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RESUMO

O Mercado Central de Montes Claros - seus espaços, sua dinâmica de funcionamento e
os bens ali encontrados - é o objeto no qual está centrado esta dissertação. O presente
trabalho tem o objetivo de compreender o consumo dos bens alimentares
comercializados no Mercado Central de Montes Claros. A partir desta questão, busca-se
analisar a relação entre consumo, patrimônio, identidade e desenvolvimento. O Mercado
neste contexto é tomado como local que abriga o patrimônio cultural local. Esta
categoria é analisada a partir da culinária e dos bens alimentares ali comercializados.
Nesse sentido, é por meio do consumo dos mesmos que será analisada a apropriação dos
bens alimentares contidos no local. Através dessas formas de consumo, busca-se
analisar a relação entre a patrimonializacão e o desenvolvimento, se o consumo dos
bens culturais pode ser considerado como vetor do desenvolvimento local. As
conclusões pertinentes a este trabalho indicam que para aumentar o conhecimento a
respeito de determinado assunto é necessário apontar suas semelhanças e diferenças
através do estudo comparativo. Dessa forma, a análise dos bens culturais como
mercadorias e bens simbólicos nos possibilitou uma compreensão mais ampla dessas
categorias inseridas no contexto da modernidade e de suas ambivalências.

Palavras-chave: Mercado Central, patrimônio cultural, consumo e desenvolvimento.

ABSTRACT

The Montes Claros Central Market - it`s facilities, its operating dynamics, and the goods
found there – is the main object of this Master thesis. The purpose of this thesis is to
understand the consumption of food and beverages traded in the Montes Claros Central
Market. The intention is to analyse the relation among consumption, heritage, identity
and development. The Market in this context represents a place that contains the local
cultural heritage, this category is analysed via the gastronomy and the goods traded
there. In connection to this, it is via the consumption of food and beverages that the
meaning of the ownership of the goods available at the Market will be analysed. Based
on these types of consumption, it is intended to analyse the relation between the heritage
and the development, if the consumption of cultural goods can be considered as the
force behind the local development. The conclusions relevant to this work indicate that
to increase the knowledge about a certain subject is necessary to point out their
similarities and differences through comparative study. In this sense, the analysis of
cultural and symbolic goods as commodities, allowed us a broader understanding of
these categories within the context of modernity and its ambivalences.

Key-words: Central Market, cultural heritage, consumption and development.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Regiões do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE SIGLAS

CEANORTE - Central de Abastecimento do Norte de Minas.
CNDU - Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano.
CEPAL - Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe.
INRC - Inventário Nacional de Referências Culturais.
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional.
OEA - Organização dos Estados Americanos.
PCPM - Projeto Cidade Porte Médio.
PDLI - Plano de Desenvolvimento Local Integrado.
PDU - Programa de Desenvolvimento Urbano.
PNPI - Programa Nacional de Patrimônio Imaterial.
PRONAC - Programa Nacional de Apoio à Cultura.
SERFHAU - Serviço Federal de Habitação e Urbanismo.
SPHAN - Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
SUDENE - Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste.
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura.
UPLAN - Urbanismo, Planejamento e Arquitetura Ltda.
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO............................................................................................................ 13

CAPÍTULO 1
PATRIMONIALIZAÇÃO, MODERNIDADE E DESENVOLVIMENTO..................22
1.1 – Considerações sobre o conceito de desenvolvimento.............................................24
1.2 – A patrimonialização da cultura: uma ferramenta para o desenvolvimento
local.................................................................................................................................30
1.3 - Ambivalências da Modernidade............................................................................. 45
1.4 - Desenvolvimento e Modernização em Montes Claros............................................51

CAPÍTULO 2
O MERCADO CENTRAL DE MONTES CLAROS E SUA TRAJETÓRIA
HISTÓRICA: TRADIÇÃO, MEMÓRIA E IDENTIDADE...........................................57
2.1– O primeiro Mercado Central de Montes Claros: surgimento, demolição
e transferência..................................................................................................................58
2.2- A Transição para os Mercados Central e Sul, espaços condizentes com o
progresso..........................................................................................................................71
2.3 - O Mercado Christo Raeff Nedelkoff.......................................................................82
2.3.1 – O Mercado Central em números: estrutura física, movimentação financeira
e a dinâmica de funcionamento.......................................................................................84
2.3.2 - O cotidiano, o espaço, os produtos, as pessoas e a vivência no atual
Mercado Central de Montes Claros.................................................................................90
CAPÍTULO 3
CULINÁRIA E PATRIMÔNIO: A CULTURA LOCAL EXPRESSA ATRAVÉS DA
MEMÓRIA E DA IDENTIDADE...............................................................................100
3.1 – Patrimônio Cultural: uma breve conceituação......................................................101

3.2 – A alimentação como um ato cultural: a culinária local como patrimônio cultural
imaterial e manifestação identitária...............................................................................115
3.3 – A culinária tomada como patrimônio cultural imaterial e o consumo dos bens
alimentares: mercadorias ou bens simbólicos? Uma análise sobre a apropriação dos
bens culturais.................................................................................................................124
3.4 - O processo de apropriação e consumo dos bens alimentares do Mercado
Central de Montes Claros..............................................................................................138
CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................................152
REFERÊNCIAS............................................................................................................158
ANEXOS.......................................................................................................................167

13

INTRODUÇÃO

A escolha por este tema nasceu do interesse em mergulhar em um dos espaços
de maior riqueza cultural da cidade de Montes Claros: o Mercado Central. À primeira
vista, o mesmo pode representar apenas uma vitrine no qual são expostos e
comercializados os produtos regionais e onde os turistas procuram por lembranças e
ingredientes para levar de recordação a sua terra natal. Entretanto, a partir do tema
tratado em minha monografia1, constatei a possibilidade de se realizar uma leitura da
realidade social através dos ritos individuais e sociais. Nas sociedades que tem a
possibilidade de nos comunicar as mais diversas questões através destes atos, tais
mensagens só são possíveis de serem compreendidas através dos ritos e é por meio
desses que conhecemos aspectos identitários e culturais.
Nesse sentido, foi através da observação desse rito, da frequência ao local e na
interação com feirantes, comerciantes e visitantes, que pude evidenciar que o Mercado
Central de Montes Claros não é somente um espaço de compras. Também é o lugar do
patrimônio cultural, que abriga internamente o patrimônio imaterial local, através de
ingredientes, saberes e modos de fazer, os quais representam a identidade e a memória
regional.
Esta pesquisa foi realizada entre os anos de 2010 e 2011. Num primeiro
momento, o objetivo desta dissertação era o estudo do rito de frequência ao Mercado
Central de Montes Claros através da análise antropológica, para compreender os
símbolos presentes no local e também para traçar um perfil dos feirantes e visitantes.
Entretanto, no decorrer do primeiro ano, durante o cumprimento dos créditos do
Mestrado em Desenvolvimento Social, esta pesquisa sofreu alterações. Muitas
ocorreram devido à bibliografia sugerida pelo programa e pelas leituras de artigos
relacionados ao tema em questão. A partir dessas questões, o trabalho foi ganhando
novos contornos. A definição pelo estudo da culinária local veio de uma visita ao estado
de Goiás onde, ao experimentar um dos pratos tradicionais da nossa região; a carne de
1

Comunidade de Botequeiros: Identidade, gênero e ritual no Boteco do Tião. Montes Claros: 2004.
Monografia. (Graduação em Ciências Sociais).
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sol com mandioca, percebi a diferença entre saborear este prato com produtos
originados da cidade de Montes Claros com produtos de outros locais.
A partir deste momento, ficou evidente que as questões relacionadas à
identidade e a diferença, neste caso as diferenças, também podem ser sentidas através
do paladar. Foi através do mesmo que pude perceber que os ingredientes e os modos de
fazer comunicam muito mais que gostos, sabores ou preferências. Esses têm o poder de
nos dizer sobre a nossa identidade, cultura, tradição e memória. Nesse contexto, tornase nítida a percepção de que o espaço ocupado pela culinária representa muito mais que
modos de fazer, significa que a mesma representa, além de outras questões, o
patrimônio cultural.
Após tais direcionamentos na consecução e consolidação do projeto de pesquisa,
esta dissertação ganhou definição no fim do ano de 2010, durante o cumprimento dos
créditos no PPGDS, em que o primeiro artigo direcionado às disciplinas obrigatórias
integrantes da grade curricular desse programa, resultou em uma publicação na revista
Aurora2 da UNESP. Tal artigo será parte da discussão deste trabalho, “A
patrimonialização da cultura como forma de desenvolvimento”.
Em 2011, durante o primeiro semestre desse ano, este trabalho avançou para a
fase empírica com as entrevistas e a pesquisa de campo. No entanto, a convivência no
espaço do Mercado começou de forma esporádica em 2010. Concomitantemente a esta
etapa, ocorreu a análise dos documentos históricos, decretos, leis e fotografias
encontradas no Arquivo Público da Câmara Municipal de Montes Claros Vereador Ivan
José Lopes, entre os meses de abril, maio e junho.
Os percalços encontrados para a realização desta pesquisa foram a falta de
documentos sobre o passado e a memória de Montes Claros em relação ao Mercado
Central. Além do Arquivo Público da Câmara Municipal de Montes Claros Vereador
Ivan José Lopes, não há outro local em que seja possível ter acesso e fazer a consulta a
tais documentos. As outras dificuldades estão em encontrar bibliografia sobre o tema
patrimônio e culinária disponíveis na biblioteca da Universidade, e na dificuldade em
encontrar tempo disponível pelos feirantes para as entrevistas, pois, como estes foram
2

SILVA, S. S. A patrimonialização da cultura como forma de desenvolvimento: considerações sobre
as teorias do desenvolvimento e o patrimônio cultural. Revista Aurora, n. 7, Jan/ 2011. Disponível em:
http://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/Aurora/9silva106a113.pdf.

15

interrogados em seu ambiente e horário de trabalho, tinham muita dificuldade em
conciliar o tempo de entrevista com as atividades do seu comércio.
Quanto à estrutura e organização deste trabalho, delimitamos como nosso objeto
o Mercado Central de Montes Claros. O objetivo da pesquisa está focado na
compreensão do consumo dos bens alimentares comercializados neste local, para que, a
partir desta questão, possa-se analisar a relação entre consumo, patrimônio, identidade e
desenvolvimento. A questão a qual procuramos responder ao longo deste trabalho é se o
consumo dos bens alimentares comercializados no Mercado Central de Montes Claros
pode fomentar o reconhecimento identitário e propiciar o desenvolvimento? Assim, a
partir desta questão justifica-se esta pesquisa na compreensão das formas de apropriação
do patrimônio cultural local, seja como mercadorias, ou como bens de expressão da
coletividade e sua contribuição para o desenvolvimento local.

Metodologia da pesquisa

Esta pesquisa está delineada conforme a metodologia qualitativa, fundamentada
na observação participante, através da convivência com o público que trabalha e
frequenta o Mercado Central de Montes Claros, entre os anos de 2010 e 2011. Neste
trabalho, conforme Bourdieu (2005) fizemos o uso do discurso, justapondo fotografias,
resumo de entrevistas, documentos e a linguagem abstrata da análise, coexistindo assim
o abstrato e o concreto.
Compreendo a observação participante como um método inaugurado na
Antropologia por Bronislaw Malinowski (1884-1942), capaz de proporcionar o contato
direto do pesquisador com o público a ser pesquisado, sendo possível através do mesmo
perceber aspectos que não são possíveis de serem compreendidos somente com o uso da
revisão bibliográfica, dos questionários e das entrevistas. De acordo com Durham
(1986), Malinowski foi capaz de recriar a vida nativa com uma riqueza de informações,
com a valorização dos dados empíricos, verificando as informações obtidas dos
informantes através da observação direta e do comportamento das pessoas.
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Conforme Gil (1999), a observação participante baseia-se na “participação real
do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada.”
(p.113). Nesse sentido, pode-se defini-la “como a técnica pela qual se chega ao
conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele mesmo.” (p.113).
Para Brandão (1986), na observação participante, pesquisador e pesquisado são
sujeitos de um mesmo trabalho, porém, com tarefas distintas. O primeiro contribui para
a pesquisa com o seu olhar aguçado ao captar as peculiaridades vivenciadas ao longo da
observação, o segundo fornece ao pesquisador dados para a sua pesquisa que não seria
possível de serem colhidos somente através da revisão bibliográfica, ou da aplicação de
questionários. Por este motivo, ambos constituem-se sujeitos de um mesmo trabalho.
Por fim, buscamos em Bourdieu (2005) a “convicção de que não podemos
capturar a lógica mais profunda do mundo social a não ser submergindo na
particularidade de uma realidade empírica, historicamente situada e datada (...)”.
(Bourdieu, 2005, p. 15).
Aliada à observação participante, foi feito o uso das entrevistas focalizadas 3 com
três comerciantes indicados pela gerência do atual Mercado pelo fato de terem
vivenciado os três estabelecimentos: Mercado Central da Praça Doutor Carlos, Mercado
Central da Rua Coronel Joaquim Costa e Mercado Christo Raeff Nedelkoff. Esses
comerciantes são os únicos remanescentes que vivenciaram a trajetória histórica do
Mercado Central de Montes Claros. No que tange às entrevistas dispostas ao longo
deste trabalho, para garantir a privacidade dos entrevistados, optamos pela alteração dos
seus nomes.
As entrevistas semi-estruturadas foram utilizadas para coletar dados mais
objetivos com dois representantes da administração municipal que administram e
gerenciam o Mercado Central. Também utilizamos esta técnica de entrevistas para
entrevistar o presidente da Câmara Municipal de Montes Claros sobre o momento em

3

“Enfoca um tema bem específico. O entrevistador permite ao entrevistado falar livremente sobre o
assunto, mas, quando este se desvia do tema original, esforça-se para a sua retomada. Este tipo de
entrevista (...) é bastante utilizada com grupos de pessoas que passaram por uma experiência específica
(...). Nestes casos, o entrevistador confere ao entrevistado ampla liberdade para expressar-se sobre o
assunto”. (GIL, 1999, p. 120).
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que se fazia a transição do Mercado da Rua Coronel Joaquim Costa para o atual
Mercado da Avenida Deputado Esteves Rodrigues.
A coleta dos dados também foi complementada por entrevistas informais4 com
comerciantes, feirantes, consumidores, turistas, visitantes e frequentadores em geral.
Entrevistamos cinco comerciantes, os quais pertencem ao grupo de pessoas que
trabalham todos os dias dentro do Mercado Central, divididos em bancas e boxes. Os
cinco feirantes entrevistados trabalham apenas nos dias de maior movimento,
organizam-se na feira ao ar livre que acontece do lado de fora do estabelecimento,
próximo ao estacionamento, sempre às sextas ou sábados. Os consumidores fazem parte
do grupo de pessoas que vão ao Mercado Central em busca de produtos específicos,
normalmente já sabem onde eles se encontram e quem os comercializa. Já os turistas
são as pessoas que visitam o local a passeio ou em busca de produtos a serem
presenteados ou encomendados por amigos e parentes. E por fim, os frequentadores são
as pessoas que visitam o Mercado para encontrar amigos, degustar determinados pratos
como a feijoada aos sábados, o cafezinho pela manhã, ou apreciar uma cerveja servida
com tira-gostos com os amigos no fim da tarde.
Além das entrevistas focalizadas e semi-estruturadas, esta pesquisa fez o uso da
oralidade, fontes orais e relatos de história oral. Conforme Meihy (2005) a oralidade
representa a manifestação espontânea no qual não há a intenção de registro. As fontes
orais são as mais variadas manifestações sonoras, fruto da voz humana que são gravadas
e armazenadas para registros, projetos ou pesquisas. E por fim, a história oral é
compreendida como “um procedimento mais específico e, sobretudo, programado; é o
resultado de entrevistas indicadas em projetos previamente existentes e elaborados
para atender a algum objetivo.” (Meihy, 2005, p.21). Para Thompson (2002), o enfoque
está em um determinado problema histórico e não nos métodos utilizados para a sua
resolução. Normalmente, a fonte oral é analisada junto com outras fontes e não sozinha.
Esses relatos foram colhidos durante a observação participante junto ao público
pesquisado do Mercado Central de Montes Claros, para que este trabalho pudesse
contemplar a história a partir da visão dos sujeitos que vivenciaram o momento
4

Este tipo de entrevista é o menos estruturado possível e só se distingue da simples conversação porque
tem como objetivo básico a coleta de dados. O que se pretende com entrevistas deste tipo é a obtenção de
uma visão geral do problema pesquisado. (GIL, 1999, p. 119).
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histórico em questão, visto que os relatos destes não constam na literatura sobre o
referido tema. Assim, ao abordar a trajetória histórica do Mercado Central de Montes
Claros, contaremos não somente a visão das elites, mas também a visão do povo.
Nesse sentido, somada à metodologia especificada acima, fundamentamos esta
pesquisa na análise de documentos históricos como atas, projetos de lei, fotografias,
livros e revistas utilizados para a abordagem do segundo capítulo. Foram usadas essas
metodologias, além da revisão bibliográfica a respeito dos temas: patrimônio,
desenvolvimento, alimentação, consumo, dentre outros para a elaboração do primeiro e
terceiro capítulos.
Neste caso, o pesquisador conjuga dados de observação e de entrevistas com
resultados de outros materiais obtidos, tais como fotografias, registros
documentais, produções do próprio grupo pesquisado, o que acaba por
resultar numa produção densa da realidade estudada (GEERTZ, 1978 apud
SILVA, 2007, p.102).

