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RESUMO

O bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, é importante para a história e para a compreensão sobre o desenvolvimento urbanístico da cidade. 
Assim, por ter sido residência da família Real Portuguesa no século XIX, o governo imperial fez melhorias urbanas e sanitaristas que confere à 
região de São Cristóvão, um potencial histórico, cultural e patrimonial para a cidade do Rio de Janeiro, e até mesmo para o Brasil. O declínio que o 
bairro de São Cristóvão vivenciou após sua alteração de uso do solo como área residencial para área industrial e comercial, no início do século XX, 
ocasionou a sua deterioração espacial. A presença da cultura nordestina é muito relevante, pois agrega mais valor à história, à memória e à 
cultura da metrópole e dos moradores da região. A partir disso, produziu-se neste espaço vivido sua paisagem urbana e criou um lugar com 
memória e história. A partir desta narrativa, analisamos que a região de São Cristóvão possui uma configuração territorial diversa, com histórias, 
memórias, culturas e paisagens que resistem ao tempo e persistem na memória e vivências dos habitantes do bairro e sua região. A cidade do Rio 
de Janeiro como tentativa de salvaguardar a memória urbana dos bairros, implantou a partir da década de 1980, um instrumento de gestão 
política que conjugava preservação do patrimônio cultural e o desenvolvimento urbano, assim intitulado como Área de Proteção do Ambiente 
Cultural. O presente estudo apresenta como tema central o estudo sobre a conservação da memória urbana da região de São Cristóvão. Diante da 
contemporaneidade e principalmente da dinâmica territorial que todo fragmento da cidade vivencia, para esta pesquisa cabe problematizar sobre 
como conservar a memória urbana da região de São Cristóvão diante da dinâmica territorial desta atualidade. Nesse sentido, a pesquisa propõe 
contribuir com estudos sobre a memória urbana da região de São Cristóvão, com a proposta de diretrizes que promovam a conservação desta 
memória para o aprimoramento do instrumento da Área de Proteção do Ambiente Cultural São Cristóvão. Da mesma forma também investigar 
como a construção da memória se relaciona com o patrimônio e o lugar; e identificar as memórias urbanas da região de São Cristóvão nesta 
contemporaneidade, no contexto da valoração da Área de Proteção do Ambiente Cultural São Cristóvão atribuindo as suas potencialidades e 
vulnerabilidades; e por fim evidenciar a importância da conservação da memória urbana para a construção de diretrizes que aprimorem o 
instrumento de preservação do patrimônio cultural. Nesse contexto, a hipótese que configura esta pesquisa abarca na questão que diretrizes 
urbanísticas podem ser adotadas para perpetuar a memória urbana de territórios, que estão em constante dinâmica, de interesse cultural. A 
abordagem metodológica adotada faz uso do levantamento bibliográfico, seja temático e teórico; coleta de dados através da pesquisa de história 
oral para identificar as memórias e identidades detectadas e apropriadas pela população local; análise destes dados para a obtenção de uma 
realidade explícita sobre como se configura as memórias e identidades deste espaço urbano, especificamente, a Área de Proteção do Ambiente 
Cultural São Cristóvão nesta contemporaneidade. Os dados analisados parcialmente demonstram que a região de São Cristóvão possui espaços 
territoriais com memórias e identidades diversos que não foram incorporados na implantação da sua Área de Proteção do Ambiente Cultural, em 
1983, a qual foi intitulada como Imperial, somente enfatizando o referido período que configurou em uma das fases de ocupações territoriais da 
região. O resultado final desta pesquisa abarca em contribuir para o aperfeiçoamento dos estudos sobre a memória urbana da Área de Proteção 
do Ambiente Cultural São Cristóvão, o qual é um instrumento de política urbana que almeja a proteção da memória urbana através da 
manutenção de grupos de edificações por seu valor de conjunto.
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