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RESUMO 

 

No contexto contemporâneo, a questão do patrimônio cultural inspira preocupações quanto à sua 
preservação e à sua compatibilização com novas necessidades e representações emergentes. O legado do 
barroco-colonial é inegável, todavia outras formas de manifestações culturais também concedem símbolos 
e significados ao lugares. O cenário desta pesquisa é Sabará, antiga cidade mineira conhecida por seus 
patrimônios coloniais e, nesta perspectiva, territorialidade de conflito, onde novas linguagens, como o 
movimento do grafite, podem denotar também novos arranjos em relação ao que já está instituído e 
consagrado. Configura-se, assim, uma dimensão local do “outro”, um espaço de diferenças, mas também 
de possível convivência entre “antigo” e “moderno”. De acordo com entrevistas realizadas até o presente 
com grafiteiros da cidade, o grafite, além de expressão cultural e artística, pode igualmente assumir-se 
como instrumento de conscientização, de reivindicação, de protesto ou até mesmo de reconhecimento. Em 
Sabará, o descaso do poder público com elementos do patrimônio “oficial”, como exemplo a Igreja de 
Nossa Senhora das Mercês,  constituiu-se em razão suficiente para que, em seu muro, os grafiteiros locais 
manifestassem sua insatisfação. Esta característica denunciadora do grafite contribui para distingui-lo da 
pichação, geralmente considerada mero vandalismo. Entretanto, resultados preliminares revelam um 
sentimento de estranhamento e alteridade em Sabará frente a outras formas de sociabilidade e 
participação, nas quais pode o grafite ser inserido, em detrimento de uma cultura mercadológica, de uma 
espetacularização arquitetônica, de um turismo inconseqüente e desestruturado. Desta maneira, este estudo 
propõe analisar se este impasse existencial entre essas diferentes imagens cotidianas – o “instituído” e o 
“novo” (ou ‘intruso”) - constitui-se em ameaça ao staus-quo de Sabará como cidade “histórica” ou se a 
possibilidade de coexistência é uma realidade a ser vislumbrada e concretizada além da retórica dos 
discursos institucionais.  

 

 

 

O contexto atual é marcado pelo poder do capital e dos meios de comunicação, 
que ditam as regras e determinam comportamentos e o savoir-faire das sociedades. Parte 
significativa da diversidade cultural do Brasil pertence a tempos idos e vem a cada dia se 
dissolvendo em meio a este cenário da (pós)modernidade caracterizado pela etereidade 
dos valores e dos costumes outrora manifestos. Sob esta ótica, podemos apontar o 
espaço, partindo-se da lógica geográfica, não apenas como o cenário ou o receptáculo 
no qual as relações mais diversas entre os homens acontecem, mas a concepção acerca 
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do que vem a se constituir o espaço vai muito além desta categoria que reduz sua 
importância à categoria do território somente.  Numa breve, porém esclarecedora 
colocação, Milton Santos (1988:26) considera o espaço como “um conjunto indissociável 
de que participam, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e 
objetos sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a sociedade em 
movimento (...)”, que culmina em um processo de construção e síntese da produção e 
reprodução social, de forma contínua e dinâmica. 

Ana Fani Alessandri Carlos (2001), sobre esta questão, nos concede uma 
importante contribuição, ratificando o que acima foi dito. Para a autora, o espaço é o 
“palco” onde estão inscritos os acontecimentos, eventos, realizações concernentes à 
existência do homem e que, ao longo de um processo histórico ininterupto e constante, 
realizam sua reprodução. As diferentes sociedades apresentam-se circunscritas em seus 
respectivos espaços, que por sua vez, encerra diferentes temporalidades, diferentes 
maneiras de viver, diferentes sujeitos. E essa pluralidade de espaços é, ao mesmo tempo, 
o plano da reprodução destas múltiplas sociedades, que, ao produzir/reproduzir e 
assegurar suas existências e processos históricos, culminam em reproduzir novos espaços, 
num processo contínuo. Cada espaço - em sua esfera “física” e “espiritual”- carrega 
características originadas de temporalidades e sujeitos sociais diversificados, que podem 
conviver harmonicamente ou travar um conflito eterno em busca de uma pretensa 
hegemonia sobre seu espaço. Michel de Certeau (1994), citando Mearlau-Ponty, 
completa mencionando a questão das duas “espacialidades” contidas na noção de 
espaço que muito contribuem para seu entendimento – o espaço “geométrico” e o 
espaço “antropológico” 

Ainda de acordo com a autora, a experiência com o espaço – da cidade ou 
mesmo do mundo – pelo homem se efetiva através de todo o seu corpo, onde todos os 
seus sentidos estão em atividade. É por esta razão que se pode apontar o espaço como 
detentor de uma perspectiva dialética no tocante às experiências nele circunscritas. 
Simultânea à sua dimensão material ou concreta (ou o que nele está construído), também 
o é a dimensão abstrata. “De um lado, é localização, de outro, encerra um conteúdo 
social, dado pelas relações sociais que se realizam em um espaço-tempo determinado, 
aquele da sua reprodução na sociedade” (Fani, 2001). À dimensão do concreto se 
referem realizações e manifestações humanas materializadas no plano do físico, do 
tridimensional, os elementos palpáveis pelos cinco sentidos, que se inserem e constituem 
o território geográfico. A dimensão abstrata, talvez mais difícil de se definir, diz respeito às 
idéias, aos sentimentos, às alegrias e tristezas, aos significados, às identificações, o 
apreendido pelo coração em todas as suas possibilidades. É a percepção da alma ou - 
numa concepção benjaminiana - da “aura” do espaço ou do lugar, onde a vida 
cotidiana muito contribui para esta relação e esta percepção que transcendem a 
experiência de simplesmente morar. 