Para construir esta densidade pertinente a este trabalho, buscamos, ao longo dos
capítulos, trabalhar as entrevistas, os dados da observação participante, as fotografias e
os registros históricos juntamente com o suporte fornecido pelo referencial teórico.
Tais procedimentos nos permitiram documentar de forma teórica, empírica e visual a
realidade social estudada.
Delineada a metodologia desta pesquisa, a seguir detalharemos a estrutura do
presente trabalho.

Estrutura do trabalho

Quanto à estrutura, esta dissertação está dividida em três capítulos. O primeiro
capítulo, intitulado Patrimonialização, Modernidade e Desenvolvimento, visa construir
uma breve exposição bibliográfica sobre a temática do desenvolvimento, pensando este
conceito como um processo e, no caso deste trabalho, busca-se compreender o
desenvolvimento voltado para o bem-estar e a qualidade de vida ligada à valorização da
cultura e dos bens culturais.
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Para

prosseguir

com

tal

análise,

discutiremos

as

ambivalências

do

desenvolvimento na modernidade. Esta será analisada a partir dos atuais dilemas e
contradições propostos pela mesma, acentuados pela lógica da globalização. Assim, ao
relacionar estes conceitos: modernidade, desenvolvimento e cultura, procura-se discutir
a patrimonialização da cultura como forma de desenvolvimento no atual contexto do
global e da modernidade, juntamente com a influência e os objetivos da
patrimonialização da cultura e dos bens culturais, como meio de afirmação da
patrimonialização.
Por fim, descreveremos o processo de reestruturação urbana na cidade de
Montes Claros, representado pela ruptura com o passado na adoção das medidas de
modernização urbana, através da implementação das medidas do I Plano Diretor,
suporte para a compreensão da trajetória histórica do Mercado Central de Montes
Claros. Essas questões serão analisadas conforme revisão bibliográfica sobre os temas
desenvolvimento, modernidade, urbanização e patrimonialização.
No segundo capítulo, O Mercado Central de Montes Claros e sua trajetória
histórica: tradição, memória e identidade, é tratado o surgimento do primeiro Mercado
de Montes Claros, sua construção e demolição, a transferência do espaço da feira para
os Mercados Central na Rua Coronel Joaquim Costa e Sul no bairro Morrinhos e a
construção do novo e atual prédio do Mercado Central.
Esta análise foi feita a partir da avaliação de documentos históricos, como atas
de reuniões da Câmara, projetos de lei, relatos de história oral, livros e revistas sobre o
referido tema, entrevistas com o público que trabalha e frequenta o local, além da
observação participante para diagnosticar a divisão dos espaços, a dinâmica de
funcionamento, os produtos comercializados, as transações financeiras geradas pelo
comércio alimentar, ou seja, todo o tipo de movimentação ocorrida no local. A partir
destes dados, procuro documentar a importância histórica do Mercado Central de
Montes Claros para a cidade, seus moradores e para a cultural local, sendo este um
lócus de afirmação identitária a partir dos bens ali comercializados.
Pois, a existência e o funcionamento dos Mercados não é um fenômeno
exclusivo a esta cidade, estes espaços são encontrados de forma universal. A questão a
ser pensada, está no que diferencia o Mercado Central de Montes Claros em relação aos
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outros Mercados, ou seja, em que se consiste a sua singularidade em relação aos demais.
Neste sentido, a ocorrência desta singularidade só foi possível de ser percebida através
da imersão no cotidiano, na sociabilidade e nas práticas sociais e econômicas e culturais
dos sujeitos que contribuem cotidianamente para o funcionamento deste local.
O foco do capítulo III, Culinária e Patrimônio: a cultura local expressa através
da memória e da identidade, ainda é o Mercado Central de Montes Claros; este é
interpretado e analisado como o lócus de expressão de ambivalências, entre a dimensão
econômica e a simbólica. Busca-se analisar a relação entre a culinária e o patrimônio, e
como a combinação destas duas categorias pode contribuir no fomento do
desenvolvimento local. Assim, é a partir do referido local, que buscaremos compreender
o consumo dos bens alimentares e como se dá a apropriação destes em mercadorias ou
bens simbólicos.
Tal capítulo tem o objetivo de abordar algumas considerações sobre a cultura, o
patrimônio cultural, a trajetória das políticas públicas de proteção patrimonial, a
culinária local tomada como patrimônio imaterial, e o consumo dos bens alimentares,
representado por um habitus peculiar que caracteriza determinado estilo de vida.
Partindo-se do pressuposto que culinária e patrimônio são conceitos ligados a
concepção de desenvolvimento local, procura-se compreender o consumo dos bens
alimentares e como a apropriação destes, seja como mercadorias ou bens simbólicos,
pode contribuir para o desenvolvimento local. Esta associação em categorias distintas,
os pares de oposição binária, foi inspirada na antropologia estruturalista de LéviStrauss. Para abordar o referido assunto, utilizamos como metodologia a revisão
bibliográfica sobre o tema do patrimônio, culinária e consumo, juntamente com a
observação participante do local desta pesquisa e entrevistas com os frequentadores,
comerciantes e feirantes do Mercado Central.
Nas considerações finais, avaliaremos as dicotomias entre os bens culturais na
sua forma simbólica e na forma de mercadoria, analisaremos principalmente se os
bens culturais são capazes de transformar certas realidades sociais em posição de
subalternidade em relação a outras, ou se o patrimônio na forma simbólica seria o
ideal para se chegar ao desenvolvimento pleno e sustentável de alguns grupos sociais.
Por outro lado, os bens culturais podem ocupar o lugar de mercadorias, sendo
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comercializados e desejados. Assim, compreendemos que no contexto da modernidade
e de suas ambivalências, não há uma nítida separação entre essas categorias, fazendo
com que o patrimônio cultural seja ao mesmo tempo simbólico e mercadoria.
Desta forma, este trabalho visa analisar a relação entre patrimônio, culinária,
consumo e desenvolvimento, fundamentado em revisão bibliográfica sobre o tema em
questão, a partir da observação participante no Mercado Central de Montes Claros e do
consumo dos bens alimentares ali comercializados, apropriados como mercadorias e
como bens simbólicos. Estes possuem características singulares, que os permitem serem
alçados à condição de patrimônio cultural. Nesse contexto, as políticas de
patrimonialização da cultura tornam-se ferramentas indispensáveis no auxílio ao
desenvolvimento local. No entanto, a sua implementação deve ser cuidadosamente
analisada, principalmente em relação aos impactos que as mesmas podem proporcionar
às sociedades locais.
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CAPÍTULO

1

-

PATRIMONIALIZAÇÃO,

MODERNIDADE

E

DESENVOLVIMENTO.5

A concepção de patrimonialização está ligada à ideia do desenvolvimento. O
desenvolvimento, por sua vez, está inserido no contexto da modernidade. A proposta
deste capítulo é fazer uma breve exposição do pensamento de alguns autores sobre a
temática do desenvolvimento e suas concepções a respeito do tema. Para tanto,
analisaremos a patrimonialização da cultura e dos bens culturais como fator de
desenvolvimento, num contexto de ambivalências pertinentes à modernidade, incluindose nesta perspectiva a cidade de Montes Claros, local onde se encontra o foco deste
trabalho.
Entretanto, a essência, o cerne deste conceito, que mais se adéqua à proposta
desta dissertação, está relacionado para o bem estar e a qualidade de vida, voltado para a
valorização da cultura e dos bens culturais.
Baseado nesta conceituação discutiremos a patrimonialização da cultura tendo
em vista os conceitos de modernidade, desenvolvimento, cultura e patrimônio,
avaliando a patrimonialização da cultura como uma forma de desenvolvimento
moderna. Analisaremos ainda as influências e objetivos da patrimonialização da cultura
e dos bens culturais como meio de afirmação da patrimonialização.
Busca-se introduzir esta discussão que será aprofundada e retomada no terceiro
capítulo sobre o significado do patrimônio cultural material e imaterial, a valorização
dos bens culturais como bens econômicos e simbólicos e a influência e os objetivos da
patrimonialização da cultura e dos bens culturais.
A seguir, faremos uma exposição sobre as ambivalências do desenvolvimento na
modernidade, norteada por paradoxos e contradições que dão caminhos distintos a
cultura e aos bens culturais. Pensando a cultura representada pelo patrimônio cultural,
inserida no contexto da modernidade, avaliamos que o desenvolvimento local pode ser
fomentado via patrimonialização da cultura.

5

Uma versão resumida deste capítulo foi apresentada na II CODE - Conferência do Desenvolvimento,
2011, Brasília - DF. Anais do I Circuito de Debates Acadêmicos IPEA e Associações de Pós-graduação
em Ciências Humanas, novembro de 2011.
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Será descrito o processo de reestruturação urbana ocorrido na cidade de Montes
Claros a partir da década de 1970, representado por uma ruptura com o passado por
meio da adoção das medidas de modernização urbana, que delinearam a atual estrutura
da cidade. Tais questões serão analisadas conforme a revisão bibliográfica sobre os
temas: desenvolvimento, modernidade, urbanização e patrimonialização.
Assim, o objetivo deste capítulo está fundamentado em uma breve revisão
bibliográfica sobre o conceito de desenvolvimento, desde seu surgimento e as suas
várias interpretações e aplicações. Para melhor compreender este conceito, utilizaremos
como referencial teórico: Berthoud (2000), Esteva (2000), Sbert (2000), e Latouche
(2000) para entender o surgimento do termo.
Após a percepção de como se deu o nascimento deste conceito, utilizaremos
Rostow (1978) e Furtado (1981) para uma análise mais quantitativa, conforme Sen
(2000), Hermet (2002) e Rist (1997), avaliaremos o desenvolvimento em uma noção
mais qualitativa, na qual a ênfase não está em índices e porcentagens e cifras numéricas.
Dentro desta perspectiva, usaremos Versiani (2011) para o entendimento do bem-estar e
da qualidade de vida como uma outra face possível do desenvolvimento.
Na seção seguinte, busca-se abordar a patrimonialização da cultura como vetor
do desenvolvimento local. Para tanto, fundamentamos nossa análise em Hermet (2002)
para a compreensão de como a cultura tradicional pode propiciar o desenvolvimento dos
grupos tradicionais. A relação entre cultura e desenvolvimento é analisada conforme
Hermet (2002), Anico (2005), Pereiro (2006) e Jacques (2008). A partir de Choay
(2006), Leite (2002), (2005), (2009), Leite e Peixoto (2009) e Silva (2011) serão
analisados os processos de patrimonialização voltados para o espetáculo urbano.
Fonseca (2003) aborda a patrimonialização como parte do direito à memória, e,
conforme Tamaso (2005), o assunto é finalizado ao pontuar questões relativas ao
enobrecimento dos locais.
Discutiremos a modernidade e suas ambivalências, questões que nortearão a
compreensão de todo o trabalho. Para explicar este tempo, suas características e
influências nos indivíduos e na sociedade, fundamentaremos esta análise no pensamento
de Giddens (1991) e Silva (2011) analisando o pensamento deste autor; e também Souza
(1997) discutindo o pensamento de Weber e Souza (2005), analisando Simmel.
Por fim, na última seção deste capítulo, descreveremos o processo de
modernização e urbanização em Montes Claros norteado pelo I Plano Diretor, conforme
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os estudos de Silva (2008), além das considerações de Rodrigues (2000) e Cardoso
(2000) sobre o processo de desenvolvimento na região norte do Estado de Minas Gerais.
Este referencial teórico embasará a análise do capítulo seguinte sobre o Mercado
Central de Montes Claros e a sua trajetória histórica, justificando os motivos e as causas
das transferências, construções e a demolição do local.

1.1 – Considerações sobre o conceito de desenvolvimento

Antes do início da discussão proposta a respeito do conceito de
desenvolvimento, pontuaremos nesta seção como se deu o surgimento deste termo e
como o mesmo é percebido por alguns autores, seja voltado para o lado quantitativo ou
qualitativo. No caso deste trabalho, pensamos o desenvolvimento como um processo,
em ações voltadas para a satisfação das necessidades humanas, na melhoria do bemestar social e cultural.
Conforme Silva (2011), durante o século XIX não se havia formado um conceito
a respeito do desenvolvimento nem sobre o subdesenvolvimento. O conceito utilizado
até o momento era o de progresso. De acordo com Sbert (2000), ciência e tecnologia
estavam ligadas pela fé ao progresso, no entanto, em consequência das duas grandes
guerras6, o termo progresso perdeu o seu prestígio. Tal expressão é compreendida por
um destino moderno e o homem moderno é definido pelo progresso.
Desta forma, pode-se afirmar que as sociedades que não o tem estão submissas
àquelas que o tem, e estas usam do progresso para conservar a sua posição de

6

A partir da década de 1940, com o desencadeamento das guerras mundiais, a ciência passou a ser
questionada, principalmente após o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Estes
questionamentos se iniciaram porque a ciência passou a ser usada a serviço do mal, para os objetivos da
guerra e pela guerra, passa agora a ser vinculada a uma dimensão imperialista. Visto que, até este evento,
a ciência era vista e percebida como fonte produtora de bem-estar para a humanidade. “No entanto, a
máquina de guerra, longe de esmorecer, transformou-se nos anos seguintes numa indústria florescente, e
a ciência, sobretudo a que se designa hoje por big science, colocou-se zelosamente a seu serviço.”
(Santos,1989, p. 130). Assim, tendo como marco histórico este evento, surge a perfeita união entre a
ciência moderna e o capitalismo, a partir da chamada industrialização da ciência. Em que esta se
comporta de acordo com as exigências do sistema vigente. (SILVA, 2011, p.5-6).
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dominação em relação às demais, sendo este termo uma questão de sobrevivência. 7 O
progresso tem uma conotação individual, evolutiva, natural e espontânea. Nasce com o
liberalismo, no qual o indivíduo é o sujeito desse processo, na concepção de que cada
um fazendo sua parte, consequentemente, se chegará ao progresso.
Em direção oposta ao conceito de progresso, está o conceito de
desenvolvimento. O significado deste conceito é relacionado às ações voltadas a serem
implementadas de acordo com um planejamento. Essas têm um significado voltado para
o plano coletivo. Esta nova concepção nasce com o Estado Keynesiano, o Estado como
representante de uma coletividade que avança levando consigo as massas; neste caso, ao
contrário da definição de progresso, o sujeito do processo é o grupo, o país.
Segundo Esteva (2000), em 20 de janeiro de 1949, durante o discurso de posse
de Harry Truman8, então presidente dos Estados Unidos, é criado o conceito de
desenvolvimento e de subdesenvolvimento. A partir desta data, este conceito passa a ser
aplicado a todas as sociedades do mundo. Assim, diante do resultado deste discurso, os
Estados Unidos demarcaram a sua hegemonia diante do mundo.
Naquele dia, dois bilhões de pessoas passaram a ser subdesenvolvidas. (...)
daquele momento em diante, deixaram de ser o que eram antes, em toda sua
diversidade, e foram transformados magicamente em uma imagem inversa da
realidade alheia; uma imagem que os diminui e os envia para o fim da fila;
uma imagem que simplesmente define sua identidade, uma identidade que é,
na realidade, a de uma maioria heterogênea e diferente, nos termos de uma
minoria homogeneizante e limitada. (ESTEVA, 2000, p. 60).

Em seu discurso, Truman apenas usou a palavra subdesenvolvimento para
ilustrar fatos presentes na maioria das sociedades, como o atraso e a pobreza, fruto da
exploração colonialista dos países desenvolvidos sobre os subdesenvolvidos. Nesse
sentido, fica evidente que o desenvolvimento fabricou o subdesenvolvimento.

7

“No entanto, a crença no progresso pode de fato pertencer ao âmbito da fé num sentido semelhante à
cristã garantia das coisas que esperam do além. Certamente, na prática, a fé no progresso acaba se
tornando mera “falsa consciência” – uma auto-ilusão etnocêntrica, classista e egoísta”. (SBERT, 2000, p.
294).
8

“É preciso que nos dediquemos a um programa ousado e moderno que tome nossos avanços científicos e
nosso progresso industrial disponíveis para o crescimento e para o progresso das áreas subdesenvolvidas.
O antigo imperialismo – a exploração para o lucro estrangeiro- não tem lugar em nossos planos. O que
imaginamos é um programa de desenvolvimento baseado nos conceitos de uma distribuição justa e
democrática”. (Harry, S. Truman, Discurso Inaugural, 20 de janeiro de 1949, in Documents on American
Foreign Relations, Connecticut, Princeton University Press, 1967. ESTEVA, 2000, p.60-61).
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Após a inauguração deste conceito, o mesmo tem sido amplamente utilizado,
seja para designar valores monetários, padrões de vida, índices econômicos, acesso a
bens e serviços. O conceito de desenvolvimento é utilizado como um indicador de
prosperidade e bem-estar das sociedades denominadas “desenvolvidas” a ser perseguido
pelas sociedades “subdesenvolvidas”. Autores como Rostow (1978) e Furtado (1981),
comungam desta perspectiva, uma vez que têm uma visão mais quantitativa sobre o
desenvolvimento, compreendem o conceito ligado a prosperidade material, a satisfação
de necessidades e a riqueza.
No entanto, é importante lembrar que como o mundo não é uniforme, as culturas
e as sociedades também não são semelhantes. Então, como pensar em um processo de
desenvolvimento que seja comum ao ocidente e ao oriente? Ou como pensar em
estratégias para se alcançar o desenvolvimento em culturas ocidentais e orientais, com
orientações distintas em relação à religião, alimentação, família e valores? A partir
destas questões, é possível de se pensar em um alvo proposto pelo desenvolvimento que
possa ser atingido por todos?
Latouche (2000) analisa o desenvolvimento como um mito que foi produzido
nos países industrializados e que deveria se propagar por todo o planeta. Nessa lógica,
as diferenças entre os países são vistas como injustas e inaceitáveis, e a sua eliminação
era apenas uma questão de tempo. Ou seja, o projeto de desenvolvimento é um fim a ser
perseguido coletivamente por todas as sociedades e, para atingir este fim, não são
levadas em consideração as particularidades culturais e os interesses individuais.
No momento em que a qualidade de vida passa a ser expressa em termos de
um bem comum universal, as várias formas individuais da arte de viver, e
também as várias formas do saber, tendem a ser menosprezadas em benefício
de um projeto coletivo único, que facilmente leva – tanto em termo de seus
fins, como até mesmo de seus meios- a uma homogeneização dos objetivos
individuais. (LATOUCHE, 2000, p. 178).

