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RESUMO

Localizado na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, o bairro de São Cristóvão, é importante para a história e para a compreensão sobre o 
desenvolvimento urbano da cidade. No início do século XIX, com a chegada da família Real Portuguesa, 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 para o Brasil. 
Região composta pelos bairros de São Cristóvão, Vasco da Gama, Benfica e Mangueira, possui características heterogêneas, como arquitetônicas, 
sociais e culturais, que fazem deste lugar, uma região de complexa configuração territorial. No início do século XX, o declínio que São Cristóvão 
vivenciou após sua alteração de uso do solo de área residencial para área industrial e comercial, ocasionou a sua deterioração espacial. A 
presença de heranças, costumes e identidades como a nordestina, portuguesa, imperial, do samba e industrial agregam mais valor à história, à 
memória e a cultura da cidade e dos moradores da região. Neste espaço vivido se produziu múltiplos territórios culturais, como lugares com 
identidades, memórias e histórias que resistem ao tempo. A cidade do Rio de Janeiro como tentativa de salvaguardar a memória urbana dos 
bairros, instituiu na década de 1980, um instrumento de gestão política que conjugava preservação do patrimônio cultural e desenvolvimento 
urbano, intitulado como Área de Proteção do Ambiente Cultural. O presente estudo apresenta como tema central os múltiplos territórios culturais 
presentes nesta região de patrimônio ambiental urbano. Com a dinâmica territorial que todo fragmento da cidade vivencia nesta atualidade, cabe 
problematizar sobre como conservar a memória urbana desta região por meio de um instrumento de preservação que desconsidera num 
primeiro momento as diversas memórias, identidades e os múltiplos territórios culturais presentes. A pesquisa propõe contribuir com estudos 
sobre a memória urbana desta região, sob a perspectiva dos múltiplos territórios culturais e identidades e memórias existentes, que não foram 
incorporados na implantação do instrumento de preservação da Área de Proteção do Ambiente Cultural de São Cristóvão, em 1993. E também, 
compreender o território sob uma perspectiva cultural para a formação de múltiplas identidades em áreas de proteção cultural; analisar as 
atuações e reivindicações dos diversos atores sociais desta região, que ocorreram a partir de 1980, em prol do reconhecimento de bens a serem 
preservados e que contribuíram para a implantação do instrumento de preservação do seu ambiente cultural; e mapear os múltiplos territórios 
culturais presentes nesta região, como subsídio para o aprimoramento do instrumento de preservação da memória urbana do lugar. A hipótese 
consiste na questão que existem identidades territoriais presentes nesta região que foram desconsideradas na implantação do instrumento de 
preservação do seu ambiente cultural. A abordagem metodológica adotada faz uso da investigação bibliográfica, seja temática e teórica; 
levantamento de dados de documentos relacionados às ações e reivindicações da população local que atestam as suas prioridades sociais e 
culturais; noticiários de jornais, atas de reuniões e eventos relacionados a esta região; análise dos dados para a obtenção de uma realidade 
explícita sobre como se caracterizam os territórios, as identidades e memórias desta região; e seguidamente estabelecer relação das referências 
teóricas e dos dados apurados. Os dados analisados certificam que esta região é afirmada por uma homogeneidade cultural, porém possui 
múltiplos territórios culturais, já compreendidos, porém não reconhecidos na implantação da sua Área de Proteção do Ambiente Cultural. O 
resultado final desta pesquisa, objetiva subsidiar com estudos sobre as diversas memórias, identidades e múltiplos territórios presentes nesta 
região, para o aprimoramento do instrumento de preservação do seu ambiente cultural.
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