Com relação à temática do espaço e tudo que a ele diz respeito, tomaremos a 
cidade, para este estudo, como o espaço por excelência a ser trabalhado. No contexto 
da modernidade, talvez não haja matéria mais rica em possibilidades de abordagem e 
pesquisa do que o espaço urbano e tudo e que nele se insere e acontece. As cidades 
modernas são o foco principal para onde o entendimento acerca da cultura humana deve 
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se dirigir, através da análise do que hoje são, do que foram outrora e do que poderão vir 
a ser. Em concordância com Lia Motta,  

“as cidades são, portanto, verdadeiros registros da história, de seu processo de 
construção. São como documentos. Em suas formas, suas ruas e prédios (...) 
ficam gravados os registros do tempo e da sociedade que as produziu.” 
(MOTTA, s/d:39).   

 

PATRIMÔNIO CULTURAL  - ESPETÁCULO E MONUMENTO, TURISMO E CONSUMO  

Ao tratarmos de objetos de estudo com as das cidades, tratamos dos elementos 
concretos e abstratos que nelas se circunscrevem. Desta forma, para este trabalho, a 
temática do patrimônio cultural, especificamente o patrimônio edificado, consistir-se-á em 
uma das questões a serem discutidas.  

O fato de que o patrimônio cultural edificado das cidades transcende à dimensão 
da “pedra e cal”, do concreto, do palpável pelos cinco sentidos, talvez não seja 
redundância para aqueles que ainda colocam dúvidas acerca de seu papel para as 
comunidades. As cidades e suas edificações não podem ser submetidas ao jugo de 
critérios puramente estéticos, que apregoam a “monumentalidade absoluta”; é de caráter 
necessário e urgente que os horizontes se ampliem no sentido de que atributos culturais, 
históricos e artísticos constituam também parâmetros de significação aos bens do espaço 
construído rumo à valorização das identidades, da cidadania, da auto-estima daqueles 
que nas cidades vivem e não somente moram. Importa aqui abrir um parêntese: que 
“viver” na cidade, no contexto deste trabalho, não consiste em sinônimo de “morar”. 
Viver na cidade (ou viver a cidade), é, antes de tudo, absorvê-la e experenciá-la na vida 
cotidiana, o que difere de morar, pois este último pode dizer respeito apenas ao fato de 
se possuir uma residência na cidade. Neste sentido, cidade e patrimônio poderiam ser 
concebidos como materialização da memória popular que simboliza o elo de ligação 
entre o homem e seu meio social construído através dos anos. Complementando tal 
assertiva, é assinalado por Giulio Carlo Argan, que “(...) uma cidade não é apenas o 
produto das técnicas de construção. As técnicas da madeira, do metal, da tecelagem 
também concorrem para determinar a realidade visível da cidade, ou, melhor, para 
visualizar os diferentes ritmos existenciais da cidade.” Assim, é ela o “fio de Ariadne” que 
permite aos homens do presente a viagem consciente ao passado do qual provém sua 
herança. Como defende David Harvey (1994: 69/70) acerca do ambiente construído 
que, para o autor consiste na expressão da complexidade referente à experiência urbana, 
onde novas sensibilidades e manifestações culturais são forjadas. Assim, para Harvey,  

“a aparência de uma cidade e o modo como os seus espaços se organizam 
formam uma base material a partir da qual é possível pensar, avaliar e realizar 
uma gama de possíveis sensações e práticas sociais.(...) a cidade é um discurso 
e esse discurso na verdade uma linguagem.” 

Se pensarmos acerca das práticas concernentes ao patrimônio cultural (estudos, 
tombamentos, restaurações), elas contemplam uma pluralidade de sujeitos ou é 
restringindo aos que detêm o saber científico? Quem está autorizado a falar sobre 
patrimônio cultural? Também esta interrogação é partilhada por Olga Brites da Silva ao 
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afirmar que “há vozes bastante conhecidas: historiadores, arquitetos, arqueólogos, 
geógrafos, sociólogos, antropólogos, juristas (...) Falas geralmente respaldadas por uma 
saber que se pretende “científico” e por um lugar de onde se está “autorizado” a emitir 
julgamentos” (SILVA, 1992:17)  

Que a atuação do segmento técnico é parte fundamental do processo, uma vez 
que a credencial do “saber reconhecido pela ciência” confere a legitimação legal das 
tentativas de resgate e/ou construção da memória coletiva e individual, não há 
argumento que refute tal premissa. Mas, e quanto ao papel dos diversos sujeitos, 
representados pelas habitantes das cidades, pelo segmento “não técnico” que não 
compõem o quadro dessa “elite”1 .O que pensam eles acerca de seu patrimônio cultural? 
E, mais importante ainda, o que pode ser realmente apontado como patrimônio cultural? 
E quanto as outras manifestações que não constam nos livros de tombo e nas retóricas 
dos “discursos competentes”?2 

Podemos até pensar na hipótese de que muitos compartilham dos pontos de vistas 
e deliberações institucionais e identificam-se com o patrimônio “escolhido” (o patrimônio 
tombado). E igualmente podemos levantar a questão de que outros tantos divergem de 
tais propostas e procedimentos e manifestam sua insatisfação ou até mesmo se tornam 
alheios ao assunto. Seja como for, em que medida outros segmento da comunidade 
pode vir a se constituir em atores? Que papel, a eles, pode ser autorizar nesta relação 
com os aspectos culturais de sua cidade? O que a estas pessoas importa, o que para elas 
é dotado de significado?  

Se nos aprofundarmos nas concepções e na retórica “oficias” (políticas públicas e 
institucionais, principalmente) acerca das práticas do patrimônio, percebemos que o 
discurso se mostra “democrático” uma vez que apregoa a inclusão de segmentos “não-
técnicos” neste processo, detentoras da credencial de “guardiãs” do patrimônio de sua 
cidade. Entretanto, a prática está muito longe da teoria. O patrimônio edificado das 
cidades, com destaque para aquelas que possuem patrimônios tombados em seu acervo, 
parece ter se congelado nas grades da “espetacularização” e da indústria do turismo. O 
espaço é concebido muito mais como um produto para o consumo e para arrecadar 
crescimento  econômico e empregos  para os lugares, esta última prerrogativa a 
justificativa para políticos, consultores e profissionais da área – ou “turismólogos”. De 
acordo com Ana Fani, a produção de lugares turísticos incorre em desacordo com a 
produção dos lugares imprescindíveis à vida humana cotidiana - espaços lúdicos de 
encontros, festas, identificações e afetividades, onde a dimensão do valor de uso 
sobrepõe-se à dimensão do valor de troca e de consumo.  