Neste trabalho, a noção de desenvolvimento é voltada para uma conceituação
mais ampla, que englobe a qualidade de vida, o bem-estar, o direito à memória, a
afirmação identitária, e a valorização cultural, representada pelo reconhecimento e
apropriação dos bens alimentares comercializados no Mercado Central de Montes
Claros e na frequência ao local.
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Quanto à qualidade de vida, Versiani (2011) ao conceituar o termo, leva em
consideração alguns aspectos como: a dimensão individual, pessoal e subjetiva,
relacionadas a valores e necessidades que variam conforme condições culturais e
espaciais distintas. Dimensões que compõem e delimitam os estilos de vida “para
maior delimitação, é compreender que a qualidade de vida está diretamente associada
a uma melhoria no bem-estar das pessoas, tanto no plano individual quanto no
coletivo”. (Versiani, 2011, p.46).
Assim, a partir do momento em que há uma melhora no bem-estar de um
determinado grupo ou indivíduo, consequentemente há o aumento da qualidade de vida
e esta é determinada conforme os parâmetros de satisfação determinados pelo grupo em
questão. A qualidade de vida para um protestante ou para um indiano pode estar mais na
frequência e intensidade das práticas religiosas do que no consumo ou no
entretenimento. Por este motivo, destacamos que a noção de desenvolvimento e de
qualidade de vida não pode e nem deve ser uniformizada a todas as sociedades, visto
que, diante da diversidade das culturas, estas, de acordo com os seus códigos internos,
determinam o que é aceitável e o que não o é, ou o que é bem-estar e o que não o é.9
Nesse sentido, a articulação destas categorias nos fornece a compreensão do
desenvolvimento voltado para o plano social e cultural. E, nesta visão de
desenvolvimento, compreendemos a valorização cultural como meio de afirmação
identitária, utilizando-se da cultura para propiciar a afirmação de um determinado grupo
frente aos demais. Esta valorização cultural passa pelo reconhecimento do patrimônio
cultural, fundamentada nas ações de patrimonialização.
Deste modo, é preciso pensar o desenvolvimento como um processo que
proporcione bem-estar, qualidade de vida e a satisfação das necessidades humanas, não
apenas restrito a uma visão economicista. Para tanto, abordaremos a definição deste
termo voltada para uma perspectiva mais qualitativa, conforme Sen (2000), Rist (1997)
e Hermet (2002).

9

Realmente, por que é que a dança executada para pedir aos espíritos uma colheita proveitosa não deve
ser considerada trabalho? Por que o tocar do tambor ao lado do fogo não pode ser considerado produção
de serviços e de lazer, ou o carinho de uma esposa parte do consumo nacional? Por acaso o uso de um
veículo particular não é produção de um serviço de transporte? Sua compra não é um investimento? O
trabalho gasto por um trabalhador em uma fábrica não é o consumo de energia acumulada, ou seja, de
capital? (LATOUCHE, 2000, p. 184).
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Na discussão sobre o desenvolvimento como satisfação das necessidades
humanas, Amartya Sen (2000) compreende este conceito como uma forma de felicidade
humana. Na visão deste autor, a expansão da liberdade humana é o principal meio e fim
do desenvolvimento e o objetivo deste é a avaliação das liberdades desfrutadas pelas
pessoas. O desenvolvimento requer o afastamento das fontes de privação de liberdade e
de escolhas, tais como pobreza, Estado repressivo, negligência de serviços públicos
como saúde, educação, transporte, moradia, desemprego, que para o autor se constituem
em liberdades substantivas, etc.
O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que
limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer
ponderadamente sua condição de agente. (...) A importância intrínseca da
liberdade humana em geral, como o objetivo supremo do desenvolvimento, é
acentuadamente suplementada pela eficácia instrumental de liberdades
específicas na promoção de liberdades de outros tipos. (SEN, 2000, p. 10).

Neste caso, o desenvolvimento é sinônimo de bem-estar social e não de
crescimento econômico, o bem-estar é o resultado da satisfação das necessidades
básicas, que englobam o campo físico, mental e social. Segundo Berthoud (2000), está
posto que o desenvolvimento se apresenta como a única forma de vida ocidental capaz
de assegurar a felicidade humana. Ele é o único caminho para se libertar das carências e
limitações, mesmo trazendo falsas promessas como a da riqueza e de uma sociedade
completamente livre.10Assim, a tendência é a de se considerar o bem-estar material
como valor universal e não como valor cultural.
Rist (1997) não constrói um conceito para o desenvolvimento, mas procura
compreender como a narrativa do desenvolvimento contaminou todo o mundo, porque
todos o perseguem e querem ter e ser o que é tido como desenvolvido. O autor ainda
coloca que o desenvolvimento tornou-se universal, mas não transcultural. O principal
defeito das pseudo-definições de desenvolvimento é que elas são baseadas nas maneiras
em que as pessoas imaginam condições ideais de existência. Desta forma, se o
desenvolvimento é uma palavra para caracterizar a soma de virtudes humanas, ele nunca
existirá em lugar algum.

10

“Se a ordem é que cada indivíduo tem necessariamente que acumular cada vez mais lucros, torna-se
relativamente fácil definir o que é um país atrasado. Com isso, embora o desenvolvimento, com muita
frequência, traga a pobreza para a maioria da população, ele passa a ser considerado como o único meio
de libertar-se daquele estado „desumano‟ de „carência‟.” (BERTHOUD, 2000, p. 150).
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Hermet (2002) compreende o conceito de desenvolvimento como um processo
de mudanças em que uma coletividade tem acesso a uma gama de fatores que
proporcionam um maior bem-estar. Em função disso, necessitam extrair do seu meio
todos os recursos que até o momento eram pouco ou nunca utilizados. E este processo
se dá à custa de uma abertura externa. Esse autor argumenta que desenvolvimento não é
sinônimo de modernização, apesar dos mesmos serem fenômenos que podem coincidir
de forma parcial.
Em poucas palavras, a modernização é um fenômeno de envolvimento
passivo provocado pelo efeito da demonstração de formas de consumo e de
comportamentos externos. Ao contrário, o desenvolvimento só se torna
efetivo e digno desse nome se modificar as hierarquias e os papéis, e o faz
apoiando-se suficientemente em uma dinâmica interna capaz de gerar uma
mobilização tanto produtiva quanto moral da população. (HERMERT, 2002,
p.23).

Conforme este autor, ao se levar em conta a cultura e diversidade cultural,
aboliu-se a dimensão hierárquica do desenvolvimento, regida pelo padrão ocidental da
modernidade, dando-se voz à maioria dos habitantes do planeta que se situavam fora
deste padrão. Logo, as sociedades tidas como “menos desenvolvidas”, no
desenvolvimento de suas atividades, mantém-se a sua identidade, o orgulho e a coesão
do grupo, o patrimônio coletivo corresponde ao seu capital social. Assim, segundo a
visão dos autores trabalhados anteriormente, observa-se que o desenvolvimento tem
conotações e impactos econômicos, sociais, políticos, ambientais e culturais. Perseguir
o desenvolvimento implica muito mais do que aumentar índices econômicos, é estar
aberto para transformações em todas essas áreas abrangentes que o conceito pode
influenciar.
Agora descobrem que “desenvolver” não significa nada se só se trata de
despejar cimento, instalar canos de água ou levantar a qualquer custo curvas
estatísticas, sem pensar, antes, durante e depois de suas intervenções, nas
reações muito diversas das pessoas atingidas por essas intervenções e nos
benefícios que esperam ou não das mesmas. (HERMET, 2002, p.18).

Para o momento, a questão a ser pensada é a escolha de uma proposta de
desenvolvimento que priorize tanto o lado econômico como o social, ambiental e
cultural. Portanto, acreditamos que a proposta de desenvolvimento de Sen (2000) e
Hermet (2002) é a mais pertinente neste contexto.
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O conceito de desenvolvimento é ideológico, representa a perspectiva de
determinados grupos sociais, embora tenha se configurado como verdade, em que só é
possível ser uma sociedade moderna através da aquisição do mesmo. Aqueles que não
se apoderam deste conceito como verdade são excluídos do processo; automaticamente
tornam-se pertencentes ao grupo dos subdesenvolvidos.
Assim, tomando o conceito de desenvolvimento em seu campo qualitativo, com
a função de propiciar o desenvolvimento local em suas várias dimensões, sejam sociais,
econômicas ou culturais, analisaremos a patrimonialização da cultura voltada para este
fim. Pois, diante destas considerações e partindo do pressuposto de que a riqueza e o
desenvolvimento não são categorias exclusivamente monetárias, será objetivo da seção
seguinte mostrar que através da inserção cultural de um determinado grupo, juntamente
com o sentimento de pertença e identidade, somados ao reconhecimento dos seus bens
culturais, que passam a ser tomados como o seu patrimônio cultural, buscaremos
abordar como a patrimonialização da cultura pode ser vetor do desenvolvimento.

1.2 – A patrimonialização da cultura: uma ferramenta para o desenvolvimento
local.

De acordo com Silva (2011), a patrimonialização é uma ação que tem como
finalidade fomentar o desenvolvimento através da valorização, revitalização de uma
determinada cultura e do seu patrimônio cultural. Partindo desta premissa, busca-se
nesta seção compreender o conceito de patrimonialização, sua finalidade e os seus
objetivos. Abordaremos a relação entre a patrimonialização dos bens culturais e os
resultados da mesma, sejam positivos ou negativos, para o grupo local.
Antes de debruçar-nos sobre o conceito de patrimonialização, é necessário
categorizar algumas percepções a respeito da cultura local. Hermet (2002) argumenta
que a cultura é compreendida a partir de dois sentidos. O primeiro sentido relaciona-se
ao capital social e à participação. Neste caso, a cultura é quem dá origem aos valores
que nortearão o comportamento de um determinado grupo. O segundo significado é
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voltado para os valores da alta cultura, representada pela música, arte, literatura e pelos
refinamentos mais nobres.
A alta cultura sempre foi reconhecida como a cultura oficial, ensinada nas
escolas, transmitida como referência cultural de um determinado povo e de uma
determinada cultura. Como as elites eram os grupos que se apropriavam e tinham o
acesso a alta cultura, os mesmos tornaram-na patrimônio cultural.
Do lado oposto, as classes populares detinham o conhecimento popular, ou o
conhecimento tradicional. Este, como não estava em poder de grupos economicamente
abastados, nunca teve o mesmo status que possuía a alta cultura. Mas, com a noção de
patrimônio sendo revista, e com a valorização dos conhecimentos tradicionais e
populares através do reconhecimento do patrimônio imaterial por meio de lugares,
modos de fazer, festividades, saberes e na culinária local, os signos culturais destes
grupos tornaram-se tão valorizados e reconhecidos quanto os signos culturais da
chamada alta cultura.
Esta valorização acabou por fomentar o prestigio aos traços culturais que até o
momento eram tidos como os responsáveis pelo atraso das culturas populares. Assim,
para que a cultura destes grupos, antes subalternos, passassem a ter o mesmo
reconhecimento que a cultura das elites, os gestores públicos e privados passaram a
institucionalizar mecanismos que pudessem legitimar a cultura local. O foco destas
políticas públicas está na valorização dos bens culturais dos grupos sociais, com a
finalidade de promover o reconhecimento dos mesmos, além de propiciar condições que
fundamentem o desenvolvimento local.
Em uma palavra: o desafio consiste em transformar o que geralmente se
considera acessório - a cultura, empregando este termo em sua acepção
tradicional- em fator principal do ressurgimento de uma comunidade ante si
mesma: isto é, em apoiar-se na promoção da cultura, confundida
erroneamente com gratuidade, para provar-lhe que ainda pode realizar
proezas que revelem não estar condenada, de forma alguma, a uma morte
lenta. (HERMET, 2002, p.164).

Para o referido autor, toda a atividade cultural sempre teve um aspecto
econômico e monetário. Esta visão não se aplica somente aos artistas que alcançam o
sucesso, ou que estão presentes na mídia. Nesse sentido, a cultura popular, se explorada,
também pode produzir ganhos econômicos. Assim, é objetivo desta seção avaliar os
resultados das políticas de patrimonialização da cultura. Como têm sido percebidos os
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seus impactos? Ao serem patrimonializados, qual tem sido a ênfase dada aos bens
culturais? Tornam-se mercadorias voltadas para o consumo e ao espetáculo urbano, ou
preservam-se como bens simbólicos, referenciais de identidade, memória e história de
uma coletividade?
A partir da 2ª Guerra Mundial, conforme Perez (2009) houve uma grande
preocupação com o patrimônio cultural. As consequências da guerra alteraram tanto a
paisagem como os monumentos e as memórias locais.

Nasce a necessidade de

determinar o que necessita ser preservado e o que pode ser esquecido. Este processo de
interesse e ativação em relação ao patrimônio é denominado de patrimonialização. Esta
está ligada à institucionalização da cultura.
O patrimônio cultural não está dotado de valor em si mesmo, porém, cada
grupo e subgrupo humano atribui e adscreve valores e significados,
específicos em cada momento histórico, aos seus bens culturais, escolhidos
dentro dos múltiplos elementos culturais, o que implica a existência de um
processo social de seleção e de atribuição de valores. Neste processo são
capitais os especialistas – arqueólogos, antropólogos, arquitetos, historiadores
da arte, biólogos e outros – enquanto criadores de uma legitimidade
patrimonial seletiva. Os especialistas certificam o valor dos elementos
culturais dignos de serem patrimonializados e reconhecem como bem de
tutela pública o que antes não estava reconhecido como tal. (PEREZ, 2009, p.
148).

A patromonialização, de acordo com Pereiro (2006), é um mecanismo de
afirmação e legitimação da identidade de um grupo, com a atribuição de valores,
sentidos, usos e significados, voltados para um processo de ativação das memórias
passíveis de caírem no esquecimento. Para o referido autor, o processo de
patrimonialização tem ligação com o turismo cultural, com o reforço da diversidade das
identidades culturais, com a conservação e preservação de bens culturais. A
patrimonialização traz consigo estratégias de sobrevivência, voltadas para a
mercantilização do patrimônio cultural.
Segundo Jacques (2008), nos últimos vinte anos, acentuam-se as iniciativas de
patrimonialização e museificação, com a finalidade de utilizar a cultura para a
revitalização urbana. “(...) tão em voga hoje, parece fazer parte de um processo bem
mais vasto de utilização da cultura como instrumento de desenvolvimento econômico”.
(p. 32). O meio para a realização desta revitalização cultural é valer-se da
patrimonialização.
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Para a referida autora, o turismo cultural tem se intensificado em todo o mundo.
Há uma competição entre as cidades para receber os turistas, seduzidos pelo patrimônio
cultural local. Com os bens patrimoniais cada vez mais valorizados, pode-se pensar no
surgimento da “indústria patrimonial”, através da ligação com a indústria do turismo
cultural. Para essa autora, a indústria do patrimônio está relacionada à proliferação dos
locais de memória ou identitários, dos monumentos locais e, principalmente, de novos
museus.
A competição local por turistas ou empreendedores estrangeiros é acirrada.
As municipalidades se empenham para melhor vender a imagem de marca da
sua cidade, em detrimento das necessidades da própria população local, ao
privilegiar basicamente o visitante, através de seu maior chamariz: o
espetáculo. O patrimônio cultural urbano passa, assim, a ser visto como uma
reserva, um potencial de espetáculo a ser explorado. (p. 32).

