar como espaço 

vivido. Esse certo silenciamento desse campo em relação aos lugares terminou 

empobrecendo os estudos do espaço e da cultura, das identidades e do patrimônio. 

Os movimentos sociais em sua diversidade de ações reagem a essas visões 

subalternizadoras e repõem a centralidade política do lugar vivido, da terra, do 

território, da moradia. Mostram a radicalidade política da defesa de práticas culturais 

e identitárias, de formas alternativas de organizar a vida social e cultural baseadas 

no lugar. 

Quais são as conseqüências desse processo para repensar os cânones de 

patrimônio cultural? Que conseqüências teóricas podem advir da defesa do lugar 

que os movimentos sociais tanto enfatizam? Podemos encontrar nessa defesa uma 

crítica à hegemonia do espaço nacional ou global e à ignorância do lugar? Seria 

fecundo um diálogo das políticas de patrimônio com os movimentos sociais e sua 

defesa de um outro projeto de lugar? Esse projeto de reapropriação do lugar, do 

espaço vivido, passaria a fazer parte da agenda de políticas de patrimônio cultural? 

Assumir o lugar da forma como as comunidades em movimento o defendem, como 

local de pluralidade de formas de produção cultural ou de politização da cultura pode 

significar uma reação a uma história de subalternidade. A defesa politizada do direito 
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ao espaço vivido é uma das lições a tirar dos movimentos sociais, especificamente 

do pedido de reconhecimento da Pedreira Prado Lopes, como patrimônio de cultura. 

 

 

6.3 - Segregação e Identidade Espacial 

 

 

O tamanho das metrópoles, suas desigualdades sociais e territoriais, a 

violência, as periferias, as favelas, guetos, enclaves, acesso ao trabalho são 

conseqüências das muitas variáveis que caracterizam o processo de segregação 

que persiste desde a produção das subalternidades-colonialidades. No Brasil, a 

histórica disjunção entre economia, sociedade e território (RIBEIRO, 2004, p.13), 

parece trazer à tona um quadro de desigualdades que caracterizam a chamada 

“crise urbana”. 

Nesse processo de crescimento e fragmentação social, política, institucional e 

espacial das grandes cidades, os processos de segregação caracterizam-se não 

apenas por separações físicas, mas pela fragmentação das identidades coletivas e 

segmentações simbólicas. Não é possível entender a segregação apenas como a 

concentração de um segmento populacional em um território específico. Esse 

processo, na maioria das vezes, vem acompanhado da afirmação de uma condição 

de inferioridade daquele grupo social e de sua conseqüente imobilidade social. 

Portanto, como se trata de uma “desconstrução identitária”, os processos de 

segregação serão tratados e absorvidos segundo valores diferentes, processos 

históricos pertinentes a cada país, cidade ou comunidade. Como reforça Luiz César 

de Queiroz Ribeiro, 

Assim, a fragmentação social produzida pela segregação depende dos 
valores sociais e políticos que prevalecem em cada sociedade e em cada 
momento histórico. Na sociedade francesa atual é _ ainda? – insuportável à 
institucionalização de uma cidadania partida. (...) já no caso americano a 
subclasse urbana formada pelos trabalhadores negros e pobres nas cidades 
americanas desfruta de uma subcidadania, não por alterações dos seus 
direitos civis, mas em razão de a destituição social incentivar o 
comportamento de alienação e de desinteresse político. (...) a ordem urbana 
brasileira exprime de maneira nítida na sua territorialidade e sociabilidade a 
hibridez da nossa ordem social. (2004, p.34). 
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Especialmente as Ciências Sociais têm se debruçado na análise e 

compreensão dos processos de segregação, no caso do Brasil, marcado pelo 

quadro de pobreza nas grandes cidades. As chamadas “periferias” e as favelas 

apresentam-se como espaços de coletivos sócio-raciais, economicamente e 

politicamente excluídos. Esse processo de distribuição desigual do solo urbano 

caracteriza-se, em linhas gerais, pela falta de atuação do poder público na 

distribuição ou equilíbrio de “recursos urbanos”, ficando a cargo do mercado a 

distribuição dos recursos. Neste quadro, as pessoas são consideradas socialmente 

através da sua posição social e racial, ou pela sua capacidade individual de acessar 

tais recursos. 

A conformação de um espaço metropolitano marcado pela segregação sócio 

espacial pode ser entendida através de um processo dual com o declínio do valor da 

terra, das atividades econômicas e das condições de vida do centro em direção à 

periferia. Ou seja, um processo marcado pela  distância física e pela distância social. 

Entretanto, essa noção de homogeneidade na separação do centro rico e das 

periferias muito pobres vem sendo relativizada. O que seria uma geometria radial-

concêntrica das grandes cidades vem sendo permeada por um aumento da 

heterogeneidade social em direção ao centro. Nesse contexto de maior proximidade 

física, é mantida da mesma forma a distância sócio-racial. As favelas e 

empreendimentos urbanos, ocupados por pobres e negros em áreas menos 

periféricas de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte, 

demonstram essa variável no processo de segregação social no Brasil. (TORRES, 

2003).  

Pode-se destacar ainda, dentro desses aspectos da segregação sócio-racial, 

nas grandes cidades brasileiras, uma dimensão subjetiva e cultural da segregação 

residencial quando a homogeneização da pobreza reproduz a própria condição de 

exclusão social, o que SARAVÍ (2004) chama de experiência e percepção da 

exclusão. BOURDIEU (1999) também fala da relação entre a capacidade de dominar 

o espaço, seja através de uma apropriação material ou simbólica, com o capital que 

as pessoas possuem. Para o autor, a falta de capital intensifica a experiência da 

finitude: ela prende a um lugar (1999, p.164). Por outro lado, essa dimensão 

subjetiva e cultural pode reforçar parâmetros identitários que configurem a 

expressão e reivindicação de direitos de coletivos, de simbolização do espaço e da 

vida social. Esse será um dos aspectos mais destacados nas narrativas dos 
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representantes da Pedreira Prado Lopes, como foi discutido nos capítulos 4 e 5 

deste trabalho. 

 

 

6.4 - Territórios Sócio-Espaciais e Cultura 

 

 

O requerimento de reconhecimento como patrimônio cultural, por parte de 

coletivos em situação de segregação sócio-espacial e racial, expõe dois campos de 

análise: os processos sócio-territoriais e sua centralidade na cultura e o papel da 

segregação sócio-espacial e da segregação cultural. 

A comunidade da Pedreira Prado Lopes, ao demandar seu reconhecimento 

como patrimônio cultural, repõe o espaço, o território, como eixo central da cultura e 

do patrimônio. Repõe as disputas territoriais no tempo das cidades, de sua memória 

e história.  

Convivemos com diferentes tipos de territórios produtores e produzidos por 
relações sociais distintas, que são disputados cotidianamente (...)  A 
produção espacial e territorial ocorre através de relações sociais, promovidas 
pelas classes em permanente conflito na disputa por modelos de 
desenvolvimento e de sociedade. Neste modo de análise, a relação classe-
território é indissociável (FERNANDES, 2009, p. 1, 2). 

 

Trata-se de um olhar sobre o território que não o reduz à superfície, base ou 

palco das relações sociais, mas o coloca como “território lugar em que desembocam 

todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas isto é, onde a história do 

homem plenamente se realiza a partir das manifestações de sua existência” 

(SANTOS, 2002, p.9). No requerimento dos moradores da Pedreira Prado Lopes 

aflora essa idéia de se identificarem como inseridos em um território específico, 

produzido em relações sociais especificas de conflitos com outros espaços e outras 

classes na mesma cidade. Essa identidade sócio-territorial os move a requerer que 

sua cultura, história, memória, seja reconhecida como patrimônio. 