                                                 
1 Quando se fala em “elite”, não se pode esquecer das pessoas que, mesmo não sendo técnicos, ligam-se 
diretamente a eles e muitas vezes também executam os trabalhos e as pesquisas, como é o caso de 
funcionários que muitas vezes têm um salário irrisório, bem inferior àqueles de quem realmente 
identificamos como “elite técnica”. 
2 “O discurso competente é o discurso instituído. É aquele no qual a linguagem sofre uma restrição que 
assim poderia ser resumida: não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa em 
qualquer lugar e em qualquer circunstância. O discurso competente confunde-se, pois, com a linguagem 
institucionalmente permitida ou autorizada (...).” (CHAUÍ, 1981:7) 
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“É assim que se vendem praias, montanhas, rios e mares. É assim quw se 
vendem as imagens de cidades e se banalizam suas histórias. É assim que o 
tempo de lazer se transforma em tempo de consumo de mercadorias pela 
imposição de novos hábitos de consumo. (...) É assim que o tempo cíclico cede 
lugar ao tempo linear, onde os momentos da vida cotidiana, cooptados pelo 
mundo da mercadoria, modificam a condição do cidadão (...); pela mediação 
do mercado, espaço e tempo da vida cotidiana passam a ser espaço e tempo da 
mercadoria.” (Carlos, 2002: 50) 

Uma das preocupações que acabaram por mobilizar este estudo diz respeito às 
implicações das premissas acima mencionadas.  Por mais que as assertivas tentam provar 
que a prática reflete os discursos, o que podemos perceber é que os espaços dotados de 
patrimônios histórico-culturais “espetacularizados” pelo tombamento e “fagocitados” pelo 
turismo indicam uma significativa resistência para aquele que habita o espaço em 
questão. Traduzindo: os próprios moradores e as manifestações / representações dele 
originários são relegados para um segundo plano, se é que pelo menos são 
considerados.  

 

O ESPAÇO DE ESTUDO – SABARÁ 

Como espaço de estudo, a cidade de Sabará constitui-se no estudo de caso a ser 
abordado tendo em vista que esta cidade mineira oferece uma gama de possibilidades 
para que se faça um estudo consistente.  O seu acervo patrimonial constitui-se num dos 
ícones do barroco mineiro dos setecentos e oitocentos e seu valor histórico, cultural, 
documental para a cidade é incontestável3. Este “campo riquíssimo e diversificado” de 
manifestações edificadas de um tempo apresenta considerável número de exemplares 
tombados nas instâncias federal, estadual e municipal, incluindo sede e distritos, a saber: 
21 edificações tombadas pelo IPHAN4,  4 tombadas pelo IEPHA5 e 54 pela Prefeitura 
Municipal em consonância com a política cultural da Lei do ICMS6.  

                                                 
3 “A cidade de Sabará (...) oferece ao estudioso um campo riquíssimo e diversificado para o levantamento 
e análise das formas arquitetônicas e ornamentais que demarcaram a evolução da arte religiosa em Minas 
Gerais desde seus primórdios, nos primeiros tempos da mineração, até a fase de decadência e 
esvaziamento criativo, já entrado o século XIX. “ (ÁVILA, 1976) 
4“(...)Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,  hoje vinculado ao Ministério da Cultura, foi 
criado em 13 de janeiro de 1937 pela Lei nº 378. (...) Posteriormente, em 30 de novembro de 1937, foi 
promulgado o Decreto-Lei nº 25, que organiza a "proteção do patrimônio histórico e artístico nacional". 
(IPHAN, s/d)  
5  “Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Fundação vinculada à Secretaria 
de Estado da Cultura, foi criado pela Lei nº 5.775, de 30 de setembro de 1971. Tem competência e 
atribuições iguais ou complementares às do (...) IPHAN (...). Em seu procedimento, o trabalho do 
IEPHA/MG obedece, basicamente, à legislação federal de proteção ao patrimônio, que remete ao Decreto-
Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937”.  
6 “Lei Estadual nº 12.040 de 28 de dezembro de 1995. Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita 
do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, de que trata o inciso II do parágrafo 
único do artigo 158 da Constituição Federal (...). A parcela de receita do produto da arrecadação do ICMS  
pertencente aos municípios, (...) será distribuída (...) conforme os seguintes critérios: Patrimônio Cultural: 
relação percentual entre o índice de Patrimônio Cultural do Município e o somatório dos índices para os 
municípios, fornecido pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG - da Secretaria 
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Entretanto, não podemos nos limitar a este campo vastíssimo, mas que retrata 
apenas elementos relativos a um certo período histórico, elementos “consagrados” pelas 
instituições culturais, pelos poderes públicos e pelos circuitos turísticos, principalmente.  

Portanto, se a principal motivação deste trabalho se deu em decorrência de 
questionamentos relacionados às práticas das instituições de patrimônio, faz-se mais uma 
vez justiça à escolha da cidade de Sabará para o estudo de caso, o que só contribui para 
reforçar o caráter de espetacularização e monumentalização, bem como a exploração 
turística do seu patrimônio cultural. 

Aliado a este quadro, a política cultural desenvolvida pelo município efetivamente 
a partir de 1997, incentivada pela Lei do ICMS Cultural e cuja retórica prima pela 
participação da comunidade, vai de encontro às intenções de questionamento e crítica 
deste trabalho: em que medida a comunidade deixa de ser um componente desta política 
apenas no papel e passa a ser representada de fato? E, para refletir ainda mais: que 
comunidade é esta? Todos os habitantes constituem-se em cidadãos, podem ter sua 
representação reconhecida e legitimada? 