Choay (2006) argumenta que o patrimônio tem uma dupla função: proporcionar
saber e prazer. Entretanto, ocorre uma metamorfose entre o seu valor de uso em valor
econômico, devido à ação da engenharia cultural. Um empreendimento que emprega
grande quantidade de profissionais dispostos a popularizar e tornar cada vez mais
acessíveis os objetos patrimoniais. A autora expõe ainda, que a palavra mágica é a
valorização, entretanto, esta contém a noção de mais-valia.
Até mesmo os bens culturais não estão livres da influência da indústria cultural.
Todavia, observa-se que a mesma pode massificar, popularizar ou também divulgar
certos bens que, se não fosse pela força de divulgação da mesma, talvez nunca
pudessem chegar ao conhecimento do grande público. Mas, a questão a ser pensada está
na apropriação que a indústria cultural faz dos bens patrimoniais. Massificar o
patrimônio e torná-lo espetáculo é uma faca de dois gumes, pois esta exposição pode
divulgar o patrimônio, relacionando-o com a população e a cultura local, mas também
pode até mesmo acabar com ele. Diante deste impasse fica a pergunta, como utilizar-se
da patrimonialização, sabendo dosar seu lado positivo acima dos impactos negativos
que a mesma proporciona?
Fonseca (2003) esclarece que a ampliação da noção de patrimônio cultural é
mais um efeito da globalização. Isso porque ter alguns aspectos da cultura considerados
como “tosca, primitiva ou exótica, reconhecidos como patrimônio mundial, contribui
para inserir um país ou um grupo social na comunidade internacional, com benefícios
não só políticos, mas também econômicos.” (FONSECA, 2003, p.70).
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Esta autora defende que a preservação dos rituais religiosos, conhecimentos
tradicionais, culinária, interpretações musicais e cênicas, atribuídos como patrimônio
cultural proporciona para a comunidade uma aproximação do patrimônio com a
produção cultural do passado e do presente; além de viabilizar a produção cultural dos
grupos em que a tradição é transmitida oralmente, dando-lhes voz não somente na
produção, mas na preservação do sentido do patrimônio. Ocorre também o cumprimento
do direito constitucional do “direito à memória” como parte dos direitos sociais; e, por
fim, contribui para o mercado do turismo e dos bens culturais sem comprometer a
continuidade histórica local, o que lhe confere um sentido particular.
Com o aparecimento de uma indústria da nostalgia, Anico (2005) garante que o
objetivo da mesma está em identificar onde o passado é sempre relembrado com
nostalgia. No entanto, este passado muitas vezes é romantizado ou inventado, através
dos processos de patrimonialização da cultura.
A patrimonialização de referentes culturais que vejo materializar a obsessão
pelo passado configura-se como uma estratégia de proteção, baseada na
conservação de identidades centradas, unidas e coerentes, mediante a
valorização do patrimônio e da memória, como resposta às pressões das
forças da globalização, ao desconforto do presente e às incertezas do futuro.
(ANICO, 2005, p. 75).

A autora em questão argumenta que com a patrimonialização de determinados
componentes das culturas locais, estes se tornam passíveis de serem reconhecidos como
patrimônio. Neste caso, não é categorizado como patrimônio somente aqueles bens
produzidos e reconhecidos pelas elites. Essa estratégia abriu caminho para a valorização
do patrimônio que se situa no cotidiano, seja corpóreo ou intangível, fruto da atual
elasticidade do conceito de patrimônio. Assim, “A cultura saía de um longo ostracismo,
pois durante décadas havia sido considerada mais como um fator capaz de paralisar a
mudança do que como um possível ponto de apoio do desenvolvimento.” (Hermet,
2002, p.85-86).
Desta forma, pode-se argumentar, através de estudos e pesquisas realizados
nesta área11, que a patrimonialização pode ter consequências opostas.

11

Tais estudos e pesquisas foram localizados durante a coleta de material para elaborar a fundamentação
teórica sobre a patrimonialização. Estes são representados pelos trabalhos de Leite (2002), (2005), (2009),
Leite e Peixoto (2009) e Silva (2011).
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De um lado, o que consideramos como a parte mais otimista, entendemos que
esta ação possui um viés benéfico quando visa proporcionar o resgate e a revitalização
dos bens culturais, que poderiam cair no esquecimento. Neste caso, esta ação deve ser
empregada para avivar a memória de um grupo, o sentimento de pertencimento a uma
coletividade. Quando ocorre a patrimonialização de um determinado monumento,
edifício, prato, modo de fazer, ou dos ingredientes da gastronomia de certa região, estes
passam a estarem presentes nas lembranças da sociedade e também se tornam
reconhecidos pela coletividade.
Se tal monumento, edifício, prato, ingrediente, receita ou preparo não fosse
patrimonializado, poderia ser esquecido com o passar do tempo e não haveria o
reconhecimento da comunidade local em relação a seu patrimônio histórico, a sua
culinária e a sua cultura.
A patrimonialização tem o seu lado positivo destacado quando permite a grupos
sociais denominados subalternos assumirem uma posição contrária a da subalternidade
e assumirem um lugar social de destaque via cultura. Quando uma comunidade
tradicional usa de seu patrimônio cultural, seja ambiental, monumental, ou imaterial
representado pelas festividades, culinária e saberes, para alcançar as vias do
desenvolvimento, seja econômico, social ou cultural, pode abandonar o estigma de
sociedade subalterna na dimensão econômica, social e cultural, e assumir a sua
identidade como povos detentores de conhecimentos específicos e reconhecidos fora
dos seus limites geográficos.
Onde quer que se encontrem e seja qual for sua identidade coletiva, as
vítimas ignoradas pelo desenvolvimento sempre aspiram, em seu foro
interno, a que os estigmas que os desvalorizam se transformem em valores,
ou seja, desejam ser reconhecidas honrosamente pelo que são, em vez de
serem catalogados como membros de “castas” subalternas ou até mesmo
como párias. (HERMET, 2002, p. 116).

Para visualizar e melhor ilustrar este lado positivo assumido pela
patrimonialização, quando se busca inserir e dar voz as comunidades excluídas através
da sua cultura e do seu patrimônio cultural, usaremos como exemplo alguns projetos
esboçados pela Secretaria do Estado de Cultura de Minas Gerais 12 que ainda serão
implantados.
12

Disponível
13/07/2011.

em:

http://www.cultura.mg.gov.br/?task=interna&sec=1&con=1624.

Acesso

em:
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O governo de Minas traçou algumas estratégias voltadas para o desenvolvimento
econômico e social das regiões mais carentes do Estado: o Norte de Minas, e os Vales
do Jequitinhonha e Mucuri. Para tanto, foi criado o projeto “Circuitos Culturais de
Minas Gerais”, nos quais serão implantados o Circuito Cultural Praça da Liberdade, o
Museu de Percursos do Vale do Jequitinhonha e o Museu da Cachaça de Salinas.

Figura
4:
Regiões
do
Estado
de
Minas
Gerais.
http://www.trilhadivulgadora.com.br/consultoria.php. Acesso em 02/08/2011.

Disponível

em:

Segundo o “site” governamental, com a criação do Museu do Percurso no Vale
do Jequitinhonha, objetiva-se preservar a diversidade das expressões culturais do Vale
do Jequitinhonha. No caso do Museu da Cachaça, a ser instalado na cidade da Salinas,
no Norte de Minas Gerais, o objetivo está em manter viva a história de produção,
distribuição e consumo da bebida que abrange não somente o local e o regional, mas
também o plano nacional.
O governo do Estado de Minas Gerais pretende através destas ações atrair
turistas e investimentos para estas regiões sempre estigmatizadas como desfavorecidas
de recursos e investimentos financeiros. Através destas ações governamentais
fundamentadas na musealização do interior do Estado, será possível investir em
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melhorias na infraestrutura destes locais, além de possibilitar investimentos na
educação, saúde e saneamento para possibilitar, assim, o desenvolvimento nestas
regiões. Pois, “A idéia é ter um museu como instituição viva, dinâmica, como um
equipamento urbano, social e econômico capaz de valorizar a produção local e de
atrair pessoas e investimentos para a região, desenvolvendo a cadeia produtiva da
região”. (Secretaria do Estado de Cultura de Minas Gerais).13
Nos casos especificados acima, os governos usam das estratégias de
patrimonialização da cultura local através de políticas públicas para beneficiar regiões
ou comunidades conhecidas como desfavorecidas ou subalternas em relação às demais
regiões e grupos sociais que integram o Estado de Minas Gerais. Nestas regiões, onde a
prosperidade econômica é ausente, não há semelhanças sobre os indicadores
econômicos, sociais e de serviços em relação às demais regiões bem sucedidas
economicamente do Estado. O diferencial entre ambas e o fator que pode destacar as
regiões no Norte, Jequitinhonha e Mucuri está na valorização da cultura local. Esta, ao
ser valorizada e reconhecida, trará não somente benefícios monetários, como também
fortalecerá a coesão grupal, o sentimento de pertença à coletividade produtora dos bens
culturais e principalmente revigorará a identidade local, materializada nos bens culturais
locais, o seu patrimônio cultural.
Evidentemente, o Estado deveria manter um papel decisivo nesse
indispensável processo de regulação das indústrias culturais. A esse respeito,
o que se discute não é se essas indústrias estabelecem como seu objetivo e
tem como lógica mercantil brindar seu público com um tipo de diversão
capaz de distraí-lo da vida quotidiana. A questão realmente pertinente é
outra: consiste em fazer com que essa diversão seja compatível com as
exigências de um desenvolvimento duradouro efetivo, por sua vez baseado
em capital social preexistente, mas que, ao mesmo tempo, deve ser
remodelado para conciliá-lo com tal finalidade. (HERMET, 2002, p. 181).

É importante ressaltar que a questão para debate proposta por este trabalho não
está na compreensão do Estado como o responsável pela promoção do
desenvolvimento. Mas que, através de exemplos empíricos, representados por políticas
públicas voltadas para a patrimonialização de culturas e de bens culturais das chamadas
sociedades subalternas, que não tem os mesmos índices de desenvolvimento e IDH que
as demais, possamos visualizar como a patrimonialização cultural e dos bens culturais

13
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pode ser compreendida por um lado positivo. Nesse caso, a cultura torna-se o caminho
para o abandono da subalternidade, conferindo a seus detentores voz e vez.
No entanto, a partir destas estratégias de patrimonialização, fica a pergunta: os
governos serão capazes de manter o turismo compatível com as necessidades locais,
preservando o patrimônio cultural como um bem simbólico exatamente na forma como
é produzido pelas comunidades locais? Ou seja, ao se optar pela patrimonialização
focada no desenvolvimento local, é imprescindível ter em mente que a linha entre
mercadoria e bem simbólico é algo bem tênue quando se trata dos bens patrimoniais.
Para os governos ficam as possíveis consequências desta política: a
patrimonialização ser responsável pela mercadorização da cultura popular e do
patrimônio cultural nestas regiões, descaracterizando o ambiente, a paisagem, e a
apropriação e produção em pequena escala, artesanal e simbólica dos bens culturais.
Como uma segunda opção, podemos argumentar que, após os investimentos
feitos na patrimonialização destas regiões, as mesmas podem não despertar nos turistas
e nos visitantes interesse no consumo cultural, fazendo com que os governos deixem no
meio do caminho os investimentos pelo motivo de não receberem como esperado a
margem de investimentos e ganhos previstos. Deixando, assim, a região novamente
abandonada com sua população local insatisfeita, podendo até mesmo ter alterado a
forma com que os grupos locais percebem, produzem e se apropriam do seu patrimônio
cultural.
Para tanto, é necessário que os governos tenham alternativas específicas
fundamentadas no trabalho de técnicos que trabalhem no diagnóstico da melhor
consecução dos projetos culturais. É preciso também ter alternativas que aliem a
preservação cultural e os investimentos econômicos de forma equilibrada e sustentável,
sem grandes impactos para as comunidades a serem beneficiadas. E principalmente, as
ações governamentais devem ser pautadas em ações que priorizem, acima de tudo, a
preservação da cultura e do patrimônio local em sua forma simbólica, sem
descaracterizar o ambiente, e, ao mesmo tempo, propiciar um desenvolvimento que seja
compatível com a região e que possa destacá-la dentre as demais.
A segunda alternativa para a patrimonialização, que vejo como pessimista, está
em se pensar somente no viés econômico e lucrativo. Tal afirmação é fundamentada em
pesquisas realizadas nesta área, quando ocorre a patrimonialização de algo da cultura
regional, visando apenas o retorno financeiro. Nesse caso, quando não ocorre o
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reconhecimento da comunidade com o bem cultural patrimonializado, e esta não o
relaciona com os seus valores de identidade e pertencimento, que comunicam aspectos
culturais.
Sempre que as manifestações do patrimônio imaterial se transformam em
mercadorias, em entretenimento para o consumo, em espetacularização, a
ênfase é posta no fetiche. O que sobressai é a relação entre coisas, entre
mercadorias e não as relações sociais entre os indivíduos produtores.
(VELOSO, 2006, p. 446).

Para analisar os efeitos da patrimonialização voltada para este viés, podemos
elencar alguns exemplos já estudados sobre os processos de patrimonialização e suas
implicações. Ressaltamos que voltaremos a discutir estes conceitos com maior
profundidade no terceiro capítulo deste trabalho, no qual analisamos o consumo dos
bens culturais nas categorias de mercadorias e bens simbólicos.
Nesse sentido, para analisar esta segunda alternativa concebida pela
patrimonializacao da cultura, é importante lembrar que o foco da discussão da
patrimonialização dos bens culturais está voltada para o consumo dos bens culturais
quando o lado material destes é destacado, sendo apropriados como mercadorias,
excluindo-se completamente o seu significado simbólico. No momento em que os
mesmos são requisitados como mercadorias, o interesse de quem se apropria dos
mesmos está apenas no consumo.
Assim, para visualizar alguns estudos de casos a respeito da patrimonialização
voltada para a produção ou apropriação de mercadorias, utilizaremos a seguir exemplos
que explicitam a análise desta categoria: o espetáculo urbano, o fetiche e a mercadoria,
evidentes nos trabalhos de Leite (2002), (2005), (2009), Leite e Peixoto (2009) e Silva
(2011).
Leite (2002), (2005), (2009), ao estudar o uso dos espaços públicos e a
revitalização das cidades históricas, argumenta sobre um processo muito comum a estes
lugares: a gentrification14. Esta pode ser compreendida através de intervenções urbanas
voltadas para a transformação de locais históricos degradados ou abandonados em áreas
14

“O termo gentrification (enobrecimento) é aqui usado no mesmo sentido dado pelos autores Harvey
(1992), Featherstone (1995), Zukin (1995) e Smith (1996), que o utilizam para designar intervenções
urbanas como empreendimentos que elegem certos espaços da cidade considerados centralidades e os
transformam em áreas de investimentos públicos e privados, cujas mudanças nos significados de uma
localidade histórica faz do patrimônio um segmento do mercado”. (LEITE, 2002, p.118).
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nobres, cujo interesse maior é transformar o antigo local de área degradada, com baixo
valor imobiliário, a um lugar de entretenimento, lazer e consumo cultural. No Brasil, os
exemplos mais nítidos de tal processo são claramente perceptíveis nas cidades de
Salvador, Olinda, Ouro Preto, dentre outras.
Em Olinda, Leite (2009), Leite e Peixoto (2009) diagnosticou que as políticas de
revitalização entre 1989 a 2001, na zona portuária do bairro do Recife, marco zero da
cidade e local onde se originou a zona urbana local, contribuíram para o enobrecimento
do bairro. Os antigos casarões deram lugar a sofisticados bares e restaurantes, e o local,
antes conhecido pela alta periculosidade, tornou-se referência de lazer e entretenimento
com segurança para a população local. A finalidade de tais ações estava nos futuros
ganhos que o turismo cultural poderia proporcionar. A cidade, ao ser espetacularizada
passa a ter uma maior visibilidade, gera mais movimento de pessoas e
consequentemente uma maior circulação de dinheiro e bens.

Bairro do Recife Antigo. Disponível em: http://www2.uol.com.br/JC/sites/7maravilhas/recife-antigo.html.
Acesso em: 02/08/2011

Ao analisar a cidade de Salvador, Leite (2009) coloca que este processo ocorreu
no espaço do Pelourinho, em que o processo de intervenção feito no local alterou de
forma significativa o antigo cenário, conferindo a antiga paisagem de casarões antigos
um aspecto colorido e moderno. De um local abandonado, e com imóveis necessitando
de reformas, o espaço do Pelourinho se transformou em um lugar que representa o
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cartão-postal de Salvador, ponto turístico de passagem obrigatória para os visitantes da
capital baiana.

Com forte apelo publicitário, o centro foi transformado em local de referência
da baianidade, numa carnavalização consumível de uma negritude feliz e
harmoniosa, bem distinta da dura realidade da maioria da população negra da
periferia de Salvador. O Pelourinho, ou simplesmente Pelô, como é
conhecido, transformou-se num local de convergência simbólica de uma idéia
de Bahia, fortemente marcada por uma imagem. (Leite, 2009, p.13).

Pelourinho.
02/08/2011.

Disponível

em:

http://olhares.uol.com.br/pelourinho_foto887734.html.

Acesso

em

Na cidade de Ouro Preto, ao estudar o patrimônio e sua relação com as
categorias de memória e mercadoria, Silva (2011), argumenta que o patrimônio é
percebido muito mais como mercadoria do que como expressão da memória,
principalmente nas cidades patrimônio da humanidade. Nestes locais, o turismo é
intenso, e para existirem e continuarem a existir estes espaços dependem da paisagem
local, que a fim de atender a demanda de consumo, deve focar o cenário na reprodução
do passado. Neste caso, faz-se necessária a apropriação do simulacro, em que a imagem
do presente substitui a do passado, não sendo possível a distinção entre o verdadeiro e o
falso.
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Nos casos abordados acima, o patrimônio cultural é utilizado como uma
mercadoria porque o mesmo foi planejado para produzir ganhos através do espetáculo.
Como o valor simbólico do local apenas fazia sentido para os seus moradores e não
produzia lucro, e muito menos poderia ser comercializado, foram necessárias as
intervenções urbanas de revitalização para conferir visibilidade a uma área que aos
olhos dos gestores públicos e privados era percebida como degradada. Tais reformas
foram pautadas somente na transformação de bens culturais em mercadorias que podem
ser comercializadas.