Quando uma comunidade periférica pede seu reconhecimento, reforça-se a 

importância de repensar a relação entre território e cultura, as polarizações entre a 

cidade legal e ilegal, entre os membros legais da cidade e os periféricos. Retomam-

se questionamentos sobre a matriz sócio-histórica que confere traços específicos à 

produção-apropriação-expropriaçao da terra, dos territórios, do espaço. Remete 
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novamente à condição da subalternidade segregadora. O pedido dos moradores da 

Pedreira Prado Lopes expõe a segregação sócio-espacial como configurante das 

cidades, e a centralidade da expropriação do espaço, da terra na conformação dos 

coletivos subalternos. 

Três aspectos são postos em destaque: 

Primeiro: a estreita relação entre território e cultura na tradição histórica. A 

cultura se enraíza na terra e nas formas de sua produção. Ressalta-se a cultura 

camponesa, ligada à agricultura camponesa familiar ou à cultura ribeirinha, da 

floresta, a cultura urbana das periferias, todas elas enraizadas nas especificidades 

das formas do viver, de produzir a existência, a sociabilidade, em cada um desses 

territórios. A diversidade cultural tem suas raízes na rica diversidade de formas de 

produzir a vida na formação social. A cultura não se dá em um vazio, mas finca suas 

raízes na terra, espaço, território de produção da vida. 

Segundo: dada essa estreita relação entre território, terra, espaço, cultura e 

modos de viver e de formas de sociabilidade, é possível constatar que na história 

brasileira, desde a Colônia, os perversos processos de desconstrução das culturas, 

de torná-las inexistentes passam por negar a terra e espaço, os territórios onde os 

diversos coletivos produzem e enraízam suas culturas. Processo de destruição de 

territórios, de recluir nos territórios mais precarizados que vem de uma persistência 

histórica da senzala, do quilombo, da favela, da periferia e que tiveram e tem sua 

expressão mais brutal na ocupação dos territórios indígenas. O não reconhecimento 

desses coletivos como sujeitos de produção de saberes, valores, modos de pensar, 

de cultura, tem sido a negação a estes grupos o direito à terra, ao território, ao 

espaço onde enraízam suas identidades. 

Terceiro: dada essa conexão entre território – cultura – identidade, usada na 

história colonial e pós-colonial para destituir as culturas e identidades dos coletivos 

sociais, étnicos, raciais, destruindo suas bases de enraizamento, os próprios 

coletivos fizeram, assim, da defesa de seus territórios a defesa de suas culturas e 

identidades. Os coletivos sociais, étnicos, raciais, expropriados do território põem 

suas fronteiras de luta, ora na defesa de sua terra, do seu espaço para defesa de 

sua cultura e identidade, ora na defesa de sua cultura e identidade para justificar a 

luta por terra, espaço, território. Inclusive a luta por centros culturais e escolas, nas 

vilas, favelas, no campo é atrelada a lutas por terra, território: Escola do campo no 

campo, escola e centro cultural da vila, da favela, da PPL, na Pedreira. Centros, 
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escolas, espaços públicos legítimos para legitimar seu lugar. A centralidade dada à 

luta por seus lugares, espaços de vida, de cultura, de dignidade é uma reação à 

longa história da expropriação-negação de lugares para a negação de suas culturas 

e identidades. É uma politização da relação território-cultura-identidade que vem das 

comunidades populares e de seus movimentos sociais. 

Poderia ser levantada ainda uma questão: o padrão de memória, patrimônio, 

ao privilegiar os espaços legítimos da cultura, da memória nacional, identificada com 

uma memória e uma cultura de alguns coletivos, não tem agido na mesma lógica de 

vincular cultura, patrimônio, memória legítima, reconhecíveis apenas a alguns 

territórios? Não tem tratado como inexistentes, incultos, os territórios dos coletivos 

sócio-étnico-raciais entendidos como desprovidos de cultura, de valores, de 

estética? Até onde a história dos cânones de memória-patrimônio-cultura-território 

não reproduz essa mesma história? Esses cânones reconhecem a relação estreita 

entre cultura e território, porém apenas dos territórios, culturas e coletivos legítimos, 

e desconhecem essa relação na medida em que vêem outros espaços, outros 

coletivos como inexistentes, ilegítimos, incapazes de memória, valores, cultura. 

No capítulo 2 deste trabalho foi demonstrado como, na história do patrimônio, 

vai se explicitando uma tensão diante dessa visão tão polarizada entre territórios, 

coletivos, culturas, patrimônios. A idéia em disputa é se reconhecer, ou não, outros 

territórios, outros grupos culturais, se incorporá-los, ou não, à nação, à memória e à 

cultura nacional. Um processo lento de tentativas de assimilação que tem mostrado 

avanços. Entretanto, o reconhecimento ainda vem de cima, dos que estando nos 

territórios legítimos da cultura e da memória se dispõem a abrir ao patrimônio, ao 

reconhecimento, aqueles coletivos, territórios e culturas que foram pensados fora. 

De dentro dos muros da cidade o campo do patrimônio propõe debates e decide se 

os de fora podem ser reconhecidos legítimos produtores de cultura, se no território 

de fora dos muros é possível, ou não, encontrar cultura, memória digna de ser 

reconhecida no cânone de patrimônio nacional. Durante as últimas décadas foi essa 

a tensão: dar ou negar a entrada, no território da cultura e memória legítimas, dos 

coletivos e suas manifestações culturais tidas como ilegítimas porque produzidas do 

lado de fora dos muros da cidadela. 

O que há de novo na exigência dos coletivos sociais, raciais da Pedreira 

Prado Lopes é quebrar essas lógicas binárias entre povos, territórios cultos-incultos, 

de dentro - de fora. No documento apresentado, a comunidade se auto-afirma como 
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um território de cultura, de memória e de história. Afirmam-se como coletivos 

produtores de história, memória, cultura. Não é um pedido criado para as agendas 

de dentro, mas é uma afirmação, uma exigência de reconhecimento de que nunca 

estiveram de fora. Este é um traço novo, ao menos um dos mais explícitos nos 

movimentos sociais e na diversidade de coletivos sócio-étnico-raciais de gênero e 

território: se afirmam existentes, sujeitos de cultura, de memória e de história. Mais 

ainda, se afirmam sujeitos políticos, de direitos, inclusive do direito de que a sua 

cultura seja reconhecida como patrimônio. Colocar o patrimônio como campo de 

disputa de direito, não apenas das elites, nem da nação, mas também dos coletivos 

pensados sem memória, sem cultura, sem história, repolitiza a história do 

patrimônio. 

Há ainda um significado a explicitar: os coletivos relegados a territórios de 

inexistência, de incultura se afirmam não apenas sujeitos de direitos, sujeitos 

políticos, mas sujeitos de políticas. Em várias fronteiras já se observa esse 

movimento: sujeitos de política agrária, indigenista, urbana, educativa. O gesto da 

comunidade da Pedreira Prado Lopes estaria a indicar que pretendem influenciar 

nas políticas de patrimônio? Que não aceitam serem destinatários dessas políticas, 

à espera do reconhecimento de sua cultura, história, memória, mas estão mudando 

de lugar? São eles que de dentro, como produtores de cultura, sujeitos históricos, 

vão dar legitimidade no campo da diversidade às políticas de patrimônio, de 

reconhecimento ou não da existência de cultura do lado de fora da cidadela? A 

cidade contemporânea coloca um novo capítulo na tensa e rica história da relação 

entre território – coletivos – cultura – patrimônio. 