Para tratarmos de Sabará como espaço de estudo, faz-se importante também 
ressaltar sua situação geográfica. Localizado na porção leste da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, o município tem seus limites integrados aos de Belo Horizonte, 
constituindo os chamados “corredores urbanos”7. A maciça oferta dos loteamentos para 
a população de baixa renda constituiu-se numa das molas propulsoras de maior 
significância à imigração para este município. Para alguns autores, a emigração tem se 
mostrado como fator decisivo no tocante ao crescimento populacional de Sabará, 
“representando mais de 1/3 na década 1981/91” (BRITO, 1998). Aos imigrantes deste 
município cabe um destaque particular: Sabará é considerada uma “cidade-dormitório”, 
uma vez que parte significativa da população trabalha e estuda fora da cidade - 
geralmente em Belo Horizonte - e retorna apenas para dormir. Esta população é 
composta tanto por segmentos de menor poder aquisitivo, residente na periferia da zona 
urbana ou mesmo na zona rural, quanto pela classe média, que optou por residir na 
cidade talvez pela possibilidade de tranqüilidade não oferecida pela capital.  

 

MODERNIDADE, CULTURA DE MASSA, NOVAS LINGUAGENS 

Somos seres humanos modernos (ou pós-modernos?). E dada esta circunstância, 
tempo e espaço passaram a se constituir em questões susceptíveis a  indagações as mais 
variadas. O tempo não é linear: o passado não morre para que desabroche o presente e 
neste se construa o futuro. As relações e os códigos sociais, as conjunturas através dos 
tempos (que tempos?) interpenetram-se; desconstroem, e ao mesmo tempo, criam e 
reconfiguram espaços. Assim, sociedades e naturezas vivenciam, simultaneamente, o que 

                                                                                                                                                         
de Estado da Cultura, que fará publicar, até o dia 30 de abril de cada ano, os dados apurados relativos ao 
ano civil imediatamente anterior, observando o disposto no anexo III desta Lei.” (IEPHA-MG) 
7 Os limites entre os dois municípios – Belo Horizonte e Sabará –  não se encontram  mais definidos com 
precisão.  
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deveria ter sido, o que está sendo e se preparam para o que será. Enfim, tradições 
convivem com vanguardas e vice-versa.  

A idéia de que a história humana é marcada por “descontinuidades” é 
exaustivamente enfatizada, graças principalmente às noções atuais de tempo e espaço, 
que não mais interligam necessariamente essas duas categorias. Um único espaço pode 
vivenciar temporalidades diversas. Em síntese, a percepção do tempo não mais se dá sob 
as noções de linearidade e cronologia. Um “sem-fim” de informações e possibilidades é, 
concomitantemente, despejado sobre nossas cabeças. Vulgarmente falando, o que já 
existia, pode ou não ainda o ser, pode ou não dividir o espaço cotidiano com o que é do 
momento e este, ao mesmo tempo, igualmente já não mais pode o ser para dar lugar ao 
que virá, e assim por diante.  As descontinuidades da modernidade se ligam intimamente 
ao fato de que os modos de vida nela produzidos nos desvencilharam de quase todos as 
experiências de vida ditas tradicionais, mas ao mesmo tempo não podemos falar em uma 
morte total de representações advindas de um passado “não-moderno”. Na modernidade 
pode-se “tudo” e, ao mesmo tempo, esse tudo já não é “nada”, graças à rapidez e à 
profundidade das metamorfoses dela decorrentes, mas ainda assim, não podemos refutar 
o fato de que também continuidades entre o tradicional e o moderno ainda persistem e 
são perceptíveis, sendo que nem um nem outro constituem, obrigatoriamente, pólos 
dissociados e divergentes entre si, apesar de vislumbradas as possibilidades de um 
conflito.Em alusão à simbolização de Marx que materializa a modernidade sob a figura 
de um monstro, Giddens sugere substituir esta imagem pela do “carro de Jagrená”8, 

“uma máquina em movimento de enorme potência que, coletivamente como 
seres humanos, podemos guiar até certo ponto, mas que também ameaça 
escapar de nosso controle e poderia se espatifar. O carro de Jagrená esmaga os 
que lhe resistem, e embora ele às vezes pareça ter um rumo determinado, há 
momentos em que ele guina erraticamente para direções que não podemos 
prever”. (Giddens, 1991: 140) 

Para Giddens, o carro de Jagrená não se constitui em uma peça inteiriça; não se 
trata de uma máquina integrada, mas de um maquinário que executa movimento de 
“puxa-e-empurra” tenso e contraditório de diferentes influências, bem como de 
experiências/sentimentos dialéticos e simultâneos,  como estranhamento e familiaridade, 
intimidade e impessoalidade, local e global. 

Ao tentarmos estabelecer uma análise acerca da modernidade e suas implicações 
à conjuntura contemporânea, não há como ignorar a temática da globalização, grande 
inspiradora do debate acerca da indústria cultural. Para alguns estudiosos, como Beck 
(apud Duarte, 2002: 253), a “globalização cultural” não é de todo negativa, não 
acarreta somente uma “McDonaldização” do mundo, apesar de toda a massificação e 
padronização cultural e de modos de vida, mas ela pode representar uma maneira de se 
atingir um entendimento entre vivências antitéticos mencionados por Giddens, entre eles o 
local e o global, que Beck denomina neologisticamente de “glocalização”. Esta 

                                                 
8 O carro de Jagrená, de acordo com o próprio Giddens, vem do hindu “Jagannãth – senhor do mundo ”, 
e é um título atribuído ao deus Krishna. Segundo a tradição religiosa, um ídolo da deidade de Krishna era 
levado anualmente pelas ruas num grande arro, sob cujas rodas atiravam-se seus seguidores para serem 
esmagados. 
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possibilidade poderia esclarecer as peculiaridades de certas culturais ditas locais, que não 
romperam totalmente os vínculos com seus tradicionalismos. Porém, não significa que a 
indústria cultural global tenha seu “passe livre” para “despejar” sobre tudo e todos o que 
bem deseja; para alguns, ainda existe a opção da escolha.  