Ouro Preto. Disponível em: http://www.belohorizonte.mg.gov.br/turismo/roteiros/arredores/ouro-preto.
Acesso em 02/08/2011

Mas se o significado de um bem patrimonial está no seu valor simbólico,
histórico e social, por que os mesmos não foram levados em conta ao serem feitas tais
intervenções? Será que os moradores locais associam a nova paisagem às antigas
lembranças? Tal espaço ainda é referencial simbólico de identidade e pertencimento aos
moradores locais? A Bahia pode ser representada simbolicamente pelo Pelourinho, ou
pode ser consumida materialmente por este espaço e pelos objetos ali comercializados?
Ouro Preto está presente no imaginário nacional pela sua arquitetura preservada, pela
quantidade de museus e igrejas barrocas, bons restaurantes e pousadas, ou pelo valor
simbólico representado por Tiradentes e pela Inconfidência Mineira naquele espaço? O
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valor do bairro do Recife está em seus atrativos turísticos voltados ao lazer, ou aos seus
aspectos históricos e simbólicos?
Conforme Tamaso (2005), nas últimas décadas com a patrimonialização e o
enobrecimento das cidades e dos lugares históricos, houve um aumento significativo no
número de turistas e visitantes. Estes, conforme iam realizando suas visitas, acabavam
por admirar, viver, reconhecer e também a valorizar o patrimônio dos locais em que
frequentavam. Assim, a partir deste processo, passaram a querer transformar sua
história, monumentos, e manifestações culturais em patrimônio. Por este motivo, as
cidades descobriram que ser moderno é ser antigo. “O desenvolvimento pode ser
buscado por causa do patrimônio. Se antes o patrimônio funcionava como obstáculo do
desenvolvimento, agora ele é fundamento deste. (p.13).
Para a autora em questão, este processo tem o seu lado perverso quando o
patrimônio é produzido, revitalizado, preservado e utilizado de acordo com os interesses
das elites. Assim, a partir do momento em que ocorre o tombamento de uma área
histórica, consequentemente há a expulsão da população local que não consegue
competir com a especulação imobiliária. O local tombado passa a ter novos moradores e
frequentadores que darão novos usos, valores e significados à área preservada, que serão
opostos aos valores dos antigos moradores, visto que estes têm um vínculo simbólico,
identitário e cultural com o local.
Deste modo, a partir dos exemplos trabalhados acima, o que fica visível e o que
é consumido são imagens, serviços, e entretenimento. Fazendo com que o patrimônio
seja apropriado não como um bem simbólico, mas como uma mercadoria com valores
de uso, de troca e com grandes margens de lucro.
Diante desses conceitos e do posicionamento dos autores acima, fica claro que,
a partir do momento em que a comunidade local começa a identificar, valorizar,
proteger e revitalizar seus bens patrimoniais, estes passam a ser reconhecidos e
protegidos. Diante de tais procedimentos, cria-se uma ferramenta para o
desenvolvimento local: a patrimonialização.
Neste sentido, ao consumir os bens culturais comercializados no Mercado
Central de Montes Claros, qual é o sentido que conferimos à patrimonialização da
cultura? Os bens culturais são alçados à categoria de patrimônio cultural para que a
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memória e a identidade não sejam esquecidas, como no caso abordado anteriormente de
uma patrimonialização positiva, ou para que haja uma maior comercialização destes,
com um maior fluxo de compras a fim de movimentar a economia local, fomentando o
espetáculo urbano, como foi discriminado no exemplo anterior sobre o viés negativo da
patrimonialização? Para o momento, não pretendemos dar continuidade a esta discussão
ou responder a estes questionamentos, mas sim levantar questões a serem debatidas e
trabalhadas no terceiro capítulo, quando analisaremos o consumo dos bens culturais em
mercadorias ou bens simbólicos.
Conforme Silva (2011), a patrimonialização dos bens culturais busca inserir a
comunidade local no caminho do desenvolvimento social e econômico. Ao se agregar
valor econômico e simbólico aos bens culturais, há o reconhecimento e identificação da
história e cultura da população local. A patrimonialização da cultura deve ser utilizada
como meio e fim da valorização dos bens culturais, estes, ao assumirem sua posição
simbólica serão canais de desenvolvimento social, econômico e cultural.
O uso da patrimonialização pode ter consequências distintas. Cabe aos gestores
públicos e organismos privados locais, trabalharem em um intenso processo de
conscientização com a comunidade local, o poder público, a sociedade civil, que terá
acesso aos bens a serem patrimonializados, para que se determine qual o uso será feito
dos mesmos.
Desta forma, a patrimonialização deve ser usada como fator de desenvolvimento
social para priorizar acima de tudo o lado cultural em detrimento do econômico. Uma
alternativa para tal questão é pensar em ações capazes de proporcionar o
desenvolvimento, sempre apoiadas na idéia da patrimonialização. Visando tratar os
excluídos com alguns privilégios, trabalhando sua rede de relações sociais, a exclusão
será minimizada ao se pensar a pessoa em rede e não somente o indivíduo atomizado.
Isto porque, a forma de inserção dos excluídos é via cultura e nas alternativas
governamentais voltadas para este fim. A cultura é a mola propulsora para que a
comunidade local tome posse da sua identidade, se reconheça nela, e através dela se
organize socialmente. Com a valorização da cultura torna-se possível o funcionamento
de toda a engrenagem social local.
A patrimonialização nos traz alguns dilemas, principalmente no que deve ser
preservado e o que deve ser esquecido. Assim, é preciso conciliar ou optar pelo bem
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cultural como mercadoria ou como bem simbólico, até onde vai a delimitação do
moderno e do tradicional; deve-se preservar ou modernizar, e, por fim, qual deve ser o
objetivo maior da patrimonialização, gerar renda, fomentar o desenvolvimento ou
preservar a memória? Para pensar estes dilemas e estas contradições, analisaremos na
seção seguinte a modernidade com suas características e consequências.

1.3 - Ambivalências da Modernidade

No debate sobre a modernidade, alguns autores buscaram discutir e conceituar
este tema. No caso desta seção, tomamos as contribuições de Giddens (1991) e de
Souza (1997) dialogando com Weber, e Souza (2005) fazendo uma leitura de Simmel
para discutir o assunto em questão. Inicialmente, partiremos do pensamento clássico de
Max Weber para analisar a modernidade e os seus impactos sobre o homem moderno.
Ao analisar a modernidade nas sociedades ocidentais e a racionalidade do
mundo, uma característica das sociedades modernas, Weber coloca que os indivíduos,
ao abandonarem as formas mais antigas de explicação e ordenamento social, como a
magia e a noção de sagrado, buscaram incorporar novas formas dotadas de
racionalidade como a religião e a ciência. Ao realizar esta transição, ocorre o chamado
desencantamento do mundo, no qual as antigas formas de entendimento e compreensão
do mundo já não possuem mais explicações que satisfazem aos indivíduos. Essas são
substituídas pela ciência e pela sua racionalidade, ou seja, com a modernidade há uma
expulsão da religião. Nesse sentido, vivendo em um mundo desencantado e sem sentido,
como são processadas as relações dos indivíduos com o mundo?
Conforme Souza (1997), Habermas compreende que a teoria weberiana da
modernidade constitui-se de dois fenômenos: a perda da liberdade e do sentido. A perda
do sentido está em contemplar o mundo como uma prisão de ferro, governada por
indivíduos sem espírito, um efeito da racionalização cultural. Já a perda da liberdade
ocorre pela redução dos espaços de ação individual, como consequência da
racionalização do mundo moderno, efeito da racionalização societária.
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O diagnóstico weberiano da modernidade, apesar de pessimista é bem atual e
pertinente às sociedades modernas. Desencantados do mundo, os homens confiam
plenamente na ciência, que em alguns casos não pode dar conta das explicações
cotidianas, e que muitas vezes de forma tendenciosa, age de acordo com os interesses do
capital. Somado a este processo de racionalização, o homem moderno vivencia relações
permeadas pela perda do sentido que o aprisionam em uma gaiola de ferro, o que
também acarreta na perda da liberdade. Enjaulado, sem espaços de ação e com o
comportamento norteado pela racionalidade e pela ciência, o homem moderno não
encontra mais sentido e significado no mundo, em suas escolhas, ações e
relacionamentos.
Tanto Marx quanto Weber haviam apontado, no mundo moderno, o domínio
das coisas sobre os homens. Seja no fetichismo do mercado capitalista com
suas “ilusões objetivas” e suas leis férreas, para Marx, seja, numa divisão
ainda mais abrangente da heteronomia, em Max Weber, na denúncia da
racionalidade instrumental, invadindo com sua lógica impessoal todas as
esperas da vida. (SOUZA, 2005, p. 10).

À luz do pensamento weberiano, verificamos que o conjunto de ações políticas
implementadas na modernidade, (tais questões serão trabalhadas na seção seguinte
sobre o processo de urbanização em Montes Claros) nos auxiliam na compreensão de
que no mundo hodierno, a burocracia e a racionalidade são categorias que andam juntas
e norteiam não só o comportamento deste tempo, mas as escolhas e os critérios das
mesmas. Pois, em espaços cada vez mais reduzidos de ação individual, as atitudes são
tomadas e implementadas com vistas ao benefício coletivo. É mais racional executar
determinações burocráticas para derrubar um prédio histórico para o bem de uma
coletividade do que investir grandes quantias para restaurá-lo e contemplar interesses
individuais ou não monetários, preservando o patrimônio cultural.
Giddens (1991) analisa a modernidade como um período de transformações, que
interferem diretamente nos indivíduos e na sociedade. Em sua obra As Consequências
da Modernidade, ele afirma que vivemos o fim da era moderna, absorvendo seus
impactos, consequências e a sua influência em nosso modo de viver, em nossa
sociedade. As transformações advindas com a modernidade são muito mais profundas
que a maioria das mudanças dos períodos anteriores. Para o referido autor,
“Modernidade refere-se a estilo, costume de vida ou organização social que emergiram
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na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos
mundiais em sua influência”. (Giddens, 1991, p. 11).
Conforme Silva (2011), algumas questões transformaram-se nitidamente com a
modernidade. Uma delas é a noção de tempo e espaço. Antes o tempo estava conectado
com o espaço pela presença e atividades localizadas. Na modernidade, o tempo e espaço
separam-se, a interação pode ocorrer na ausência, e os locais podem ser
fantasmagóricos. A confiança é outro aspecto relevante ao tema da modernidade, uma
vez que está relacionada à ausência no tempo no espaço, pois o requisito para a
confiança não é a falta de poder, mas de informações. Ao tratar da pós-modernidade,
Giddens (1991) acredita que tal termo seja mais apropriado à literatura e às artes. Isso
porque considerar a pós-modernidade como transição à modernidade é dar coerência a
história e nos situar nela.
A modernidade influenciou até mesmo a natureza da amizade. Antes o oposto
de amigo era o inimigo, hoje é o colega ou o conhecido, até mesmo a sinceridade foi
substituída pela autenticidade. O mundo contemporâneo é cheio de ameaças e riscos
específicos à modernidade: o risco de uma guerra nuclear, mudanças na divisão global
do trabalho, etc. Por exemplo, mesmo se todas as armas nucleares forem destruídas não
estaríamos a salvo de uma guerra, pois o conhecimento técnico adquirido na fabricação
das armas ainda existirá, e todo o estoque poderá ser refeito.
De acordo com Silva (2011), o autor dialoga com os clássicos da sociologia para
a construção de duas imagens de como é viver na modernidade. Para Weber, o mundo
moderno possui uma racionalidade que nos aprisiona em uma gaiola de rotina
burocrática. Para Marx, a modernidade seria um monstro e seu impacto seria destruidor
e irreversível. Ambas as imagens são substituídas pelo carro de jagrená, uma máquina
em movimento de grande potência que guiamos até um ponto e pode escapar do nosso
controle.
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. A viagem não é desagradável ou sem
recompensas, ela pode ser estimulante e dotada de esperançosa antecipação.
(GIDDENS, 1991, p.140).

Vivemos num período de alta modernidade e identificamos os contornos de uma
ordem pós-moderna. O sistema pós-moderno é complexo, sendo percebido como um
movimento para além da modernidade. Estamos sujeitos a riscos e catástrofes, e, mesmo
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podendo ocorrer tais eventos, nenhuma força providencial irá intervir para salvar-nos.
Ou seja, “O apocalipse tornou-se corriqueiro, de tão familiar que é como um
contrafatual da vida cotidiana, e, como todos os parâmetros de risco, ele pode tornarse real. (GIDDENS, 1991, p.172)”. Este autor, ao afirmar a vigência da modernidade,
deixa claro, em sua obra, os impactos e transformações que ocorreram nas relações,
estruturas e instituições de nossas sociedades. A conclusão a que se chega é a de que
este novo tempo em que vivemos transformou e continua a transformar
significativamente as antigas estruturas.
A modernidade conseguiu transformar as estruturas sociais que eram
consolidadas, como os modos de viver, de ser, lugares, valores, monumentos, a estética
e as relações humanas. Esta é um processo irreversível, como o carro de jagrená. Diante
destas considerações é pertinente afirmar que a modernidade traz em si contradições,
pólos opostos que se distanciam e que se complementam.
A partir desta análise, podemos situar e pensar a cultura e o patrimônio cultural,
objetos de estudo desta pesquisa, quando inseridos neste tempo moderno norteado pela
inconstância e pela mudança, muitas vezes precisam se adequar. Mas é possível adequar
o patrimônio e a cultura à modernidade? Se o sentido dos mesmos não se encontra na
memória e preservação, como fazer tal adequação?
Acreditamos não ser possível encontrar uma reposta a estes questionamentos,
pois a modernidade não nos oferece respostas prontas e acabadas como o “sim” ou o
“não”. Ao contrário, a interpretação a que poderemos ter a estes questionamentos está
em torno do “talvez”, norteando as ambivalências da modernidade.
No entanto, a compreensão destas ambivalências proporcionadas pela
modernidade se torna possível através da interpretação do pensamento de Simmel. Este
autor, conforme a interpretação de Souza (2005), contempla a modernidade permeada
por alguns aspectos que podem nos auxiliar a compreendê-la, como a cultura, a moda, o
dinheiro e a liberdade. Discutiremos apenas uma destas categorias, o dinheiro, por
considerar o mesmo como norteador das relações humanas neste contexto.
Para este autor, o dinheiro é quem regula a vida das pessoas e estas passam toda
a sua vida buscando-o. Esta busca traz a ilusão de que o mesmo pode trazer satisfação e
felicidade por completo. A busca alucinada pelo dinheiro acarreta uma tragédia: o stress
da vida moderna. Devido a estas circunstancias, o dinheiro é o Deus moderno.
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Desta forma, a economia monetária norteada pelo Deus dinheiro possibilita o
surgimento de uma conduta para o homem moderno: a conduta racional.
A economia monetária exige operações matemáticas contínuas no
comportamento social do dia a dia. A vida de muitos homens é preenchida
por tais operações, como taxar, estimar, calcular e reduzir valores qualitativos
e valores quantitativos. Isso contribui para o caráter racional e calculador da
época moderna em contraposição as épocas anteriores, que tinham um caráter
mais impulsivo, mas emocional, mais dirigido ao todo. A invasão da
estimação monetária tinha de implantar nos conteúdos de vida uma exatidão
e uma definição muito maiores, as quais ensinavam a definir e especificar
cada valor até as suas diferenças mínimas quantitativas. (SOUZA, 2005, p.
36-37).