Afirmando-se nessa direção, os coletivos populares repolitizam algumas das 

tensões trazidas no segundo capítulo deste trabalho: tem consistência reafirmar a 

imagem forçada de história, de cultura nacional, sacrificando a pluralidade de 

territórios, coletivos, culturas presentes na formação da história das cidades? Essa 

imagem de história e cultura nacional não fica empobrecida sem o reconhecimento 

dessa rica diversidade? Questões idênticas perpassam a história do patrimônio ao 

colocá-lo como um processo de construção da identidade nacional: essa construção 

não se fez sacrificando a pluralidade de identidades dos povos e coletivos que 

exigem seu reconhecimento? Ações como da comunidade da Pedreira Prado Lopes 

apontam para a urgência de conhecer, levantar e legitimar o potencial cultural que 

existe nos territórios pensados à margem da cultura. Se a história do patrimônio se 
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debate com processos de desterritorialização de coletivos e de suas culturas, os 

coletivos sociais reterritorializam suas culturas. 

Essa pretensão se confrontaria com uma visão restritiva de patrimônio cultural 

associado apenas ao território da nação, da cidade. Na expressão de FERNANDES 

(2009), há territórios de governança em escala municipal, nacional e até 

transnacional. Territórios de governança que ocultam a diversidade de territórios, de 

relações e de conflitos sócio-espaciais. Terminam ocultando os coletivos, as classes 

vistas como inferiores, sub-ordenadas, à margem, sem história e identidade, sem 

memória e sem cultura. Na justificativa do requerimento, os moradores da Pedreira 

reagem a essa visão inferiorizada que o cânone da cultura, do patrimônio associado 

ao território de governança, termina segregando. O cânone reduzido ao território de 

governança tende a ser uno, avesso à diversidade e às diferenças territoriais sociais 

e culturais. 

O reconhecimento da diversidade e dos conflitos de território termina por 

questionar o cânone do patrimônio, que passa a reconhecer a existência de outros 

territórios produzidos e reproduzidos na diversidade de relações sociais e culturais. 

Conflitos por disputa de projetos de sociedade, de cidade e de políticas urbanas, 

espaciais, culturais e de patrimônio. Quando comunidades sócio-territoriais 

diferentes se afirmam produtoras de cultura, memórias, patrimônio, expõem o que os 

cânones únicos ocultam: os conflitos presentes nas territorialidades de dominação e 

nas territorialidades de resistência (FERNANDES, 2008). A própria compreensão de 

cidade, de memória, cultura e patrimônio como únicos estaria provocando reações e 

conflitos no próprio campo do patrimônio. 

Podem–se compreender essas reações vindas dos próprios coletivos 

marginalizados e segregados em espaços precarizados e inferiorizados como 

territórios sem valores, sem lei, sem cultura, individualizados ou à margem da cultura 

e da civilidade da cidade. Reações que afloram em um momento em que cresce a 

consciência da marginalização e a reação coletiva, despontam em movimentos de 

afirmação de identidades, memórias, culturas e direitos coletivos. Dos territórios e 

dos coletivos sócio-territoriais tidos como à margem, vêm questionamentos para os 

cânones de memória, cultura e patrimônio. Vêm pressões para alargar esse cânone, 

não tanto para incluí-los no cânone único, mas questionar essa unicidade e 

reconhecer a alteridade dos coletivos mantidos à margem dos espaços 
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hegemônicos. Os cânones de memória, cultura e patrimônio estariam preparados 

para a presença afirmativa desses coletivos? 

 

 

6.5 - Segregação Territorial e Cultural 

 

 

O pedido de reconhecimento da Pedreira Prado Lopes como território de 

cultura se, de um lado, é uma afirmação da tensa relação entre cultura e território-

lugar, de outro lado é uma denúncia ao papel da segregação sócio-espacial-cultural.  

Neste sentido, BÓGUS (2009) lembra que “o tema da segregação sócio-

espacial vem ocupando posição de destaque na área dos estudos urbanos há quase 

um século” (p. 115). Entende por segregação “a alta concentração de camadas 

sociais em determinada parcela do espaço urbano, apontando para uma forma de 

organização da cidade em zonas hierarquizadas com grande homogeneidade 

interna e forte disparidade social em relação a outras” (p. 120).  

O que há de mais indagador é que as comunidades populares mostram 

formas de percepção e reação coletivas aos processos históricos de segregação 

territorial e cultural. A comunidade da PPL mostra que se sabem segregados no 

espaço urbano ou nessa divisão social do território, na dualidade social e espacial 

da cidade moderna. O lugar da moradia não é uma escolha individual livre, 

autônoma, mas condicionada. A morfologia espacial não é natural, neutra. Suas 

comunidades não são mais um dos grupos de vizinhança na diversidade territorial, 

mas fazem parte de mundos polarizados, porém interpenetrados com valores e 

identidades que se confundem e se distanciam, tanto no físico como no social e nas 

diferentes formas de sociabilidade. Sabem-se próximos no espaço, mas com 

profundas distâncias sociais que os levam à necessidade de fortalecimento. A 

Pedreira é um exemplo de proximidade física e distância social. O reconhecimento 

como patrimônio seria uma forma de fortalecimento dado o distanciamento sócio-

espacial à que são reclusos? 

Os depoimentos revelam a consciência de viverem em espaços segregados, 

expressão das desigualdades sociais e raciais que tem por base a apropriação 

desigual da terra, do espaço, dos bens e serviços, da habitação, do poder, do 

trabalho e da renda. Fenômeno que leva a um processo de homogeneização entre 
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coletivos sócio-espaciais, o que precipita a consciência da segregação. Os 

movimentos sociais urbanos vêm explicitando essa consciência da morfologia sócio-

espacial das cidades. Destacando o papel do Estado e das políticas públicas como 

agentes centrais na divisão social do espaço urbano, politizam essa divisão e 

pressionam por outras políticas. A pressão por repensar até as políticas de 

patrimônio cultural faz parte desses movimentos e do avanço na consciência das 

distâncias sociais no espaço urbano. A negatividade das áreas segregadas fica mais 

destacada no prestigio de outras próximas. O pedido de reconhecimento como 

sujeitos coletivos de cultura não seria uma reação ao estigma que recai sobre as 

comunidades recluídas em espaços tão precarizados? 

A segregação residencial não mapeia apenas a segregação social, ela a 

produz e reproduz , ao menos se alimentam mutuamente. No pedido da comunidade 

da Pedreira fica destacado que o reconhecimento do seu território como espaço de 

cultura poderá diminuir tanto a segregação residencial como social. O pedido pode 

ter o sentido de mais um mecanismo de resistência à segregação espaço-social. A 

inclusão nas políticas de patrimônio cultural é vista como mais uma das políticas 

afirmativas urbanas de caráter territorial que podem reverter os mecanismos 

produtores da segregação sócio-espacial. Do reconhecimento se espera ter mais 

acesso aos serviços urbanos e a redução das desigualdades sócio-espaciais. 

É importante destacar que para a comunidade o reconhecimento como 

patrimônio cultural é visto como uma medida de intervenção contra a segregação, 

não apenas cultural, mas sócio-espacial. Uma forma de intervenção contra o 

isolamento em que são mantidos esses espaços das políticas e investimentos 

públicos. As reivindicações de intervenção concentraram-se em serviços, abertura 

de ruas, de água, esgoto, iluminação, transporte, escolas, postos de saúde. O 

pedido de reconhecimento como patrimônio cultural aponta para a consciência de 

outro nível de isolamento e de intervenção-afirmação sócio-espacial. Essa 

diversidade de reações dos coletivos segregados mostra que seu isolamento não é 

voluntário, mas padecido como conseqüência de segregação social. O pedido de 

reconhecimento da PPL como patrimônio cultural adquire uma dimensão de reação 

e de resistência à segregação sócio-espacial. Nesse contexto, adquire significados 

políticos relevantes. 