Mas a predominância ainda é aquela cuja ordem do dia é ditada pelas leis do 
mercado, onde o consumo substitui o uso; da overdose de tecnologia, que substitui o 
humano pela máquina, a troca de olhares pelo teclado do computador; da cultura de 
massa, que despeja um sem-fim de informações (muitas delas descartáveis), modismos e 
mercadorias com ritmo tal que não há tempo para escolher o que se quer pelo menos 
digerir. Verlaine Freitas (2001) ressalta este contexto com propriedade ao apontar o papel 
da indústria cultural como provedora de um “prazer que não se liga diretamente à 
sobrevivência ou à melhoria das condições materiais da vida, mas sim ao divertimento, à 
distração e ao lazer.”  A cultura de massa, portanto, tem a capacidade de fazer com que 
não seja necessário pensar, refletir, desvendar os mistérios e desafios da vida, bem como 
tudo o que é produzido. Ela transformou-se no lenitivo e na catarse para os sofrimentos 
da vida cotidiana que colocam em xeque as possibilidades de expressão dos desejos e 
individualidades e do sentimento de identidade, já que o ritmo alucinante do trabalho 
diário nos confina à esfera do produzir, do gerar lucro e do consumir. Ainda na análise 
de Freitas:  

“Se a obra de arte séria esforça-se para alcançar uma relativa autonomia em 
relação à sociedade, colocando-se como um enigma a ser desvendado, a 
cultura de massa entrega-se abertamente à intenção de existir em função de 
seus consumidores, vendendo-lhes a satisfação narcisista e fictícia de retomada 
da identidade do Eu através de um complexo catártico de emoções reprimidas 
pela vida cotidiana.”  (FREITAS, 2001) 

Também para Adorno (apud Freitas, 2003:18), o que é produzido pelos meios de 
comunicação de massa transmitem a idéia de que são legítimas as carências sobre as 
quais eles se embasam, são intrínsecas ao ser humano que, como seres livres, podem 
exercer o poder da escolha quando, ao contrário, toda gama de ofertas e opções serve 
muito mais para iludir as pessoas em relação ao que realmente necessitam. Assim sendo,  
cabe ressaltar que as “promessas da modernidade”, no que dizem respeito à questão da 
cidadania, dos direitos sociais, das condições de vida, do respeito aos valores culturais, 
não foram cumpridas, nem mesmo pelos chamados “regimes democráticos”. Em 
contextos de liberdade ou ditadura, parece não ter havido justiça suficiente ao que 
deveria ser posto em prática, e a pretensa democracia limita-se a beneficiar determinados 
segmentos intimamente ligados aos interesses dos regimes político-econômicos que a 
apregoam; entretanto, isto não quer dizer que não houve – ou não está havendo - 
reações a este sistema vigente. Esses segmentos sociais não contemplados com as 
promessas da democracia e da modernidade acabaram por criar maneiras de 
sobrevivência, de representação e de sociabilidade num panorama de exclusão – novas 
formas de ser (tentar) cidadão. 

“Vemos emergir um tipo de estrutura social que aproxima cidadania, 
comunicação de massa e consumo. Vemos emergir identidades e identificações 
que se estruturam menos pela lógica do Estado do que pela dos mercados.” 
(HERSCHMANN, 1997: 54).  
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Nesta perspectiva, presenciamos ao crescente interesse dos jovens por práticas 
culturais que se contrapõem ou colocam em tensão as representações e modelos que até 
pouco tempo tinham uma significativa e quase exclusiva repercussão no imaginário social 
brasileiro, as quais afirmavam que todas as raças e classes sociais conviviam num clima 
de razoável harmonia. A nova realidade de galeras de ruas, de quebra-quebras, de 
grupos ligados ao narcotráfico, de meninos de rua tem cada vez mais colocado em xeque 
o velho mito da “cordialidade brasileira”. Notícias que sugerem a erosão da autoridade 
governamental e o crescimento de uma cultura do medo e da violência no espaço 
urbano se tornaram constantes. Desta forma, é possível identificar neste contexto a 
importância que o hip-hop (e outros manifestações como o funk, o punk, o rock) vem 
desempenhando junto aos jovens, que encontraram nestas representações e na 
sociabilidade que proporcionam a possibilidade de novas formas de representação social 
que lhes permitem expressar seu descontentamento e opor-se à tese de que o Brasil é 
uma “nação diversa mas não-conflitual”. Ou seja, em vez de reforçarem a imagem de 
um país “libertário e malandro”, as representações promovidas por estes segmentos 
sugerem um Brasil hierarquizado e autoritário, revelam contradições e desafios diários 
enfrentados pelas camadas menos privilegiadas da população.  

A comunicação visual urbana e a configuração de novos espaços consistem em 
importante terreno de produção/reprodução de novos espaços e lugares e de estilos, de 
explicitação de conflitos e diferenças cada vez mais difíceis de serem ocultas.  No caso do 
Brasil, as fissuras sociais são profundas numa sociedade heterogênea e desigual quanto 
às formas de distribuição de renda e ao acesso a bens e recursos, o que dá lugar a uma 
situação permanente de conflito que abarca todas as dimensões sociais, incluindo-se a 
violência neste contexto que,  para Hershmann (1997: 59), a pode ter um papel 
ambivalente no sentido de ser capaz de fecundar novas expressões sociais e abrir 
possibilidades de construção de novos sentidos e de novas maneiras de se enxergar o  
mundo. Assim, o cenário contemporâneo é um dos resultados mais visíveis da atual 
dinâmica cultural, a da fragmentação e pluralização, em grande parte resultante do 
processo de modernização desencadeado pelo capitalismo transnacional da era da 
globalização Milton Santos e também da impossibilidade de realização das utopias 
modernas. Portanto, um outro contexto tem sido construído, onde as diferenças e a 
homogeneização, ao mesmo tempo, se encontram em processo de permanente 
negociação (dar exemplos, onde e como, é importante negociar, explorar essa idéia em 
alguns parágrafos, ver Acserald Justiça ambiental). É neste contexto, portanto, que 
trazemos o grafite à discussão, neste trabalho. Para melhor contextualizar e entender o 
grafite, é preciso primeiramente, conhecer o Movimento Hip-Hop que, face à necessária 
delimitação da temática aqui proposta, não será tratado através de uma análise extensa e 
profunda. O que precisamos entender é que o hip-hop que acaba de completar seus 30 
anos, transcendeu as fronteiras da estigmatização como “cultura de gueto” e estendeu-se 
à mídia, à moda, à indústria fonográfica e atinge os mais inusitados e diferentes espaços 
no mundo, desde as grandes metrópoles até cidades pequenas, e aí podemos destacar 
Sabará. 