A modernidade é permeada de ambivalências. O dinheiro que pode trazer
conforto e bem-estar, ao mesmo tempo nos aprisiona. A moda que seria um meio de
distinção social, acaba por padronizar as classes e os gostos, uma singularidade que
uniformiza aparências, preferências e estilos. A liberdade está posta no tempo moderno,
como a combinação da aproximação e da distância, marcada pelas ligações
interpessoais.
Inserido neste contexto, o comportamento do homem moderno sofre influências
diretas destas questões. Como o mesmo vivencia estes dilemas, suas ações e escolhas
são moldadas e norteadas pelas contradições de seu tempo. Desta forma, as categorias
analisadas ao longo deste trabalho devem ser compreendidas de acordo com estas
ambivalências postas pela modernidade. Conceitos e significados que se distinguem e se
completam, que se aproximam e que se distanciam, que são antagônicos e ao mesmo
tempo sinônimos, não nos é possível separar em compartimentos e seções determinadas
dos aspectos inseridos e inerentes a este tempo.
Tomemos como exemplo o direito à memória, aspecto integrante da qualidade
de vida e de um desenvolvimento mais qualitativo. Para garantir o mesmo, há a
necessidade de se preservar o passado histórico, os monumentos e a memória, ou seja,
são necessárias ações que efetivem a proteção patrimonial. Deste ponto nasce um
dilema: preservar ou modernizar? Ou o que preservar e o que modernizar; o que lembrar
e o que esquecer?
A patrimonialização é uma política cultural moderna, que revitaliza os bens
culturais. Estes, ao serem patrimonializados, devem conter em si a noção de mercadoria
ou a noção de simbólico? Como pensar em políticas públicas capazes de fomentar o
desenvolvimento local, gerar renda sem perder a noção de identidade e cultura?
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Estes dilemas são pertinentes a modernidade, que traz em si contradições,
conceitos que não são mais estáticos e sim fluidos e desconexos, passíveis de mudança,
não sendo necessário assumir posturas fixas, mas sim móveis; ou seja, o patrimônio não
precisa ser mercadoria ou bem simbólico, pode ser as duas coisas, conter os dois
significados. O desenvolvimento pode trazer emprego e renda, como também pode
preservar a cultura local, ou também pode focar apenas na renda e a cultura pode ser
esquecida. Assim, como escolher as melhores alternativas a serem tomadas? Como
escolher a alternativa mais confiável?
Esta certeza não é possível de se ter com a modernidade. Nela as características
que encontramos são a incerteza, o descontrole, a fluidez, e a descontinuidade, visto que
as escolhas, os valores e os conceitos que temos hoje e que norteiam nossas decisões,
não serão os mesmos em um tempo futuro. A única certeza que se pode ter com a
modernidade está na sua fugacidade e efemeridade.
O patrimônio cultural tem um valor simbólico para a comunidade que o produz e
que o reconhece como expressão do valor identitário de um grupo. No entanto, ao lado
deste valor simbólico está o valor monetário dos bens culturais, quando a apropriação
destes bens é voltada exclusivamente para consumo de uma mercadoria. Ou seja,
encontramos uma categoria que possui um significado simbólico, um significado
monetário, ou os dois significados ao mesmo tempo, ou nenhum destes significados.
O mesmo ocorre com o Mercado Central de Montes Claros, que vivencia um
dilema semelhante. Tal espaço, é um local de lembranças, de saudosismo com a venda
de fumo e raízes, mas também é um espaço de modernidade no qual são encontrados
produtos fabricados para a exportação como as cachaças. Tal dilema ocorre no Mercado
Central e com a cidade de Montes Claros: querer ser moderna e ao mesmo tempo
tradicional, não abandonando as raízes.
Assim, a partir destas ambivalências propostas e vivenciadas pela modernidade,
concentramos algumas análises integrantes deste trabalho. Dentre elas citamos o tema
da próxima seção “modernização e desenvolvimento em Montes Claros”, cujo dilema
está na opção pelo moderno em substituição ao tradicional, como meio provável para
atingir o progresso e o desenvolvimento. Dentro desta perspectiva, analisaremos
também os antagonismos do Mercado Central de Montes Claros, assunto que será
abordado no segundo capítulo e, finalmente as ambivalências do consumo do
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patrimônio cultural na forma de mercadorias ou bens simbólicos, assunto a ser analisado
no terceiro capítulo.

1.4 - Desenvolvimento e Modernização em Montes Claros.

A modernização e o desenvolvimento em Montes Claros tornaram-se mais
visíveis durante o período de reestruturação urbana, iniciado nos anos 1970 até os dias
atuais. O marco deste processo ocorreu na administração do então prefeito em exercício
Antônio Lafetá Rebello (1966-1970), que traçou metas e ações voltadas para a
modernização da cidade, tais deliberações integravam o I Plano diretor.
Este plano visava colocar em prática ações voltadas para a reestruturação da
cidade, caracterizada por uma ruptura com o passado. Neste processo de ruptura, os
prédios históricos, chamados prédios antigos, foram demolidos, dando lugar a novas
arquiteturas. As ruas foram dando lugar às avenidas. A cidade, antes muito aglomerada,
passou a ser setorizada com espaços bem definidos.
Esta concepção voltada para a reestruturação urbana é fruto de uma visão
desenvolvimentista que estava em voga durante o período de vigência do regime militar.
Neste período, o crédito era abundante e os governos financiavam o desenvolvimento
das cidades. Os investimentos eram concentrados nas cidades de porte médio, a fim de
impedir que um grande contingente de pessoas migrassem rumo aos grandes centros
urbanos.
É importante salientar que estas medidas faziam parte de um processo histórico
muito bem definido e regido pela concepção do progresso. Tais medidas foram adotadas
como integrantes de um pacote do programa desenvolvimentista. Este programa contava
com decisões vindas das esferas superiores dos governos a serem executadas e
implementadas pelos governos locais, financiadas por organismos internacionais.15
15

No caso dos países da América Latina, a estratégia da dependência nascida no interior de organismos
internacionais de cooperação, como a CEPAL, possibilitou que cada estado nacional implementasse sua
política de desenvolvimento, estabelecendo a dependência com o capital internacional que viabilizou a
modernização da estrutura econômica de cada um dos países do continente. Dessa forma, aprofundou-se
ainda mais a posição destes países no interior da Divisão Internacional do Trabalho. (COSTA, 2005, p.
49).
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Dessa maneira, é pertinente afirmar que a modernização visa transformar e
inovar as estruturas concebidas como tradicionais ou antigas em estruturas entendidas
como modernas ou novas. Estas medidas, voltadas para estes fins, fazem parte das
concepções de progresso e desenvolvimento trabalhadas na primeira seção deste
capítulo. Assim, é objetivo desta seção descrever o processo de reestruturação urbana
ocorrido na cidade de Montes Claros a partir da década de 1970, representado pela
implementação do I Plano Diretor.
Silva (2008) coloca que para compreender a questão urbana de Montes Claros,
devem-se levar em conta dois aspectos significativos: a industrialização e o papel
desempenhado pelo Estado. Tais questões estão vinculadas à problemática urbana local.
Para este autor, o Estado Brasileiro, nas décadas de 1960 e 1970, procurou garantir ao
capital as condições necessárias a sua reprodução, para assim garantir o
desenvolvimento do país16.
Conforme Rodrigues (2000), com a expansão do capitalismo no Norte de Minas
na década de 1960 ocorreram grandes transformações nas estruturas socioeconômicas.
Neste contexto, em 1959 foi criada a SUDENE - Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste, que através da concessão de incentivos fiscais fomentou o
desenvolvimento na região. No caso específico de Montes Claros, o fim da década de
1960 foi muito importante, especialmente a partir de 1968, quando se deu a implantação
do Distrito Industrial da cidade. A implantação do referido distrito foi beneficiada pelos
incentivos fiscais e financeiros e pela isenção fiscal através da SUDENE, constituindose numa fonte de atração de capital que trouxe uma diversidade de empresas para a
cidade.

16

O que aconteceu no Brasil, naquela época, tinha uma estreita vinculação com o programa da
Organização dos Estados Americanos (OEA), cujo interesse, em matéria de desenvolvimento urbano, está
relacionado com o então iniciado Programa de Desenvolvimento Urbano (PDU), a cargo do
Departamento de Assuntos Sociais, em sua Divisão de Desenvolvimento Urbano, o órgão da época. No
caso do Brasil, a Coordenação Regional I da Unidade de Urbanização atendeu a esse Programa, para o
qual estava assessorando o SERFHAU (Serviço Federal de Habitação e Urbanismo), organismo federal
de desenvolvimento urbano à época e que contava com um programa de ação coincidente com o
formulado pela OEA e que viria a ser executado em conjunto. O Programa da OEA visava fortalecer a
capacidade dos Estados – membros da Organização para a formação e execução de políticas nacionais de
desenvolvimento urbano, como parte dos planos globais de desenvolvimento nacional. Visava, ainda, ao
fortalecimento da capacidade técnica das instituições nacionais, regionais e locais para a execução de
políticas de desenvolvimento urbano, para que pudessem integrar-se aos sistemas nacionais de
planejamento do desenvolvimento. (SILVA, 2008, p. 49-50).
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Os anos 60 são muito significativos para a Região Norte Mineira e, em especial
para Montes Claros, pois, representam um período de transformações ocorridas em suas
estruturas econômicas. No que diz respeito a implantações de projetos industriais na
região norte mineira, Nunes (1994) diz que: “No período de 1970/77 foram definidas
implantações de 31 projetos industriais na região, sendo 20 em Montes Claros, 5 em
Pirapora e 5 em Várzea da Palma” (Nunes, 1994, p. 26). Assim, na cidade de Montes
Claros, após a criação da SUDENE, a estrutura urbana passa a sofrer influências.
De acordo com Silva (2008), a necessidade de adequar a cidade de Montes
Claros a esse conjunto de transformações levou a criação de medidas relacionadas ao
planejamento e ao desenvolvimento da cidade. Tais medidas foram idealizadas com o
primeiro plano diretor, sua elaboração teve início em julho de 1969 e conclusão em abril
de 1970, no qual foi traçado um modelo para que a cidade se adequasse às exigências do
progresso e do desenvolvimento entre os anos de 1960 e 1970. Este planejamento ficou
popularmente conhecido como Plano Diretor17 de “Toninho Rebello”, o então prefeito
em exercício neste período. Nele, constavam as determinações e diretrizes sobre a
política de desenvolvimento urbano do município.
Este autor, ao estudar as implicações de plano diretor em Montes Claros, coloca
que perspectivas para o município no início da década de 1970 eram relacionadas ao
progresso e ao entusiasmo. Predominavam na estrutura urbana da cidade construções de
um único pavimento, existindo poucos prédios. Tais edificações eram vistas como
aspectos notáveis de modernidade para os padrões da época.
Historicamente, a evolução mais significativa da malha urbana se dá em
momentos de ampla recuperação urbana, como o do início da década de
1970. O crescimento da população urbana do município era o que mais
contrastava com a realidade regional, no início dos anos 70. Um exemplo
desse contraste era o fato de a população urbana do município passar de
33,61%, em 1960, para uma participação majoritária nos anos 70, de 73,10%.
Acrescente-se a isso uma taxa de crescimento da população urbana de 7% ao
ano. Isso decorreu justamente do fato de que Montes Claros se constituiu no
maior centro reprodutor do capital de todo o Norte de Minas Gerais. Montes
Claros passou a contar com um parque industrial de composição
diversificada, sendo, então, o principal centro destinatário do fluxo de
mercadorias regionais. (SILVA, 2008, p. 60).

17

“O I Plano Diretor elaborado pela UPLAN (Urbanismo, Planejamento e Arquitetura Ltda.), uma
empresa de consultoria de Belo Horizonte, consistiu na primeira tentativa real de regulação do espaço
urbano da cidade de Montes Claros. Elaborado em uma época de ampla recuperação econômica, o I Plano
Diretor era pretensioso, altamente técnico e possuía requintes apreciáveis. O Plano fora concebido em
perfeita concordância com as normas e exigências do CNDU (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Urbano).” (SILVA, 2008, p. 75-76).
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Estes fatores, somados ao processo de industrialização, demandaram a
necessidade de serem tomadas medidas destinadas a modernização da cidade. Essas
viriam a alterar o aspecto rural e tradicional da cidade para um aspecto mais urbano e
moderno. Tais intervenções foram precisas porque, conforme Silva (2008), nos anos
1970 a estrutura urbana de Montes Claros como comércios, serviços, indústrias e feiras
concentravam-se em seu centro urbano. A aglomeração neste espaço resultou numa
grande movimentação de pessoas e veículos em trânsito, problemas que sofreriam
intervenções tanto do I Plano Diretor, como do PCPM (Projeto Cidade Porte Médio) e o
do PDLI (Plano de Desenvolvimento Local Integrado).
Com a industrialização em Montes Claros há uma maior expansão dos serviços e
da estrutura urbana. Destacando-se a criação do Distrito Industrial, localizado
Na zona norte da cidade, a 5 km do centro, e que se constituiria na maior
concentração de indústrias naquele local, criando a necessidade de se
estabelecerem formas de acesso que possibilitassem o escoamento da
produção, então nascente, o que no futuro se caracterizaria como uma
setorização da cidade e no que se convencionou chamar de “cidade
setorizada”. (SILVA, 2008, p. 82).

Além da implantação do Distrito Industrial, e integrando a visão de
modernização da cidade, o I Plano Diretor previa uma transformação no centro de
Montes Claros. Silva (2008) afirma que o objetivo desta adequação estava em
proporcionar ares de modernidade ao local, transformando-o em um espaço dinâmico e
de fácil circulação. “A idéia do chamado centro “clean”, aberto, largo, claro, deveria
vigorar, nem que para isso fosse necessário processar uma cirurgia nos velhos moldes
(...); era preciso estabelecer o novo, não a partir do velho, mas, sim, apesar do velho.”
(p. 84).
Cardoso (2000) coloca que estas transformações não foram espontâneas,
ocorreram devido à intervenção do Estado na região, que pretendia integrar o Norte de
Minas ao processo desenvolvimentista que ocorria no país. Como parte deste processo
foram realizadas pelo Estado obras voltadas para a infra-estrutura regional, como:
eletrificação, irrigação e estradas. Estas últimas, aliadas à expansão do setor terciário,
contribuíram para a atração das massas trabalhadoras, que antes se estabeleciam na zona
rural.
A única novidade moderna foi situar a transparência e a legibilidade como
um objetivo a ser sistematicamente perseguido – como uma tarefa (...).
Modernização significava, entre outras coisas, tornar o mundo habitado
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receptivo à administração supracomunitaria estatal; e essa tarefa requeria,
como condição necessária, tornar o mundo transparente e legível para os
poderes administrativos. (BAUMAN, 1999, p.40).

Esse processo de modernização, iniciado pelo I Plano Diretor, durante a
administração do Prefeito Toninho Rebello, trouxe consideráveis impactos para a cidade
de Montes Claros, mudanças essas que alteraram os aspectos de uma cidade rural para
um município urbano, nos moldes do progresso. Com a demolição dos chamados
prédios antigos, a criação das avenidas, loteamentos de locais não povoados para
abrigarem bairros e setores criados com planejamento urbano, modernização do centro
da cidade, criação do distrito industrial, ou seja, obras voltadas para o melhoramento da
infra-estrutura urbana, fazendo com que a cidade se tornasse um espaço de
transformações estruturais.
Tais transformações alteraram não só os aspectos físicos, mas também os
aspectos culturais. Uma cidade que possuía ruas estreitas, com trânsito de animais nas
ruas, precisou adequar-se a nova paisagem e com ela novos costumes. A vinda das
massas de trabalhadores das várias regiões do Norte de Minas para Montes Claros
contribuíram para um aumento populacional e consequentemente para a expansão do
povoamento em bairros distantes da região central.
Conforme Bauman (1999), as burocracias modernas buscam impor regras que
determinem a conduta de todos os que estão inseridos no sistema que a mesma controla.
Por este motivo, as instâncias superiores de governo definiram que os governos locais
padronizassem medidas e ações voltadas para a implantação de infra-estrutura urbana.
Desta maneira, em Montes Claros, através do I Plano Diretor, foram efetivados os
desígnios impostos pela modernização e urbanização.
Assim, diante destas considerações a respeito do cenário urbano neste período,
colocamos o seguinte questionamento para reflexão: a cultura, a memória e a sociedade
local conseguem acompanhar os rumos do progresso e da modernização? Será que os
mesmos possuem um único ritmo? Ou é possível conciliar desenvolvimento,
modernidade e cultura?
Percebe-se que a modernidade, assunto abordado na seção anterior, ao impor um
processo de modernização e uniformidade aos povos, muitas vezes não leva em conta as
particularidades específicas de determinados grupos e regiões. O Brasil precisava se
modernizar, para tanto são implementadas ações voltadas para este fim, que ocorrem
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embasadas no pensamento vigente que diz que para ser moderno deve-se abolir o
antigo. E assim foi feito, o antigo foi demolido e em cima dele construído o novo, o
moderno para garantir o progresso e o desenvolvimento, muitas vezes não se levando
em consideração a memória e a identidade, questões que representam o patrimônio
cultural.
Diante e a partir destas considerações, analisaremos no próximo capítulo o
Mercado Central de Montes Claros e a sua trajetória histórica, e como este período de
modernização e urbanização abordado nesta seção, influenciou na demolição do prédio
que sediava o primeiro Mercado Central da cidade, e na construção de outros novos
prédios. A partir desta compreensão podemos entender o valor simbólico do patrimônio
cultural, assunto a ser tratado no terceiro capítulo. Isso porque, com a demolição do
primeiro Mercado Central, o imaginário e a memória que ficaram vivas do local são
capazes de representar o patrimônio cultural local, e embora sem o edifício a ser
preservado, a feira e os bens ali comercializados mantém esta característica cultural, de
representar a cultura e a identidade regional e o patrimônio cultural.
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CAPÍTULO 2 – O MERCADO CENTRAL DE MONTES CLAROS E SUA
TRAJETÓRIA HISTÓRICA: TRADIÇÃO, MEMÓRIA E IDENTIDADE.