A comunidade da Pedreira reflete a consciência da segregação territorial, mas 

não se vê fechada, e sim inserida na totalidade das relações sociais que conformam 
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a cidade. Seu pedido pretende trazer o reconhecimento da dimensão da cidade que 

está presente no seu território. Trata do reconhecimento da história, da memória da 

cidade a partir também do reconhecimento de sua memória e história. Explicita a 

condição da cidade moderna como presença da universalidade – particularidade 

esta presente nas relações sociais de que a periferia faz parte. Não aparece no 

pedido da comunidade a idéia de fechar-se em seu território, na sua memória, na 

sua história e sua cultura, mas mostrar sua consciência de que seu território não se 

compreende sem o território da cidade e vice-versa. Nenhum processo social, 

cultural, se explica de forma separada, isolada. A comunidade da Pedreira não se 

entende sem a cidade onde trabalha, nem a cidade sem ela, sem seu trabalho, sua 

cultura.  

Pode-se destacar um significado ainda maior: esse coletivo como tantos 

outros segregados se fazem presentes de maneira afirmativa, como forças políticas, 

mostrando que não apenas agora, mas em toda a história da cidade o território foi e 

é disputado pela correlação de forças presentes na sociedade. Diante de novos 

atores em lutas por territórios, a disputa se politiza e até os estudos do patrimônio 

são levados a entrar nas novas disputas. A formação territorial na história da cidade 

é um dos espaços mais tensos. Tensão que invade a história do patrimônio, dada a 

estreita relação entre território – cultura – segregação social. A segregação territorial 

faz parte da formação territorial e da produção-reprodução do espaço no campo e 

nas cidades. 

 

 

6.6 - Territórios Étnico-Raciais 

 

 

O requerimento para reconhecimento, encaminhado pelos moradores da 

Pedreira Prado Lopes explicita ainda outra categoria: a identidade racial, a 

marginalização sócio-espacial-racial. Na história da formação espacial da cidade é 

importante destacar os processos de segregação de espaços, de territórios, por 

diferenças étnicas, raciais, nos quilombos, nas vilas e favelas. Áreas, em sua 

maioria, habitadas por mestiços e afro descendentes. Já foi observado que a 

geocultura do sistema –mundo moderno nasce racializada. As tentativas de associar 

a desconstrução das culturas, memórias e identidades ao desenraizamento, ou a 
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destruição dos seus territórios e dos espaços de produção da existência, traz uma 

marca racial e étnica persistente na segmentação sócio-espacial das cidades. 

QUIJANO (2005) lembra que a formação das relações sociais, fundada na idéia de 

raça, produziu na América, identidades sociais historicamente novas - índios, 

negros, mestiços - e redefiniu outras, as próprias identidades dos colonizadores 

europeus que adquiriram também uma conotação racial.  

Na medida em que as relações sociais que estavam se configurando eram 
relações da dominação tais identidades foram associadas às hierarquias, 
lugares e papeis sociais correspondentes, como constitutivas delas e, 
consequentemente, do padrão de dominação que se impunha. Em outras 
palavras, raça e identidade racial foram estabelecidas como instrumentos 
de classificação social básica da população (p. 228-229).  

A idéia de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade às relações de 

dominação em todos os domínios, no poder, na terra, no trabalho, no território, na 

cultura, nas relações de superioridade-inferioridade intelectual, cultural. 

Nessa história estão igualmente postas as contínuas resistências a essa 

segregação sócio-racial-territorial. A diversidade de formas de afirmação desses 

coletivos passa pela defesa de suas identidades e culturas situadas e formadas no 

espaço: lutas pela terra, pela demarcação de seus territórios, por moradia... Lutas 

por espaços étnico-raciais dignos de memória e identidades: espaços de liberdade. 

São ações coletivas de afirmação da identidade, memória, cultura étnico-racial, 

colocadas como resistência à historia da produção racializada da subalternidade. 

QUIJANO (2005) focaliza que a ocupação do espaço, desde a colônia, teve 

uma conotação racial. O padrão espacial continua racializado. Com a ocupação do 

espaço foram atribuídas identidades geoculturais racializadas. A expropriação 

étnico-racial dos territórios significou uma expropriação étnico-racial de culturas e 

identidades, de memórias, em nome do reconhecimento de um cânone único de 

cultura, de história e de civilização. A marginalização racial-espacial significou, por 

conseqüência, uma tentativa também de marginalização cultural-identitária. Daí 

pode-se falar em espaços-territórios étnico-raciais. Assim, quando os representantes 

dos moradores da Pedreira Prado Lopes pleiteiam o reconhecimento de suas 

identidades e cultura, pode-se considerar seu território como lugar de resistência, de 

identidade e de cultura étnico-raciais. 

ROLNIK (2007) chama a atenção para a existência de bairros, territórios, que 

classifica como guetos, onde são confinadas certas minorias por imposições 

econômicas e/ou raciais. Percorrendo favelas e vilas, a autora mapeia a inserção 
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territorial racial nas cidades brasileiras. Mostra que existem territórios negros 

específicos nessas cidades, territórios que tem uma história e uma tradição. 

Conforme documentação apresentada pelos moradores da Pedreira Prado Lopes, 

podemos identificar trechos onde se referem às suas manifestações culturais e 

referências simbólicas, caracterizando o território como negro. 

Segundo Rolnik, “é possível falar-se em segregação racial”, territorial. Assim, 

a identificação como território negro, pressupõe não apenas uma história de 

exclusão, mas também de construção de um repertório comum (p. 76). Esse 

repertório cultural comum, específico, que é reivindicado pelos moradores da 

Pedreira como merecedor de reconhecimento como patrimônio cultural. 

A autora chama a atenção para que esses territórios não sejam vistos ou 

compreendidos de forma isolada. Para Rolnik será no interior da arquitetura habitada 

onde floresce e se desenvolvem um “devir negro”, afirmação da vontade de 

solidariedade e auto-preservação que fundamenta a existência de uma comunidade 

(p. 76). A autora trabalha com a existência, no Brasil, de núcleos de resistência nas 

periferias das cidades que chama de “quilombos urbanos”. 

Embora a maior parte da historiografia dos quilombos refira-se àqueles 
situados em zonas rurais, havia também – crescentemente à medida que se 
aproximava o fim do período escravocrata – quilombos urbanos. Esses 
locais ou eram cômodos e casas coletivas no centro das cidades ou núcleos 
semi-rurais – as roças das periferias urbanas, bastante semelhantes ao que 
são hoje as roças de periferia dos territórios de candomblé nas cidades. 
Núcleos negros importantes nasceram desse tipo de configuração; é o caso, 
por exemplo, do bairro do Bexiga, em São Paulo, originário do quilombo do 
Saracura. (Rolnik: 2007, p. 78)     

RIOS-NETO e RIANI (2007) focalizam em seu estudo a segregação racial 

residencial em algumas capitais brasileiras. Os autores mostram que esta 

segregação não se deve apenas às diferenças socioeconômicas. Pesquisas mais 

recentes têm mostrado que a condição econômica não é o único fator de 

segregação no Brasil, e que aspectos sociais e étnicos também estão envolvidos (p. 

91). 

Tomando-se como exemplo a cidade de Belo Horizonte, observa-se que a 
região centro-sul, cujo nível de renda é mais alto, possui a menor proporção 
de negros (menos de 18,3%), por outro lado as regiões periféricas no norte, 
como Isidoro Norte e Capitão Eduardo, que se caracterizam por serem 
regiões mais pobres, possuem maior concentração de negros. Destaca-se 
também alguns pontos da região central com maior proporção de negros e 
pobres, que são sabidamente regiões de favelas, como Morro das Pedras, 
que possui o maior número de indigentes (16,57%) e com uma população 
negra de 63,59% (RIOS-NETO e RIANI, 2007, p. 92). 
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Os próprios moradores da Pedreira Prado Lopes se auto-identificam como 

negros, ou destacam seu território como espaço marcado pela marginalização sócio-

espacial-racial. As manifestações e vínculos culturais por eles destacados são 

referenciados à cultura afro-brasileira.  