A estética e o vocabulário visual do hip-hop também se projeta em outras esferas. 
De acordo com Vale (2005, p. 69), a cultura hip-hop é ramificada e difundida através 
dos quatro seus “dedos” ou, na linguagem do movimento, “quatro elementos”: o DJ 
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(responsável pela base musical) e o MC (aquele que faz as rimas) formam os dedos 
musicais; o “break” (a dança), o dedo corporal; e por fim, o grafite, o dedo visual. 

Para Vale, o movimento hip-hop faz uma releitura, atualizada em versão urbana, 
de uma prática milenar: o registro do homem pré-histórico nas cavernas. De acordo com 
Ramos, o primeiro registro na contemporaneidade que se tem notícia se deu em maio de 
1968, em Paris, no fervor das revoltas estudantis. A partir desse despertar, logo esta 
possibilidade de registrar mensagens – com intuitos os mais diferenciados – foi resgatada 
por outras pessoas, de outros lugares. Nova York, por exemplo, tornou-se uma referência 
para o grafite contemporâneo, que chegou a ocupar galerias de arte e museus há pelo 
menos duas décadas, graças a artistas como Jean-Michel Basquiat.  Não tardou, 
portanto, para que a indústria cultural assimilasse os signos desta “arte das ruas”, muito 
mais que um modismo efêmero e que, por isso, tem assegurado uma projeção e uma 
repercussão cada vez mais significativas no cenário urbano de dimensões diversas. As 
ruas das cidades mostram hoje uma vasta escrita, se aí incluirmos os letreiros 
publicitários, a propaganda eleitoral, as sinalizações do trânsito, a letra nos muros, no 
espaço aéreo, no chão, em out-doors. Tomando emprestadas palavras de Guatarri 
(1992), é a “polifonia” da cidade, registrada numa escrita que faz um traçado das ruas 
em seu código próprio.  

A partir dos anos 80, nos grandes centros urbanos, o grafite conquista a mídia. Os 
jovens deixam suas marcas na cidade, construindo uma linguagem própria, com um 
alfabeto grande,  multicolorida, sinuoso e tridimensional, cujos traços inspiram-se na 
temática do cotidiano da metrópole. Desta forma, estes cidadãos se apropriam. Para 
alguns estudiosos, a fonte dessa expressão é a experiência cotidiana das periferias. O 
grafite é imediatamente acessível ao público, pois é feito em muros, paredes, postes, 
viadutos, placas, portões, de maneira rápida, e varia de simples marcas a composições 
complexas e coloridas. Quer denunciar, questionar, criticar e consegue seu objetivo, 
fazendo com que as pessoas que o vêem todos os dias reflitam sobre a mensagem que se 
quer passar, considerado isto agressão ou não ao espaço urbano e seus habitantes. 
Entretanto, para Jean Baudrillard, que analisou os grafites de Nova York na década de 
80, este caráter ideológico não é intrínseco a toda imagem feita em muros. Para o autor, 
alguns muros e paredes pintados têm sua beleza, mas não necessariamente detêm um 
cunho revolucionário.  

“Permanecerão na história da arte por terem sabido criar espaço nas paredes e 
muros cegos e nus apenas por meio da linha e da cor – os mais bonitos são 
sempre os que criam ilusão de ótica, que recriam uma ilusão de espaço e de 
profundidade, ampliam a arquitetura por meio da imaginação (...). Mas 
precisamente aí está o seu limite. Essas paredes e muros fazem a arquitetura 
entrar no jogo mas não afetam as regras deste. Reciclam a arquitetura no 
imaginário, mas lhe conservam o sacramento(...)” (p. 105) 

Mas, ainda assim, continuamos a indagar de quem é essa fala, essa linguagem 
grafada nos muros e construções, a quem se dirige, o que quer dizer, por que utilizam 
estes “instrumentos” urbanos para se comunicar, por que utilizam os espaços públicos e 
privados desta maneira, por que intervêm no espaço urbano? Ideológicos ou não, numa 
primeira análise, essa forma de linguagem poderia assim ser traduzida: “Eu existo, eu sou 
tal, eu habito esta ou aquela rua, eu vivo aqui e agora.” (Baudrillard, 1979: 37). Em 
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suma, reflete uma necessidade de pertencimento, de sociabilização e de identidade frente 
ao lugar onde se vive, em contrapartida a um contexto de marginalidade/marginalização.  

O que podemos afirmar é que, graças também às manifestações do grafite, os 
espaços urbanos passam a ser dotados de novas interferências e novas representações, 
reconfigurado em consonância ou não ao que nele já se encontrava circunscrito. Esses 
espaços urbanos, por esta razão, podem vir a ser espaços de conflito, questão que se 
procura abordar neste trabalho.  

Ao se tomar a temática do grafite como objeto de estudo, cabe ressaltar que um 
aspecto de grande relevância não poderia ser deixado: a pichação. Pichação e grafite 
caminham lado a lado, apesar das diferenças entre elas; mas para muitas pessoas, estas 
expressões gráficas, na verdade, são a mesma coisa. “Grafiteiro” ainda é uma 
nomenclatura menos utilizada do que “pichador” para identificar quem faz grafite. 
Entretanto, alguns autores também apontam a pichação como passível de uma análise 
sociológica mais profunda, a pichação também tem uma razão para sua existência. Para 
Gitahy (1999), essa manifestação consiste no reflexo de uma forma de opressão, de um 
povo que sofre desrespeito em seus direitos humanos, tendo sempre que lidar com a falta 
de trabalho, habitação, saúde, educação, segurança, lazer. Poderia constituir-se uma 
maneira de interferir no sistema e também uma forma de dar vazão ao descontentamento 
e à falta de expectativas – uma catarse9. Entretanto, parece que nem todas as pichações 
apresentam esse cunho catártico e político. As pichações contemporâneas se relacionam 
muito mais ao “ibope” adquirido com o ato e à rivalidade entre as “galeras” – onde 
vemos muito mais assinaturas do que textos ou frases - do que expressões do tipo “fora 
ditadura”, “anistia ampla e irrestrita”, “fora FMI” que significativamente marcaram o 
período da ditadura no Brasil e outros movimentos revolucionários na Europa, por 
exemplo.  