O comércio é uma das atividades mais expressivas da cidade de Montes Claros,
ao lado da pecuária e da indústria, mantém destaque pela grande movimentação
financeira que gera tanto na cidade como na região. Tal atividade tem grande expressão
e abrangência não só atualmente, ocorria desde quando o município era um pequeno
arraial.
A tradição dos montesclarenses é antiga quanto à frequência a feiras e ao
Mercado. Através de relatos históricos podemos comprovar que esta prática ocorria
desde o início de século XIX nas chamadas intendências ou ranchos. Este interesse pela
realização das compras e pela sociabilidade própria dos mercados estende-se até os dias
atuais, em que semanalmente a população local se dirige ao Mercado Central em busca
de produtos naturais, próprios da região, à procura do convívio com os amigos e a
sociabilidade e interação próprias do ambiente, que proporciona ricas trocas entre os
seus frequentadores.
O objeto deste trabalho, e principalmente deste capítulo, é o Mercado Central de
Montes Claros. A partir do mesmo busca-se fazer uma reconstrução histórica desde o
surgimento do primeiro Mercado Central de Montes Claros, sua demolição e mudança
para o Mercado Central da Rua Coronel Joaquim Costa, a criação do Mercado Sul, até o
surgimento do atual Mercado Christo Raeff Nedelkoff18.
O objetivo desta abordagem que se estende desde a criação do primeiro Mercado
Central até o estabelecimento do atual prédio está em compreender a trajetória histórica

18

Christo Raeff Nedelkoff nasceu em 1892 em Strajitza na Bulgária. Casou-se com a russa Kostova
Popova, desta união nasceram seus filhos Rayu e Konstantin. Deixou a Bulgária em 1929 vindo
diretamente para Montes Claros. Na época a cidade tinha 15 mil habitantes e poucos empregos. Para
manter a família, Christo aprendeu o oficio de horticultor. No entanto, os moradores locais apreciavam
apenas a carne, o arroz tropeiro, hortaliças, maxixe, abóbora, couve e quiabo, desconhecendo os produtos
de sua horta. Christo viu-se obrigado a motivar a população local a comer cenouras, beterrabas, nabos,
tomates grandes, pimentões, repolhos e folhas diversas. Comercializava suas verduras em cestos e ia de
porta em porta nas ruas oferecendo-as, estas eram elogiadas pela sua beleza. Com este estrangeiro, os
montesclarenses aprenderam a gostar das verduras e a plantá-las com os “segredos” ensinados por ele.
Nunca voltou a Europa, faleceu em 14 de julho de 1955. (Fonte: Arquivo Público da Câmara Municipal
de Montes Claros Vereador Ivan Lopes, s/d, s/p).
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do Mercado Central de Montes Claros. Desta maneira, analisar historicamente o objeto
desta pesquisa será o ponto de partida para a compreensão da importância do Mercado
Central para a cidade de Montes Claros e para a sua população. Justifica-se esta
pesquisa pela necessidade da preservação e manutenção da história e da memória local,
em vista da grande dificuldade no acesso ao material necessário à elaboração deste tipo
de trabalho, e pelo fato de restarem poucos sujeitos que vivenciaram este processo e que
podem contribuir com seus relatos para a compreensão da história local.
Este capítulo será trabalhado da seguinte forma: na primeira seção será descrito
o surgimento do primeiro Mercado Central e sua demolição, a seguir trataremos da
transferência do espaço da feira para o Mercado Central na Rua Coronel Joaquim Costa
e para o Mercado Sul no bairro Morrinhos. Por fim, discutiremos a construção do novo
e atual prédio do Mercado Central, além de abordar através da observação participante
como estão divididos os espaços, o funcionamento, os produtos comercializados, as
transações financeiras geradas pelo comércio alimentar e a dinâmica do local.
A metodologia aqui utilizada concentrou-se na revisão bibliográfica a respeito
do assunto em questão, no uso de fotografias, revistas, livros, projetos de lei, ofícios,
atas, decretos, resoluções, entrevistas focalizadas e semi-estruturadas, história oral, e
principalmente é por meio da pesquisa de campo que nos será possível compreender as
particularidades deste local de passagem de frequentadores e turistas, de história, cultura
e tradições no qual há a mais pura manifestação da identidade regional. Assim, diante
destas questões, ao partirmos da criação e do estabelecimento do Mercado Central, nos
será possível compreender a importância do Mercado na identidade e na cultura local.

2.1– O primeiro Mercado Central de Montes Claros: surgimento, demolição e
transferência.

O primeiro Mercado de Montes Claros delineou os primórdios do comércio
alimentar na cidade. Desde sua criação, surgiram outros três estabelecimentos: O
Mercado Central situado a Rua Coronel Joaquim Costa, o Mercado Sul localizado no
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bairro Morrinhos, e por fim o Mercado Christo Raeff Nedelkoff, que atualmente
funciona no centro à Avenida Deputado Esteves Rodrigues.
Para explicar esta tradição da frequência ao Mercado e da preferência dos
montesclarenses pelo consumo dos produtos ali comercializados, buscaremos traçar a
trajetória histórica do local em questão, pois, será através da mesma, que nos será
possível compreender alguns aspectos culturais próprios dos moradores locais.
Segundo a revista Nossa História (2000), era costume em todos os arraiais, vilas
e cidades do interior do Brasil, ter um local coberto, para que os tropeiros pudessem se
arranchar e comercializar as suas mercadorias. Nestes locais chamados por ranchos,19
mercados ou intendências, ocorria o comércio de produtos agrícolas locais, produtos
originados da corte e até mesmo a venda de escravos. Em Montes Claros, o relato do
funcionamento dos ranchos é constatado no início do século XIX, em que os tropeiros
se abrigavam e vendiam suas mercadorias aos moradores locais, juntamente com os
fazendeiros da região e os cometas (antigos viajantes comerciais).
Hermes de Paula em sua obra: Montes Claros sua história sua gente e seus
costumes (1979), aborda diversos aspectos da cidade, que percorrem de questões
históricas trabalhadas desde a fundação da mesma, até aspectos culturais, geográficos,
políticos, genealógicos, econômicos e folclóricos da cidade. O autor, assim como a
fonte citada acima, descreve que antes da existência do mercado, existiam as
intendências20.
As intendências eram o local onde os tropeiros, geralmente os baianos e de
outras províncias do estado construíram ranchos para suas tropas, e onde os tropeiros se
abrigavam. Estes usavam o espaço para cozinhar e dormir, visto que a cidade era um
ótimo local para a compra e venda das mercadorias por eles transportadas. Segundo o
autor, o movimento nas intendências acontecia aos sábados. “Como aos sábados vinha
para cá grande número de roceiros com produtos de suas lavouras (...)”. (Paula, 1979,
p. 95).
19

“Outros viajantes estrangeiros, que por aqui passaram, tais como Spix e Martius (em 1819), relataram
no livro, “Viagem ao Interior do Brasil”, a existência de um “rancho/mercado” no arraial. (Nossa História
Montes Claros, 2000, p.2).
20

“Bom aspecto apresentava um desses ranchos que em 1817 mereceu Saint-Hilaire o nome de
hospedaria, mas que nossos antepassados chamavam de intendência”. (PAULA, 1979, p. 95).
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A Revista Nossa História Montes Claros (2000) coloca que em 1837, no tempo
em que Montes Claros passou à condição de vila, conquistando sua autonomia política e
administrativa,

paralelamente

houve

o

aumento

da

população.

Assim,

os

administradores locais, tomaram a iniciativa de melhorar as condições dos ranchos. Tais
melhoramentos foram notáveis, prova disto são os relatos do médico e pesquisador
inglês George Gardner em visita a região. Este considerou a vila de Montes Claros uma
das vilas mais belas do interior do país, relatando em seu livro a excelente qualidade do
mercado/intendência do largo da matriz.
Com o princípio do progresso e o aumento da população, consequentemente as
necessidades alimentares também se expandiram. Dessa forma, as intendências e os
ranchos tornaram-se pequenos, não suprindo totalmente as necessidades da população e
do comércio local.
Conforme Paula (1979) em 1879, a Câmara esboçou um projeto para a
construção de um Mercado, que seria moderno e capaz de suprir as necessidades e
demandas do comércio local. O local escolhido foi a Praça Doutor Carlos; entretanto:

A Câmara quase pegou fogo, sendo a questão adiada. Surgiu o assunto
novamente em 6/6/1895; nomeou-se uma comissão composta do Cel.
Celestino, Carlos Sá e Simeão dos Santos, para a escolha do local do novo
mercado. O ponto escolhido foi na várzea 21, hoje praça de esportes, em
terreno pertencendo ao Sr. Euzébio Sarmento, que o avaliou em 150$000. Ao
requerimento desse, pedindo pagamento, o presidente deu o seguinte
despacho: “Fica para em tempo oportuno ser tomada em consideração”.
(PAULA, 1979, p. 96).

De acordo com este autor, em 29 de janeiro de 1896, moradores e negociantes
das proximidades da Praça Doutor Carlos entregaram um ofício a Câmara, oferecendo o
terreno, juntamente coma quantia de 1: 200$00022 (Hum milhão e duzentos mil réis) em
dinheiro, para que fossem feitas as desapropriações para que se construísse no local o
21

“Essa comissão escolheu a Vázea (atual Praça de Esportes), como local ideal para ser construído o
novo Mercado. Como este local ficava na região onde morava a maioria dos adversários políticos do
então Presidente da Câmara – Honorato Alves – este protelou a decisão de se construir o novo mercado
naquele local”. (Nossa História Montes Claros, 2000, p.3).
22

Réis (Rs e $):Mil réis designavam a unidade monetária e réis os valores divisionários(sistema de base
milesimal). Período de vigência: do início da colonização, começo do século XVI, até 30.10.1942.
Exemplos: 12$100 (doze mil e cem réis), 1:000$000(Um conto de réis = Um milhão de réis). Disponível
em:
http://www.bcb.gov.br/htms/museu-espacos/S%C3%ADntesePadroesMonetariosBrasileiros.pdf.
Acesso em: 01/08/2011.
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Mercado Municipal. Diante de tal fato, foi formada uma nova comissão para decidir
sobre o local da construção. Assim, os componentes deste grupo optaram pela escolha
do terreno doado; entretanto, tal decisão sofreu forte oposição dos comerciantes da
cidade baixa, causando divisão entre os moradores da cidade alta e os da cidade baixa.23

Foto 1 – Hermes de Paula autor do livro Montes Claros sua história sua gente e seus costumes (1979),
no qual aborda aspectos históricos, culturais, geográficos, políticos, genealógicos, econômicos e
folclóricos da cidade de Montes Claros; junto a banda de música Euterpe Montesclarense composta pelos
moradores da cidade baixa, adversários políticos do presidente da Câmara Honorato Alves.
Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Cultura.

Definido o local, logo se iniciaram as obras. A responsabilidade por tal
empreendimento ficou a cargo do engenheiro Dr. Frederico Gambra, que produziu a
planta, e do construtor João Fróes “(...) muito sabido, achou que se devia construir

23

Na cidade baixa residia a maioria dos adversários do presidente da câmara, denominados “Estrepes”,
este nome surgiu da palavra Euterpe, nome da banda de música Euterpe Montesclarense, composta pelos
moradores desta região. Já os moradores da parte cima, partidários de Honorato Alves, eram denominados
de “Pelados”, nome da banda de música União Operária, pertencente a esta parte da cidade. (Revista
Nossa História Montes Claros, 2000).
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apenas parte e que não se utilizassem alicerces de pedra, conforme o projeto, fazendo o
travamento de aroeira e empregando-se caibos roliços (...)”. (Paula, 1979, p. 96).
Segundo os relatos do autor, a construção foi rápida, entretanto, um fato
inesperado ocorreu: o Mercado desabou, gerando tristeza para os moradores da cidade
alta, e contentamento por parte dos moradores da cidade baixa. O Dr. Honorato Alves
foi testemunha ocular da história, através de sua carta datada de 16/11/1897 e
endereçada a Hermes de Paula, nos é possível compreender e registrar a ocorrência de
tal fato:
Um belo dia, porém, ou, antes uma péssima noite, ouviu-se na cidade inteira
um ruído enorme e em seguida uma algazarra medonha: o mercado, que tinha
levado a cobertura, havia ido abaixo, felizmente sem fazer vitimas. Foi um
exultar de alegria lá embaixo 24, ao passo que os de cima se lastimavam (...).
(PAULA, 1979, p. 96).

Para Maurício (2005), parte da obra ruiu no dia 16 de novembro de 1897, pelo
fato do capitão João Fróes não ter observado as recomendações da planta.

O construtor, por conta própria, alterou as especificações do engenheiro autor
do projeto do novo mercado. No lugar dele construir um alicerce em
“cantaria” (alicerce de pedra), o construtor usou peças de aroeira para servir
de base para o alicerce, e sobre este alicerce, ele determinou aos seus
operários que levantassem as paredes.
Naquele tempo, aqui na região, ainda não eram empregados nas construções,
os tijolos maciço “cozidos” ou tijolos “furados”, como se faz hoje. As
paredes das construções, naquele tempo, eram, em sua maioria, feitas de
“adobes” (uma espécie de tijolo de grandes dimensões, feito de barro cru) ou
então, era usado as paredes de “pau à pique” (paredes onde se usava paus
roliços e barro). (Revista Nossa História Montes Claros, 2000, p. 3).

Mesmo após a ocorrência de tal fato - felizmente sem acidentes com pessoas,
mas infelizmente com grandes prejuízos materiais - os moradores não se abalaram,
estavam decididos a dar continuidade à obra interrompida pelo imprevisto desabamento.
Então, iniciaram uma arrecadação chefiada pelo Coronel Antônio dos Anjos e
foram de casa em casa para arrecadar doações para a construção do novo Mercado.
Paula (1979) aponta que, desta vez, os coletores das doações levaram consigo para
apresentar em cada casa que passavam uma subscrição seguindo as instruções do
24

A cisão política era tão grande, que há relatos que os moradores da cidade baixa soltaram fogos de
artifício devido à ocorrência do acidente, certos de que tal fato impediria a construção no novo mercado
naquele local. (Revista Nossa História Montes Claros, 2000).
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engenheiro. O resultado de tal movimentação foi que em dois dias Antônio dos Anjos
arrecadou 2:369$000 (Dois milhões e trezentos e sessenta e nove mil réis). Assim, em
2/9/1899, Simeão Ribeiro dos Santos, presidente da Câmara, inaugurou o Mercado, que
no momento foi inaugurado sem a torre de 17 palmos, tal torre somente foi inaugurada
em junho de 1906.
Vianna (2007) descreveu o Mercado como uma construção de belo aspecto,
vasta, confortável e sólida, situado a leste da Praça Doutor Carlos. Para este autor, o
valor da construção foi de quarenta e dois contos, e a renda mensal dos cômodos
existentes no local chegou a 300$000 (Trezentos mil réis) mensais. Quanto a descrição
física, o edifício media 29 metros de frente e 32 de fundo. As medidas do salão central
eram de 14 metros por 39, na parte interna existiam 6 cômodos de cada lado para os
negócios.

Foto 2 - Vista do primeiro Mercado Central de Montes Claros e da Praça Doutor Carlos.
Disponível em: http://www.montesclaros.com/ft/default.asp?album=antigas&pagina=1.
27/04/2011.
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Na inauguração, Silveira e Colares (1995) informam que estavam presentes
pessoas de destaque na sociedade e populares. Além da presença do major Simeão
Ribeiro dos Santos, foi escolhido o Dr. Antônio Augusto Veloso como padrinho da
inauguração e o Padre Lúcio Antunes de Souza para abençoar as instalações. Essas
autoras descrevem o local como uma construção imponente, com uma torre alta onde
ficava o relógio doado por D. Carlota Versiani25. Aquele badalava as horas uma
referência para que ninguém perdesse o horário. Aos fundos, havia um espaço reservado
aos cargueiros, para deixarem suas cargas, e também para o descanso e a alimentação
dos mesmos.

Foto 3 – Comercialização de produtos no antigo Mercado Central de Montes Claros.
Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Cultura.