A ocupação da Pedreira Prado Lopes, de acordo com relatos orais, tem sua 
origem a partir de 1888 com a abolição da escravidão. A região ainda 
pertencia a Sabará e ali se instalou um grupo  de escravos libertos, entre 
eles destacou-se Isidoro, cujo nome está registrado em uma das ruas 
principais da Pedreira Prado Lopes, Rua Escravo Isidoro. (...) Assim como a 
Pedreira abrigou gente humilde também abrigou a cultura popular que estas 
pessoas traziam. Na Prado Lopes foi florescendo as tradições das pessoas 
mais pobres, dos negros e dos excluídos da cultura oficial da cidade que era 
destinada somente aos moradores das regiões situadas dentro da Av. do 
Contorno. (Documento apresentado ao CDPCM-BH pelo Representante da 
Associação Recreativa Escola de Samba Unidos do Guarani, Mário César 
de Almeida, nov. 2007). 

A comunidade da PPL se identifica por atributos de etnicidade, de raça, e 

reage à trajetória do negro, marcada em nossa história por sua territorialização ou 

reclusão a territórios de segregação, de precarização, onde o componente racial é 

central nos espaços de moradia. Chama nossa atenção que no pedido de 

reconhecimento, ao reconstruir sua história se remontem às origens de um 

quilombo, logo inserido na periferia, realidade ausente nos estudos da cidade. 

Essa auto-identidade racial tem sido em nossa história uma condição de 

marginalização territorial e cultural na nossa formação social, condição que não há 

como ignorar na conformação das cidades. A segregação territorial se confunde com 

a segregação racial, o que leva a lenta assimilação do negro aos espaços “legítimos” 

da cidade. Seus coletivos são jogados nos espaços mais distantes e mais 

precarizados, espaços que reproduzem traços históricos de banimento espacial e 

cultural, sem acesso a emprego, renda, bens urbanos e serviços públicos etc. 

Estudos sobre as grandes cidades têm destacado essa relação estreita entre 

território e segregação racial que o pedido da comunidade da PPL traz à tona 

(CARRIL, 2006). 

Entretanto, é significativo que essa comunidade, ao buscar sua identidade 

cultural, se volte a essas origens raciais. Na tentativa de reconstruir suas 

identidades, levam à necessidade de repensar a complexidade cultural e étnica da 

cidade moderna e, consequentemente, à complexidade da produção da memória e 

patrimônio. Por que dão centralidade à sua identidade étnico-racial quando 

reivindicam sua integração na memória e patrimônio? Para lembrar da permanência 
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das relações sócio-raciais tão arraigadas até na configuração espacial das cidades 

contemporâneas no Brasil. A conformação do espaço urbano repõe, novamente, 

fatores coloniais e sua persistência nos modos de vida, de produção e reprodução 

da cultura e nos modos de segregação do espaço e dos bens e produtos culturais na 

cidade moderna. A distância espacial como expressão da distância social leva os 

coletivos a se agruparem por afinidades étnico-raciais como forma de proteção, em 

condições de sobrevivência precária ou ao chegarem como imigrantes às cidades. A 

dualização social reforça a dualização racial e étnica tão arraigada na formação 

histórica e nos padrões de trabalho, de renda e de poder. A segregação do 

emprego, os salários inferiores, tão marcados pela segregação racial, terminam 

conformando uma segregação sócio-espacial racializada. As áreas urbanas 

segregadas e mais precarizadas apresentam um quadro de superposição de 

carências e de segregações (BÓGUS: 2009, p. 120). 

Ao lembrar a segregação social-racial-espacial de que têm sido vítimas, 

também na história da cidade, a comunidade da Pedreira mostra que nesse 

processo a própria cidade repõe a história de quilombos, de segregações territoriais 

e raciais. Belo Horizonte reproduz a história dos diferentes como desiguais. 

A segregação territorial dos coletivos pensados como inferiores tem sido um 

dos mecanismos mais persistentes na senzala, no quilombo, nos terreiros, nas vilas, 

periferias e favelas. Os mesmos coletivos recluídos nas cidades, em espaços 

separados, precarizados, tidos como lugares sem lei, sem cultura, sem valores. A 

mesma forma de pensar esses coletivos se projeta na forma de pensar os territórios 

de reclusão. A segregação territorial expressa a segregação social, étnica, racial. 

Toda segregação territorial na história do Brasil é racializada. O reconhecimento do 

direito da comunidade da PPL à memória, cultura, patrimônio expressa a reação a 

essa segregação territorial racializada. 

Os movimentos sociais e a diversidade de ações coletivas repõem esses 

fatores coloniais como fronteiras de presenças afirmativas. A comunidade da 

Pedreira traz as origens raciais como afirmação da identidade, não apenas racial, 

mas social, cultural, urbana. Como elemento central na compreensão da cidade, da 

cultura, como solicitações para a compreensão da complexidade da cidade 

contemporânea. O pedido da PPL mostra que a segmentação espacial, racial, 

cultural é um traço histórico da formação das sociedades que se projeta na formação 

das cidades. Não são eles que se fragmentaram. Ao chamar a atenção para sua 
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particularidade, chamam a atenção para esse traço marcante da formação: 

segregação racial como componente da segregação espacial, social, cultural e 

urbana. 

Escolher a Pedreira Prado Lopes, sua comunidade, como objeto de estudo, 

leva a compreender a totalidade dos fenômenos sociais, históricos e culturais de que 

a própria comunidade mostra estar consciente: ser uma comunidade marcada pela 

segregação espacial e cultural racializada. Mais ainda, que não se reconhecem 

como marginais ou à margem dos processos sociais, culturais, urbanos, mas que 

sua segregação racial se insere nos padrões racistas de apropriação-expropriação 

da terra no campo e na cidade, de inserção-exclusão do mercado de trabalho e de 

alocação nos territórios no espaço urbano.  

A cidade contemporânea se conforma nesses padrões racistas, o que a torna 

um espaço de recriação desses padrões marcados pela segregação racial. A 

propriedade da terra, do trabalho, da renda na cidade, vincula-se aos processos de 

apropriação-negação, tendo como um dos critérios a condição racial. Na 

conformação da cidade-metrópole moderna, a exploração imobiliária opera de 

maneira seletiva, valorizando centralidades em contraposição a periferias 

precarizadas. Os coletivos negros à margem do trabalho formal são deixados sem 

condições de realizar sua própria reprodução, sendo jogados às periferias mais 

precarizadas. A Pedreira Prado Lopes é uma expressão desses processos de 

conformação da cidade-metrópole moderna. A segregação espacial e racial se 

reforça, mas também são reforçadas as resistências coletivas afirmativas. 

 

 

6.7 - Fronteiras Materiais e Simbólicas da Segregaç ão 

 

 

A segregação e subalternidade do espaço cultural se dão em estreita 

interrelação entre fronteiras materiais e simbólicas, entre formas de pensar. 

Com relação à Pedreira Prado Lopes é importante ressaltar que os dois 

fatores se aproximam. Por um lado, seu surgimento está relacionado a uma questão 

de exclusão sócio-espacial vinculada à moradia no contexto da cidade planejada. 

Por outro lado, mesmo com o processo de crescimento das periferias da cidade nos 

anos 40 e 70 e a posterior situação de segregação sócio-espacial da RMBH, os 
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planos urbanísticos não conseguiram retirar a população de baixa renda residente 

na Pedreira. Os moradores, através do documento encaminhado, solicitando o 

reconhecimento da Pedreira como patrimônio cultural, relatam a condição de 

exclusão imposta pelo restante da cidade. Tem consciência de que estão alocados 

em fronteiras materiais que se confundem com as formas de pensá-los e de pensar 

seus lugares. 