A princípio, o grafite difere da pichação por ser uma manifestação que exige uma 
habilidade artística,  uma elaboração anterior, um controle no processo de criação. Ele se 
instala em locais abandonados, negligenciados ou em demolição, com a intenção de 
transformar o visual destes lugares, mas com o tempo, a concessão dos particulares 
possibilitou que o grafite também seja visto em muros de residências ou fazendo as vezes 
de “placas” de estabelecimentos comerciais diversos. Maria Inez Lodi (2003) afirma que 
os grafiteiros se preocupam com a escolha do local, do material, com o desenho, as 
cores e os signos, procurando uma interação com o espaço de entorno, com a direção 
do tráfego, com a direção do pedestre, já que buscam uma reação de quem está vendo 
sua obra. O grafite, geralmente uma obra coletiva, acrescenta à linguagem da pichação 
o jogo de cores, jogo de luz e sombra, o gigantismo, a perspectiva, e às vezes, a imagem 
figurativa ou expressões e frases, formando um mural com pretensão de comunicar 
mensagens. Será um processo evolutivo da pichação, o grafite, uma vez que, de acordo 
com as informações adquiridas nas entrevistas para este trabalho, a maioria dos 
pichadores se “converte” ao grafite, seja por vontade própria, seja pela intervenção 

                                                 
9 “ O sentido fundamental do verbo “kátharsis” é o de limpar, purificar e depurar (...), o de remover algo (sujeira, mácula, mescla ou 
obscuridade) que está privando a coisa, o homem, ou o discurso a que este algo está agora unido em sua pureza original (...)”  
(Duarte et all, 2002) 
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institucional, como é o caso do Projeto Guernica10, em Belo Horizonte. Mas esta 
“conversão” não é automática, uma vez que muitos pichadores permanecem como tal.  

 

SABARÁ NÃO É SÓ CIDADE HISTÓRICA DE PATRIMÔNIOS TOMBADOS 

Apesar de temática exaustivamente estudada, cabe ressaltar que a globalização e 
o advento da cultura de massa permitem certas audácias no mundo, uma vez que as 
informações atingem, num atmo, lugares extremos no mundo quase que 
simultaneamente. Tal afirmação pode ser obtida através de sites de abrangência 
internacional11 sobre o grafite (ou “graffiti”), onde o Brasil figura entre países pertencentes 
desde a América do Sul (Argentina, Chile, Venezuela, entre outros) até o outro hemisfério, 
como Japão, África, Austrália, Nova Zelândia, China. O que é interessante destacar 
acerca do Brasil é que Belo Horizonte ocupa a segunda posição no ranking do país com 
relação ao número de páginas, perdendo somente para São Paulo. Desta forma, torna-se 
mais claro entender porque cidades como Sabará (e outras da Região Metropolitana, 
como Santa Luzia) têm também seus “escritores das ruas” ou “artistas dos muros”.  

Em entrevista realizada com Guilherme e Leandro12, foi possível obter informações 
valiosas sobre o grafite na cidade. O grafite “teve início” na cidade há uns seis anos 
atrás, mas perdeu um pouco da sua força, pois anteriormente eram muito mais pessoas 
pintando do que hoje. A influência veio diretamente de Belo Horizonte, uma vez que a 
proximidade com a metrópole possibilitou o intercâmbio entre grafiteiros da cidade 
grande, onde se pode encontrar toda a gama publicitária (revistas, web, conversas) e de 
Sabará. 

O que mais se destacou nas entrevistas foi o fato de que o grafite em Sabará não 
conta com o apoio do poder público. Guilherme afirma que grafite e pichação ainda se 
mesclam e não são bem definidos nem separados pela maior parte da população, que 
não vê com bons olhos exemplos de manifestações e representações sociais do “outro”. 
Muitas vezes as pessoas da cidade o chamam de “pichador”. Porém, não por esta razão 
a pichação não exista na cidade, aliás, muito mais visível que o grafite pelo fato de sua 
presença ser notada por praticamente toda a cidade, não poupando tampouco os 
monumentos do centro histórico, afinal, nas palavras do pichador Flávio, “o que importa 
é o ibope” que a pichação proporciona. Para ele e seu grupo, residente na periferia de 
Sabará e terreno fértil para as influências de Belo Horizonte (a metrópole), não é 
importante se o local pichado é patrimônio histórico, residência, casa comercial. O 
importante é o “ibope” que uma “galera” adquire sobre a rival ao conseguir pichar o 

                                                 
10 O Projeto Guernica  é um programa da Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com o Centro Cultural 
UFMG e a FUNDEP, sendo, desde o ano de 2000, sustentado não só por se constituir em espaço de 
estudo e pesquisa, como também por implementar proposta de política pública para a pichação e grafite 
na cidade (...) por meio de oficinas com novos suportes para a escrita e a arte, seminários, palestrasm 
participação de eventos de instituições, apropriação de espaços urbanos e uma grande campanha para a 
rede escolar. (...)”   (Projeto Guernica, 2004). 
11 Como o www.graffiti.org. Acesso em 26 de janeiro de 2005. 
12 Grafiteiros de Sabará. Guilherme, inclusive, foi o mais veementemente indicado pelas pessoas da 
cidade, sendo sua entrevista a mais rica e esclarecedora e, por esta razão, referência para este artigo.  
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maior número de locais ou os mais inacessíveis, seja pelas dificuldades que a construção 
oferece, seja pela vigilância. “Mas igreja, igreja eu num picho, não!” 

Ainda estigmatizado, o grafite parece ser visto como uma ameaça ao status quo 
Sabará  possui como “cidade histórica”, títulação que, juntamente com os patrimônios 
monumentais tombados, constitui-se em substrato suficiente para o discurso que, tendo o 
turismo como principal viés, alega a importância desta atividade para o desenvolvimento 
da cidade.  