(...) a cidade formal ainda enxerga o “lugar”, Pedreira Prado Lopes, com, no 
mínimo, desconfiança. (...) Infelizmente, ainda nos dias atuais, o preconceito 
da maioria das pessoas sobre a “Pedreira Prado Lopes” insiste em limitar 
aquela comunidade a mera condição de um indesejável “erro urbano”, um 
câncer da urbes. Nos noticiários a aglomeração de barracos aparece 
somente como um local violento. Ignora-se, sumariamente, a secular 
contribuição da mais antiga favela como local de desenvolvimento e 
irradiação de cultura popular. (...) A falta de planejamento do aglomerado é 
taxada como feiúra: o curioso é que a maioria dos moradores da Pedreira 
olha a cidade a seus pés de maneira gentil. As lajes disputam pelo acesso 
da melhor visão da bela Belo Horizonte que finalmente se revela 
esplendorosa, como fora previsto em seu planejamento inicial, nas 
magníficas visadas proporcionadas pelas altitudes da favela. (Documento 
apresentado ao CDPCM-BH pelo Representante da Associação Recreativa 
Escola de Samba Unidos do Guarani, Mário César de Almeida, nov. 2007). 

Se contrapondo às formas de enxergar seus lugares e de enxergá-los, 

contrapõem suas representações da cidade esplendorosa a seus pés. Como não ver 

a resistência às fronteiras materiais e simbólicas da experiência de sua segregação? 

Não apontam para outros olhares? As disputas estão postas, tanto no campo das 

fronteiras materiais, quanto simbólicas. 

PASTERNAK (2006, p. 57) indica, através de referenciais censitários, que 

existem alguns mitos em relação ao espaço e à população que vive nas favelas. 

Segundo ela, é possível identificar que ao longo dos anos alguns consensos em 

relação à propriedade do solo, à informalidade, à falta de luz, telefone, água, coleta 

de lixo, precariedade das construções, não são necessariamente a realidade destes 

locais. Quanto à população residente, é possível identificar uma pluralidade de 

pessoas que não são necessariamente negros ou nordestinos, no caso, por 

exemplo, de São Paulo. A autora ressalta que se trata de lugares de sobrevivência 

de arquitetura simples “(...) que monta seu espaço como consegue, partindo da 

construção de um abrigo precário, expressão imediata de necessidade vital, para 

posteriormente vê-lo evoluir para uma complexidade espacial e simbólica crescente”. 

Essa complexidade espacial pode ser entendida e estudada, segundo 

PASTERNAK, a partir do ponto de vista dos investimentos materiais, e inclui 

imateriais, que os grupos sociais imprimiram ao lugar. Deve-se levar em conta, tanto 
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as restrições e limites amplos sofridos no processo de ocupação, como as relações 

de sociabilidade e identidade construídas e estabelecidas com o lugar, os 

investimentos e as negociações presentes nas transformações ocorridas no 

cotidiano, ao longo do tempo. 

Retomando RIBEIRO (2004) os processos de exclusão espacial e cultural que 

ocorrem nas grandes cidades, reproduzem um estilo de “sociedade congelada”, 

onde do patrimonialismo passamos para o corporativismo tecnocrático, marcado por 

fronteiras simbólicas e materiais de separação das classes populares, como é o 

caso da Pedreira Prado Lopes. Assim, considera importante a reativação da 

sociedade, por meio de vigorosos movimentos sociais que forcem a participação 

política e novas formas de controle das cidades, do Estado, das corporações e 

instituições básicas. (RIBEIRO, 2004, 37). 

Os movimentos sociais urbanos, em sua diversidade, vêm mostrando a 

centralidade política de desconstruir as fronteiras materiais e simbólicas da sua 

segregação do espaço, da terra e território, nas formas de pensá-los e conformá-los 

como inferiores. O pedido da comunidade da Pedreira pode ser ressignificado nesse 

tenso confronto por desconstrução de históricas fronteiras materiais e simbólicas. 

 

 

6.8 - Tempo, Patrimônio e Cultura 

 

 

No histórico da política do patrimônio cultural, antes do espaço, o tempo 

passou a reger as expectativas de transformação: o mito da cidade moderna, o 

patrimônio vinculado a um passado de glórias que transcendessem o lugar e o 

território da cidade. Na história do patrimônio predomina um conceito linear de 

tempo e história que se traduz na contraposição entre passado e futuro, entre antigo 

e moderno. Na medida em que o patrimônio cultural é pressionado a abrir-se para a 

diversidade cultural, e na medida em que os diferentes grupos sócio-raciais somam 

na defesa da memória e do reconhecimento cultural, as concepções de tempo e 

história são obrigadas a repensarem-se e a superar visões lineares e polarizadas. 

Obrigados a repensar o passado como um todo acabado e perfeito que se comunica 

com o presente através da “tradição” (GONÇALVES, 2007, p. 145). 



 170 

Consequentemente, na medida em que os movimentos sociais pressionam 

pelo reconhecimento de suas memórias, identidades, histórias e culturas, torna-se 

necessário indagar sobre suas vivências do tempo, que passam pela valorização do 

presente e pela persistência do passado. O passado visto como uma construção do 

futuro, mas como persistente no presente, e o futuro visto como uma construção 

inculta nas vivências e limitações do passado e do presente. A construção das 

concepções de cultura, seja patrimonial, nacional ou popular, estão vinculadas à 

diversidade de concepções e diversidades de tempos, de passado, presente e 

futuro. 

SANTOS (2006) lembra que “comum às diferentes teorias da historia foi a 

desvalorização do passado e o hipostasiar o futuro. O passado foi visto como 

consumado e, portanto, como incapaz de fazer a sua aparição, de irromper no 

presente. Pelo contrário, o poder de revelação e de fulguração foi todo transposto 

para o futuro” (p.52). O presente como repetição e o futuro como progresso,.o 

presente como experiências do viver comum, monótono, o futuro alimentando 

expectativas e ações: motor da história. 

São essas as concepções de tempo construídas pelos coletivos populares, os 

trabalhadores sobreviventes, atolados na reprodução do viver cotidiano? Esta se 

coloca como pergunta inevitável a partir da possibilidade de articulação entre 

políticas de patrimônio e memória, história e cultura populares. A fulguração 

messiânica do futuro (Walter Benjamin) não faz parte de suas vivências do tempo. 

Experimentam o peso de um passado, não de glórias a ser cultuado, mas a ser 

reinventado como lições para o presente e a ser redescoberto como memória de 

resistências à expropriação de suas terras, territórios, de suas línguas, memórias e 

de seu universo simbólico. Postura marcante nos relatos de suas identidades 

coletivas na comunidade da Pedreira Prado Lopes. 

O passado polariza suas auto-imagens, suas memórias, não tanto um 

passado de ruínas, mas também de resistências, de lutas inglórias, de novas 

tentativas de ações coletivas, de associações, de melhorias, de mobilizações por 

serviços coletivos. Suas narrativas do tempo agem como que apoderando-se de 

uma memória que relampeja num momento de perigo no dizer de W. Benjamin. 

Boaventura comenta: “A capacidade de redenção do passado reside nesta 

possibilidade de emergir inesperadamente num momento de perigo como fonte de 

inconformismo” (2006, p. 54). 
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Com essas experiências de tempo, reconstroem suas memórias as 

comunidades populares. Nessa visão, pedem o reconhecimento de sua história, 

memória, cultura, como patrimônio, como um gesto de inconformismo, não apenas 

com o presente de esquecimento, mas com o passado de longas segregações. Essa 

presença do passado no presente confere às suas memórias do passado a 

capacidade de explosão e de redenção. Não por ser um passado de glórias, mas de 

esquecimento, de segregação e de resistências. 

Essa relação entre tempo, memória, patrimônio, cultura, está bem distante da 

concepção do tempo linear e do passado de glórias, como justificativas para 

reconhecer um monumento do passado como patrimônio. Os coletivos populares 

trazem outra experiência do tempo e do passado que obriga a outra relação entre 

tempo, memória e patrimônio. O reconhecimento da história, da memória e da 

cultura das comunidades populares aponta a necessidade de repensar, ou melhor, 

reinventar o passado de modo a restituir-lhe a capacidade de explosão e de 

redenção que os coletivos populares esperam da política de patrimônio. Em outros 

termos, aceitar seu reconhecimento sem reinventar as concepções de tempo, do 

passado, predominantes nos cânones da história do patrimônio cultural, será negar 

ou camuflar seu reconhecimento ou frustrar as esperanças de redenção que motiva 

seu inconformismo com o passado e sua descrença em um futuro de progresso. 

Essas tensões não são trazidas apenas pelo pedido da comunidade da 

Pedreira, mas pela presença afirmativa dos movimentos sociais vinculados à terra, 

espaço, trabalho, território. Estes movimentos apenas aproximam tensões que 

vinham se alastrando na história do patrimônio cultural, como foi visto no capítulo 2 

deste trabalho, e que têm suas raízes na crise da visão da história como marca de 

avanço inexorável para o futuro, para o progresso. Essa idéia de futuro, de 

progresso, é contestada pelo passado persistente, invadindo o presente de que os 

coletivos populares são vítimas. Das formas de viver o presente, pelos coletivos 

populares, vêm as indagações mais prementes dessas concepções de história, de 

tempo e, consequentemente, de patrimônio cultural. 

A história do patrimônio cultural esteve atrelada a uma visão gloriosa, épica 

do passado e aos momentos legados. Em contraste, as comunidades populares 

convidam a uma visão do passado como negatividade, sofrimento, injustiças, 

inferiorizações e subalternidades, despojos de seu lugar na produção intelectual e 

cultural, mas também cultivam e se alimentam de uma visão do passado de 
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resistências, de tentar manter suas memórias, suas culturas ou de reinventar 

positividades no seu passado. Nessa visão tensa e contraditória do tempo 

encontram as indagações, iniciativas e expectativas para o inconformismo e a 

redenção do passado. Mas não apontam a ilusão de que o futuro, até de 

reconhecimento, vai remir o passado e transformar seu presente de isolamento e de 

vidas tão precarizadas, em espaços tão precarizados. Apontam que essa iniciativa 

coletiva, entre tantas outras inconformistas da história de suas comunidades, pode 

dar outro sentido ao presente e remir seu passado. 

 

 

6.9 – Espaço-Território e Cultura 

 

 

Aprofundar a discussão, tendo a Pedreira Prado Lopes como uma das 

referências de análise, leva a uma abordagem da relação entre espaço e exclusão 

cultural, buscando reforçar os aspectos analisados anteriormente: segregação e 

identidade espacial e identidade cultural, grupos sociais e patrimônio cultural. 

Esse aspecto deve ser considerado, uma vez que a comunidade da Pedreira 

Prado Lopes manifesta a preocupação com as mudanças urbanísticas, previstas 

para o local, através do Plano Global Específico em fase de implementação pela 

URBEL, reforçando a relação intrínseca entre a materialidade e imaterialidade das 

referências culturais. 

Reconhecendo que todas essas tradições se inserem através do patrimônio 
humano desta comunidade e se expressam pela tradição oral que corre os 
risco de se perder diante das atitudes que não consideram os aspectos 
culturais das comunidades. Reconhecendo também que a Pedreira Prado 
Lopes é uma “comunidade cultural” da qual se tem emanado, durante mais 
de um século, a cultura popular e tradicional “fundadas na tradição, 
expressa por um (vários) grupo (s) ou por indivíduos e que 
reconhecidamente respondem às expectativas da comunidade como 
expressão de sua identidade cultural e social”.47 (Documento apresentado 
ao CDPCM-BH pelo Representante da Associação Recreativa Escola de 
Samba Unidos do Guarani, Mário César de Almeida, nov. 2007). 

Milton Santos lembra que espaço habitado, sua materialidade, é um 

componente fundamental do espaço onde se realiza a sociedade humana. Essa 

realização dá-se sobre uma base material: o espaço e seu uso; o tempo e seu uso; a 

                                                 
47 O trecho em itálico é uma citação da Recomendação sobre a salvaguarda da cultura popular. 

Conferência Geral da UNESCO – 25ª Reunião, Paris, 15 de novembro de 1989. 
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materialidade e suas diversas formas e as ações e suas diversas feições. (SANTOS, 

1994, p.42). 

Para Milton Santos, o estudo da cidade exige a necessidade de articular o 

conceito de espaço, sem o que nem mesmo saberemos do que vamos tratar. O 

espaço é uma categoria histórica, o seu conceito muda... (SANTOS, 1994, p. 70). O 

espaço é uma construção social, nos lembra LEFÈBVRE (1969). 

Se se considera a cidade como obra de certos “agentes” históricos e 
sociais, isso leva a distinguir a ação e o resultado, o grupo (ou os grupos) e 
seu “produto”. Sem com isso separá-los. Não há obra sem uma sucessão 
regulamentada de atos e de ações, de decisões e de condutas, sem 
mensagens e sem códigos. Tampouco há obras sem coisas, sem uma 
matéria a ser modelada, sem uma realidade prático sensível, sem um lugar, 
sem uma “natureza”, um campo e um meio. As relações sociais são 
atingidas através do sensível; elas não se reduzem a esse mundo sensível 
e, no entanto não flutuam no ar, não fogem na transcendência. (Lefèbvre: 
1969, p. 49)  

Que conseqüências traz essa ênfase no espaço ou na cidade espaço-tempo-

habitado-produzido para repensar a lógica da produção da herança cultural e do 

patrimônio? Como se dá essa produção do espaço na cidade contemporânea? Que 

papel tem nessa produção do espaço os coletivos diversos? SANTOS (1994, p. 83) 

reforça a idéia de que as cidades são sistemas abertos e complexos, ricos de 

instabilidade e contingência. A co-presença ensina aos homens a diferença.  

Quando o patrimônio é visto como produto da memória hegemônica, do 

avanço cultural, da diversidade de estilos, termina por deixar-se de fora o espaço, os 

recursos, as formas de vida diversas dos coletivos diversos, dos sujeitos que 

produzem ou interagem, ou se excluem no espaço. A produção do patrimônio se dá 

no mesmo processo de construção social do espaço, destacada por LEFÈBVRE 

(1969). Logo, pensar o espaço nesses termos significa reconhecer que nele se 

interagem seus significados socialmente construídos com as propriedades materiais 

e com os sujeitos diversos que o constroem. O espaço é compreendido como 

produto e também como condição da possibilidade de relações sociais, políticas, 

culturais. No caso da Pedreira Prado Lopes, analisada como patrimônio, esta torna-

se produto e a própria condição de produção de relações sociais da diversidade de 

sujeitos que a constroem.  

Na medida em que a cidade se complexifica e se diversifica, sua memória e 

seu patrimônio acompanham esse processo. Assim, com a abstração do espaço, os 

desenvolvimentos culturais, artísticos, arquitetônicos aparecem como processos 
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isolados. Esse isolamento do espaço, da cotidianidade dos sujeitos que produzem e 

fazem com que o patrimônio fique ausente da memória, leva à marginalização e 

subordinação de coletivos e dos seus espaços, tidos como não culturais, 

suburbanos, periféricos.  

Esquecer o espaço como construção social de todos os coletivos e como 

construção política e cultural que segrega, que submete espaços e coletivos, leva a 

uma visão da herança cultural e do patrimônio como produto de processos apenas 

culturais, estilísticos, arquitetônicos, civilizatórios e apenas de coletivos tidos como 

civilizados e cultos. 