Desta forma, Guilherme aponta que a falta de apoio e até de legitimação por 
parte do poder público – principalmente da Prefeitura Municipal – embasa-se nas 
dificuldades impostas pela burocracia para que, de alguma forma, o grafite e outras 
expressões “fora do circuito” possam ser incentivadas.  

“O pessoal chega, fica jogando um pro outro: ah, que “num-sei-quem num 
liberou a verba, porque num pode comprar a tinta (...). Que tem que ter uma lei 
na Câmara aprovando a compra da tinta, num sei, num chegou na mão do 
secretário. Um só vai jogando pro outro. E nisso vai enrolando a gente, só 
enrolando, só enrolando ... e num sai nada. Nada!” (entrevista em 03/10/04) 

Antes de ser questionado acerca de sua percepção quanto ao patrimônio da 
cidade, Guilherme demonstra de imediato sua insatisfação e acaba por mostrar que o 
grafite também pode ser uma forma de chamar a atenção para os elementos da cidade, 
principalmente aqueles em situação de descaso:  

“(...) cê pode rodar a cidade inteira, os monumentos tão todos quebrados, o 
pessoal não faz nada. Escolas aqui, também tudo rabiscado. (...) O centro da 
cidade parece que tá abandonado, o pessoal não olha por nada (...). morador 
também, o pessoal daqui num se importa muito (...).  

E também propõe idéias para inserir e fazer com que o grafite possa ser 
reconhecido como manifestação artística na cidade, juntamente com seus patrimônios 
consagrados: 

“ Com os monumentos históricos, a gente podia trabalhar com a imagem dos 
monumentos históricos na cidade, em forma de grafite, chamando mais a 
atenção, vamos dizer assim, dos seus próprios monumentos. (...). Pegar o muro 
da escola, fazer uma paisagem inteira por fora (...), dar um visual mais bonito, 
ia dar uma ... passar uma tranqüilidade (...), uma paisagem bonita, toda 
certinha, o pessoal ia gostar. Mas num pode porque é grafite! E em Sabará num 
pode, por causa dos monumentos, por causa disso, por causa daquilo. Isso num 
tem nada a ver, que podia interagir um com outro, com certeza!”  

Ao questionarmos a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, sobre 
esta problemática na cidade e sobre a possibilidade de Sabará constituir-se em um 
território de conflito devido à “briga” entre manifestações artísticas de temporalidades 
diferentes, entre o “antigo” e o “novo”, entre o “aceito” e o “outro”, a resposta foi um 
reconhecimento de que, realmente, a política cultural da cidade está em dívida com sua 
cultura de modo geral. A ausência de uma lei de incentivo a estas expressões ainda 
consideradas “marginais” e o aborto de iniciativas anteriores foram apontadas uma 
reconhecida e considerável motivação para este aparente conflito atual na cidade. Sérgio 
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Eustáquio e Roberto Gonçalves, da Secretaria de Cultura, em entrevista realizada em 
janeiro de 2005, assumem a responsabilidade: 

“A gente, há uns cinco anos atrás, tentou estabelecer um contato com os 
pichadores e grafiteiros através de uma oficina na praça central. Um pichador 
de um bairro da periferia, o Serginho, até montou uma oficina em sua casa, 
deixou a pichação. Nesse ponto foi interessante, mas nós assumimos que este 
projeto deveria ter tido uma continuidade. Mas nós pretendemos reiniciar a 
discussão este ano e “fechar” o apoio com os donos de estabelecimentos 
comerciais aqui da cidade no sentido de fornecer o material ... a tinta, né, e 
também paredes para serem desenhadas (...). É, a gente tá em falta sobre este 
projeto”.  

É de suma relevância destacar neste trabalho que não se tem uma intenção 
maniqueísta de julgar os dois pólos de certa forma, conflitantes. Não existem “certos” ou 
“errados’, existem pessoas – ou cidadãos – reivindicando direito que para elas lhes deve 
ser assegurado, talvez o primeiro deles o direito a se sociabilizar, de poder fazer parte do 
espaço onde habitam. A carga subjetiva destes discursos é irrefutável, podendo até ser 
apontados como dotados de um aspecto de vitimização, de “coitado”, de renegado 
social. Não se pretende aqui, neste estudo, aprofundar nestas searas de cunho 
psicológico mas, do ponto de vista da geografia e da história, pretende-se analisar o 
espaço em questão – Sabará – e os possíveis conflitos de caráter cultural que nele 
parecem acontecer. O que é inegável, contudo, é que o grafite existe em Sabará. 

Ao vislumbrarmos uma “permissividade” da condição pós-moderna, no sentido de 
abarcar todas as possibilidades de manifestação, seja do coletivo, seja do individual, do 
tradicional ao contemporâneo, haverá, então, uma possibilidade para o grafite em 
Sabará? Os elementos de  temporalidades diversas que compõem sua(s) paisagem(ns) 
têm a “oportunidade de coexistirem”, de dividirem o mesmo espaço na condição atual de 
modernidade?  

Igrejas e casarões barrocos, signos do tempo “antigo” (“velhos”?), se emparelham 
com edificações ecléticas, com casas de operários, com casas sem estilo definido, com 
templos não-católicos emergentes, com siderúrgicas e minerações, com muros grafitados 
e pichados. A expectativa desta possibilidade extrapola os limites do bom senso e da 
razão, é romântica por demais ou esta é uma realidade possível em Sabará? Reformular, 
mudar a cidade? É um espaço em constante transformação. Para quem, na verdade, são 
importantes e destinadas as políticas culturais, as melhorias, a intenção do progresso e do 
desenvolvimento? O que pode ser apontado, de forma mais holística e democrática, 
como patrimônio de uma cidade? Até quando os paradigmas tradicionais que 
“congelam” o patrimônio se sustentarão?  

Sob esta ótica podemos justificar a escolha do tema patrimônio para este trabalho, 
uma vez que, sobre ele, muito ainda há por fazer, além de todas as implicações dele 
advindas ou por ele suscitadas. Construção do espaço, identidade e cidadania são 
algumas delas. 
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