Patrimônios e heranças culturais podem ser expandidos para as periferias 

incultas, sem história e sem memória. A memória não pode ficar reduzida a um 

símbolo de progresso e civilização a ser explorado pedagogicamente para civilizar 

os coletivos atrasados. Vincular a produção da herança cultural ao patrimônio e à 

produção social do espaço urbano contemporâneo com sua complexidade e 

diversidade, provoca o distanciamento dessa visão. Na cidade contemporânea fica 

mais difícil ignorar a centralidade do espaço, dos conflitos pelo espaço e da 

diversidade de formas de vivê-las e representá-las. Reconhecer o que os 

movimentos sociais priorizam, o papel determinante do espaço, modifica as 

referências para definir a herança cultural e o patrimônio da cidade. 

LEFÈBVRE (1969) ao enfatizar o espaço como uma produção social, leva à 

impossibilidade de esquecer a diversidade de coletivos, de agentes sociais que o 

constroem. Por um lado, adverte do papel do espaço e da materialidade espacial e, 

por outro, amplia os agentes na construção da cidade, de sua memória e patrimônio. 

Estes são produtos de um intercâmbio entre os diversos coletivos humanos e os 

espaços da cidade, também diversos. O próprio espaço, sua conformação, 

submissão, hierarquização produz vivências hierarquizadas, submissas, culturais, 

identitárias e diversas. Uma política de memória e patrimônio cultural terá que refletir 

sobre essa diversidade de formas de viver que o espaço hierarquizado impõe. 

Por este foco, se o espaço urbano é produzido, ele termina produzindo 

coletivos, memórias e identidades. Assim, segregação social e cultural de memórias 

e identidades nas cidades é inseparável da segregação espacial. Este novo olhar 

sobre o espaço urbano leva a outro olhar sobre o patrimônio. Não o reduzindo a 

produtos de avanço cultural, civilizatório dos coletivos cultos e civilizados, mas 

vendo-os como produto da complexa dinâmica da produção do espaço, podem-se 
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desenvolver narrativas descentralizadas da história, da memória e do patrimônio. 

Não devem ser vistos, então, como produtos culturais de minorias cultas a serem 

mostrados e cultuados pelos coletivos periféricos.  

A superação dessa visão vem de encontro aos estudos que enfatizam a 

complexidade e a diversidade dos agentes que entram na construção do espaço 

social urbano. Ter como perspectiva que as periferias e os coletivos vistos como 

periféricos sejam também sujeitos na construção social do espaço urbano, logo, de 

sua memória e patrimônio cultural. 

Reconhecer o espaço produzido socialmente pela diversidade de sujeitos 

sociais e culturais pressupõe a superação da concepção de que existe um padrão 

único de civilidade, incorporado por alguns grupos e por alguns patrimônios e 

narrativas. Supõe uma visão menos seletiva, mais democrática da produção e das 

vivências do espaço da cidade, de sua herança cultural e de seu patrimônio.  
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7       CONCLUSÃO: INDAGAÇÕES E TENSÕES 

  

 

 Ao longo deste trabalho, foi assumida uma postura de questionamento ou 

procura pelas indagações e tensões que acompanham o histórico da política de 

patrimônio cultural. Indagações e tensões que não são exclusivas desse campo, 

mas vêm também da dinâmica social, política e cultural da qual o patrimônio 

participa. Alguns desses pontos foram priorizados, considerando que dinamizaram o 

pensamento, as concepções e as políticas: a tensa e fecunda relação entre 

identidade e cultura nacional e a diversidade de coletivos que conformam a história 

das cidades e da nação. 

 Foi visto que essa indagação continua presente e mais tensa na medida em 

que as cidades se complexificam, tornam-se mais desiguais e, sobretudo, na medida 

em que os coletivos diversos, colocados de forma tão desigual na história, afirmam-

se presentes, instigando, tensionando as percepções e o pensamento atual. 

Afirmam-se como sujeitos de história, memórias, culturas e identidades. 

 Se a partir dos anos 1970, o campo do patrimônio coloca como central essa 

relação, como indagação de um coletivo de pensadores, no momento em que a 

indagação vem dos próprios coletivos populares, ela adquire maior radicalidade e 

exige respostas, equacionamentos e políticas mais comprometidas e 

compartilhadas. Seria este um convite para a radicalização das políticas de 

patrimônio cultural? 

 Esses coletivos apontam que a indagação–tensão mais instigante não se 

limita a pesquisar as raízes da cultura nacional nos produtos, no artesanato, nos 

modos de fazer e no universo simbólico popular. Questionam a visão de cultura 

nacional única, agregadora das diversidades de suas múltiplas expressões. 

 A comunidade da Pedreira Prado Lopes afirma-se como produtora de visões 

e modos de pensar o real, e de pensar-se, que não coincidem e até se contrapõem 

às formas com que são pensados e alocados na cultura nacional. Não se pensam da 

mesma forma com que essa cultura os tem pensado, inferiores, irracionais, sub-

humanos, sub-cidadãos, incultos que devem aprender com os produtos e valores da 

cultura nobre. 

 Essa contestação de traços tão arraigados e persistentes na cultura nacional 

vai bem mais fundo que as propostas de ampliação do conceito de cultura, de nação 
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e de patrimônio. Contesta concepções fechadas, únicas, apontando para o 

reconhecimento da riqueza de culturas, memórias e histórias, fruto de experiências 

sociais tão diversificadas que a identidade nacional única procurou submeter. 

 Outra indagação-tensão que fica forte nos depoimentos dos moradores da 

Pedreira Prado Lopes é que essa riqueza de identidades, culturas, memórias está 

em estreita relação com as vivências do espaço. Por um lado, a desterritorialização-

deterioralização dos seus territórios tem sido uma política constante na história da 

cidade. Um procedimento político de desenraizamento e conseqüente destruição de 

suas formas elementares de produção da existência, tanto material como cultural, 

intelectual e identitária. A negação do direito a seus espaços tem sido usada como 

mecanismo de negação do direito a suas identidades coletivas. A comunidade da 

Pedreira Prado Lopes explicita a consciência da centralidade do lugar, da terra, do 

espaço em sua conformação, como desiguais. 

 Por outro lado, a mesma comunidade explicita em cada depoimento que são 

nas vivências desses espaços ou no território vivido que se conformam resistentes, 

produtores de identidades positivas, de memórias e cultura. As vivências tão 

desumanas em espaços tão precarizados os levam a processos de solidariedade, 

cultura e humanização. 

 As vivências coletivas do espaço, até de espaços segregados, carregam 

potencialidades formadoras de identidades, de valores e de culturas coletivas que 

exigem reconhecimento das políticas de patrimônio. Os coletivos populares ao 

destacarem essas potencialidades estariam apontando para um novo marco na 

história das políticas de proteção do patrimônio cultural? 

Walter Benjamim levanta a questão: “Qual é o valor de nosso patrimônio 

cultural se nossa experiência não mais o vincula a nós?” Cabe, então, a partir deste 

trabalho, perguntar que valor adquire o patrimônio cultural quando os coletivos 

populares o vinculam às suas experiências. 

Este desafio está posto para a política municipal de patrimônio cultural com a 

deliberação do CDPCM-BH, de 20 de fevereiro de 2008, que abre o processo de 

registro da Pedreira Prado Lopes como patrimônio imaterial de Belo Horizonte48.  

 

 

 
                                                 
48  Ver Anexo 1. 
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ANEXO A - Cópia do processo de registro da Pedreira  Prado Lopes como 
patrimônio cultural e imaterial de Belo Horizonte. DIPC/FMC/PBH, 2007. 
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