25

Após a inauguração, Dona Carlota dos Anjos doou um relógio para ser instalado na torre no mercado,
com a função de ser o “regulador” municipal. Para instalá-lo veio de Curvelo o relojoeiro Candido Mena
Barreto, que seria também o seu primeiro zelador. Este relógio serviu aos montesclarenses até 1962,
quando foi retirado pelo então prefeito Simeão Ribeiro, pela razão do péssimo estado de conservação do
mesmo, que ameaçava desabar, colocando em risco os frequentadores do mercado. (Revista Nossa
História Montes Claros, 2000).
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Os tropeiros ficavam dentro do mercado, que era bastante espaçoso. Quanto à
comercialização dos produtos e ao movimento de pessoas, essas autoras pontuam que
“Aos sábados, havia a grande feira, na qual se encontrava toda a produção da zona
rural, desde os cereais ao pequi, à rapadura, à cachaça, às frutas silvestres e
cultivadas, até as raízes para os muitos males de todos. (Silveira; Colares, 1995, p. 48).
Paula (1979), Silveira e Colares (1995) e Vianna (2007) contribuíram
significativamente para os relatos sobre a história e a memória da cidade, e
principalmente em relação à história do primeiro Mercado Central de Montes Claros. É
importante salientar que estes autores são os únicos referenciais disponíveis para o
estudo e a compreensão deste primeiro Mercado. No entanto, é pertinente afirmar que
os mesmos são membros da elite local, e que seus relatos são feitos a partir do lugar
social em que estão inseridos. Os personagens, eventos, locais que pontuam e relatam
em seus livros estão ali porque estão relacionados à leitura que fazem deste momento
histórico, que é totalmente condizente com o lugar social que os mesmos ocupam na
sociedade montesclarense.
Como a história, e principalmente este momento histórico não faz parte de uma
visão exclusiva das elites locais, procuramos ouvir os relatos de outros personagens que
também vivenciaram este momento. No entanto, os mesmos não integram a elite
montesclaresnse, são personagens que estão do lado oposto das elites, são trabalhadores
muitos acabavam de chegar à cidade em busca de melhores condições de vida. Por este
motivo, possuem uma visão diferenciada deste período histórico, e essa é totalmente
condizente com o lugar que ocupavam no referido contexto político, econômico e social
que nos propomos a analisar neste capítulo.
Nesse sentido, entrevistamos alguns feirantes e comerciantes que trabalharam no
antigo Mercado e que estiveram presentes não apenas durante este acontecimento, mas
vivenciaram o cotidiano e as relações sociais dentro do primeiro Mercado Central na
Praça Doutor Carlos, no segundo Mercado da Rua Coronel Joaquim Costa e, por fim, no
atual Mercado Christo Raeff Nedelkoff. Utilizamos a seguir alguns fragmentos das
entrevistas para compreender, analisar e ilustrar este momento histórico.
Atualmente restam poucos feirantes que vivenciaram esta época. Encontramos
no Mercado Christo Raeff Nedelkoff os senhores Manoel, João, e a Dona Ana26 que nos
26

Manoel, João e Ana são nomes fictícios, para que a identidade dos entrevistados seja preservada.
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auxiliaram a visualizar o tempo e os espaços vivenciados nesta época. Essas memórias
também nos são relatadas pelo ex-vereador José Paulo Ferreira Gomes27.
Do primeiro Mercado Central restaram apenas fotos e lembranças. Desta forma,
as entrevistas concedidas pelos feirantes nos possibilitaram entender como era o espaço
e funcionamento do local. Assim, através das falas dos entrevistados28, quando
questionados sobre o primeiro Mercado Central de Montes Claros, pode-se perceber que
os mesmos mantém vivas as lembranças deste tempo saudoso, como pode ser
comprovado a partir dos seus relatos, ilustrados nas falas abaixo:

João - O Mercado de lá não era com as bancas assim, as bancas eram no chão. Tinha
umas bancas aqui no meio, uma ali, outra acolá, e antigamente não tinha negócio de
caminhão nem carro não, trazia toda a feira no cargueiro. Os animais, carro de boi
encostava, vendia no chão, o Mercado não tinha essas coisas aqui não, verdura nenhuma
não tinha, ficava no sol.
Sandra - E dentro do Mercado?
João - Dentro do mercado tinha só bar, coisa assim restaurante, agora a feira era feita
em pé...
Sandra – Era na rua que as pessoas deixavam os cavalos?
João – É... do lado assim da estação perto da Praça ali ficavam os animais, ficavam os
carros de boi amarrados na árvore que tinha lá.
Sandra - E lá ficava aberto a semana toda ou só no sábado?
João - Lá ficava aberto a semana toda, eu vinha trabalhar a semana toda. Quem
trabalhava na sexta e no sábado era o pessoal que vinha da roça, tudo daqui também,
aqui (referência ao atual Mercado) nós trabalhamos a semana toda e os feirantes só
trabalham na sexta e no sábado.
Sandra - E o senhor nessa época trabalhava do lado de fora?
João - Eu trabalhava do lado de fora.
Sandra - Mas o senhor morava na roça?
João - Morava aqui, eu comprava na mão deles e vendia lá porque eu não comprei
minha barraquinha...
Sandra - Tinha que pagar para ter uma barraquinha?
João - Tinha que pagar para poder fazer. Nós não tínhamos mais condições porque o
Mercado era pequeno, não era um Mercado como esse aqui.
Sandra – Eu li em um livro que foi Doutor Alfeu de Quadros que mandou fazer os
banheiros.

27

28

O entrevistado autorizou o uso e a divulgação do seu nome para esta pesquisa.

Em termos metodológicos optamos por deixar os relatos na íntegra, para não se perder o valor histórico
destas sequências.
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João - Sim, os banheiros... eram do lado dos açougueiros. O gerente de lá, o chefe de lá
era o finado Zé Liu que resolvia os problemas lá pra nós.
Sandra – E quando derrubaram o primeiro Mercado, o senhor não ficou triste?
João – Ah.... a gente fica, mas não é da gente.
Sandra – Na época o pessoal não reclamou do prefeito?
João – Sim, mas o que a gente podia falar? O dono do Mercado é o prefeito, se ele falar
que vai derrubar esse Mercado aqui, o quê a gente pode fazer? Se ele falar que vai
derrubar só minha banca aqui, ai eu vou procurar meu recurso, conversar com ele, se eu
estou devendo alguma coisa. Mas se ele falar que vai derrubar o Mercado, a gente não
pode fazer nada.

Ana - Eu trabalhava sempre lá fora, no Mercado eu trabalhava lá fora, sempre a gente
forrava uma lona, um pano, colocava as coisas lá.
Sandra - E lá a senhora vendia o que?
Ana - Vendia verdura, fruta, remedinho também.
Sandra - A senhora ficava do lado de fora?
Ana – É.
Sandra - A senhora lembra mais ou menos como era o mercado?
Ana - Ah, lembro demais. Lá era melhor, mais a vontade lá fora, tinha muita gente pra
lá e pra cá, e quando começou toda vida eu vendi.
Sandra - E tinha muitas bancas dentro desse mercado?
Ana - Tinha muitas bancas, mas não tem muitas igual aqui tem.

Manoel - Quando eu cheguei em Montes Claros, o Mercado era naquela área lá em
cima, a Cidade das Formigas. Tinha a Matriz e tinha o Mercado, a gente saía da matriz
só tinha mato. Ao redor do Mercado existia cinco casas, então tinha aquele Mercado
velho, carro de boi, carroça, a gente plantava horta lá no Melo 29, de manhã cedo a gente
vinha com os balaios na cabeça, dentro do mato, só tinha a Santa Casa e aquela fábrica
na Mestra Fininha, a igreja dos catopês30, mas era só mato.
Sandra - Quantos anos o senhor tinha naquela época?
Manoel - Uns 18 anos.
Sandra - E o senhor veio de onde?
Manoel – Janaúba. Primeiro veio a minha irmã morar aqui e depois eu vim pra morar
com ela. Nós plantávamos horta aqui no Melo, plantava de tudo, só tinha mato e as
lavouras que a gente plantava. Montes Claros nessa época só tinha quatro bairros: Santo
Expedito, Morrinhos, Alto São João e Santos Reis, não existia rua, não existia nada, era

29

30

Um dos bairros mais antigos de Montes Claros, localizado próximo ao centro da cidade.

A referência é feita a Igreja do Rosário. Os catopês fazem parte de um grupo masculino, que
juntamente com os marujos e caboclinhos, desfilam e dançam durante três dias no mês de agosto nas ruas
do centro da cidade, em homenagem a São Benedito e a Senhora do Rosário. Ao fim do desfile, os grupos
se dirigem a Igreja do Rosário para a celebração de uma missa. Atualmente o evento faz parte das
comemorações das festas de agosto.
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só mato e manga, boi que criava. Quando eu cheguei pra Montes Claros não tinha rua,
não tinha nada, nesse tempo pra cá que começou fazer os loteamentos.
Sandra - E o senhor trabalhava no Mercado do lado de dentro ou fora?
Manoel - Eu vendia do lado de fora. Do lado de dentro era só os açougueiros, eu vendia
do lado de fora. Todo pessoal que vinha da roça de manhã cedo, de carro de boi,
cargueira vendia tudo do lado de fora. Tinha pouca gente, devia ter uns 20 mil
habitantes, hoje tem mais, uns 300 mil né?
Sandra - E o senhor lembra como era esse Mercado por dentro?
Manoel - O primeiro Mercado?
Sandra - É ...o primeiro.
Manoel - Do mesmo tamanho que era lá o shopping, aquela área ali, aquela área que era
o Mercado. Ele era todo fechado, tinha aquelas portas antigas, alta, feitas de madeira.
Sandra - E esse Mercado funcionava todos os dias?
Manoel - Funcionava todo dia, inclusive no sábado e domingo.
Sandra - E o senhor se lembra quando a prefeitura mandou derrubar esse mercado?
Manoel - Mais ou menos 1968. Nesse tempo eu já funcionava lá dentro, eu já tinha um
restaurante, já não plantava horta mais. Até que o Toninho Rabelo derrubou a casa em
cima da gente. Não mandou o povo sair não.
Sandra – É mesmo?
Manoel - Mas foi tão bem feito que mandou amarrar até trator pra derrubar a casa e não
conseguiu, e não queria indenizar ninguém.
Sandra – E vocês não ficaram chateados com o prefeito, porque ele mandou derrubar o
mercado?
Manoel - Ficamos revoltados. Mas os coronéis é que mandavam, aí tinha que obedecer
mesmo. A gente conhecia os direitos, mas não podia falar nada.

José Paulo - O Mercado velho acabou, porque estava caindo mesmo, não tinha como
restaurá-lo mais. Mas não se deveria ter feito isso, deveria ter feito de tudo para
preservar aquela obra que tinha um relógio enorme, ele era uma referência como a
Catedral. O Mercado, a Catedral e a Matriz pra mim são os três pontos históricos de
referência. Até porque ali no Mercado tinha histórias fantásticas de carroceiros, de
tropeiros que eu conheci, que eu vi naquela praça de frente o shopping. O Mercado era o
elo prático do homem camponês com a cidade e isso não dá para se resgatar mais.
Muitas pessoas idosas são capazes de falar bastante do Mercado. O Mercado tinha
poesia, cachaça, namoro, tinha comércio, tinha negócio, tinha encontro de gerações
diferentes. Mas o Mercado já não atendia mais, era um ponto de negociantes de
bugigangas.

Através das falas dos entrevistados percebemos que a demolição do antigo
prédio “abalou” não somente as estruturas físicas do local. Os comerciantes e feirantes
que trabalhavam no antigo Mercado ficaram descontentes com a derrubada do prédio.
Entretanto, estavam cientes que nada podiam fazer, pois segundo os mesmos: “Mais os
coronéis é que mandavam, aí tinha que obedecer mesmo.” (Manoel).
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Nota-se que os feirantes que ocupavam o espaço da feira naquele tempo,
associavam a posse do local ao prefeito, como se este fosse o “dono” do
estabelecimento. Sendo o “dono” do Mercado, no dia que o mesmo quis derrubá-lo, ele
assim o fez: “O dono do Mercado é o prefeito, se ele falar que vai derrubar esse
Mercado aqui, o quê a gente pode fazer? (...) se ele falar que vai derrubar o Mercado,
a gente não pode fazer nada.” (João).
Entretanto, como foi abordado no capítulo anterior, as transformações na
estrutura urbana da cidade integravam um conjunto de ações voltadas para a
modernização e para o desenvolvimento local. A tomada de decisões em relação à
urbanização, ou a demolição de prédios antigos não cabia exclusivamente ao prefeito.
Se os prédios eram demolidos, ruas eram alargadas ou se reformas urbanas eram feitas,
estas ocorriam de acordo com decisões vindas de esferas superiores, cabendo
unicamente a administração municipal executá-las. No imaginário popular local, a
demolição ocorreu por vontade do administrador municipal que estes entendiam que era
o proprietário dos imóveis e por sua vontade individual decidiu derrubar o prédio do
Mercado. Mal sabiam os moradores locais que o prefeito apenas executou programas e
ações integrantes de um programa desenvolvimentista, cabendo ao administrador local
apenas executar programas.
É importante salientar que a demolição do prédio ocorreu porque a obra já estava
condenada. O decreto nº 150, de 8 de maio de 1968, condenou por medidas de higiene e
segurança o Mercado da Praça Doutor Carlos. Tal situação era visível à população que
conhecia este espaço, como podemos confirmar no fragmento da entrevista: “O
Mercado velho acabou, porque estava caindo mesmo, não tinha como restaurá-lo
mais.”(José Paulo). Por este motivo, optou-se pela demolição do prédio, pois, nesta
época a idéia de modernização era muito mais forte do que a idéia de preservação.
Assim, a demolição do antigo Mercado é explicada pelo fato de que a noção de
patrimônio e a importância da patrimonialização dos bens culturais é algo muito
recente. Prova disso foi a criação do IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional) que ocorreu em 13 de janeiro de 1937, pela lei nº 378, no governo
de Getúlio Vargas, mas para o momento não aprofundaremos nestas questões. Elas
serão trabalhadas no próximo capítulo.
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Foto 4 – Vista do primeiro Mercado Central de Montes Claros.
Disponível em: http://www.ihgmc.art.br/revista_volume3.htm. Acesso em 27/04/2011.

Foto 5 – Rua onde os animais eram guardados, e as cargas descarregadas, próximo ao primeiro Mercado
Central de Montes Claros,
Fonte: Revista Nossa História Montes Claros (2000).
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Paula (1979) argumenta que o espaço do Mercado ficou reduzido a menos da
metade, pelo fato de serem concedidas de várias licenças por parte da administração
pública a quiosques e açougues, reduzindo o espaço dos produtores e compradores. O
espaço também sofreu alterações com a permissão de construção de várias casas
comerciais na parte de trás do Mercado, ocupando assim o local próprio para os cavalos.
Na época em que Hermes de Paula escreveu seu livro, o então prefeito de Montes
Claros Antônio Lafetá Rebello (1966-1970), resolveu demolir31 o Mercado.
Após a ocorrência deste fato, surgiu a necessidade da construção de um novo
espaço para abrigar o Mercado Central. Estes espaços posteriormente seriam
apropriados e legitimados na construção dos outros novos mercados: o Mercado Central
e o Mercado Sul.
Durante setenta e dois anos, o imponente Mercado serviu aos feirantes, aos
tropeiros, à população, mas muita gente achava-o feio, antigo, interrompendo
o trânsito. E o prefeito Antônio Lafetá Rebello mandou demoli-lo. A única
falha do grande Prefeito que impulsionou o progresso do Município, em
todos os setores. (SILVEIRA; COLARES, 1995, p. 48).

Grande parte da população acredita que a demolição do Mercado foi um erro
cometido pelo então prefeito Antônio Lafetá Rebello. Hoje o antigo Mercado sobrevive
através de fotografias, por meio da arte, com pinturas e esculturas e principalmente nas
lembranças de quem vivenciou momentos neste espaço detentor de grande sentido
histórico para a cidade e sua população.

2.2- A Transição para os Mercados Central e Sul, espaços condizentes com o
progresso.

Em 22 de outubro de 1960, em sessão extraordinária32 da Câmara Municipal de
Montes Claros, o então prefeito Simeão Ribeiro Pires, usando de linguagem simples e

31

“Se na construção do mercado não ocorreu acidentes fatais com pessoas humanos, na sua demolição
aconteceu um acidente que acabou matando um dos operários. Quem nos relatou esse fato foi Tião
Presilino, que naquela época, ainda adolescente, trabalhava como ajudante de pedreiro na demolição do
mercado municipal, e hoje é secretário adjunto da prefeitura municipal. Ele diz que por pouco, não morria
esmagado pela parede que ruiu”. (Revista Nossa História Montes Claros, 2000, p. 6).
32

Ata da sessão nº622 da Câmara Municipal de Montes Claros, 22 de outubro de 1960. Fonte: Arquivo
Público da Câmara Municipal de Montes Claros Vereador Ivan Lopes.

72

clara, argumentou sobre a necessidade da construção de um novo Mercado Municipal,
condizente com o progresso e desenvolvimento do município de Montes Claros.
Segundo a Ata da sessão nº622 da Câmara Municipal de Montes Claros, o novo
Mercado Municipal, será construído pelo sistema de auto-financiamento e obedecerá a
todas as prescrições técnico-higiênicas e será composta de noventa e quatro (94) lojas e
cinco (5) bar-restaurantes, e vinte (20) aviários, um frigorífico, cinco (5) bancas, seis (6)
depósitos, cento e vinte cinco (125) box e de instalações sanitárias para homens e
senhoras. Tal projeto foi muito bem aceito pelos presentes que elogiaram o prefeito pela
solução encontrada para um grande problema que tanto afligia a população.
Conforme o conteúdo da lei nº 506, de 5 de dezembro de 1960, há a autorização
para a construção do novo Mercado Municipal, localizado entre as ruas Belo Horizonte,
Coronel Joaquim Costa e Visconde de Ouro Preto. Durante a realização desta obra
estava previsto que a sua execução aconteceria de acordo com o projeto e planta
aprovados pelo departamento de obras da prefeitura. Segundo Melo (2004), foi formada
uma comissão para fiscalização das obras desta obra.
Art. 7º- § 1º - A comissão será composta de cinco (5) membros (...) o Prefeito
Municipal será seu presidente, dois (2) representantes da Câmara Municipal,
sendo uma da situação e outro da oposição, um representando o Departamento
de Obras da municipalidade e um representante da Associação Comercial e
Industrial local.33

A

lei nº 506 determinava que após a construção do novo Mercado, o prefeito

ficava obrigado a demolir imediatamente, após 30 dias da data de inauguração deste
novo imóvel, o prédio do antigo Mercado, situado onde hoje é localizado o shopping
popular. O prazo previsto para a construção do novo Mercado foi de 24 meses.
Entretanto, com o decreto nº 128, de 10 de fevereiro de 1967, constatamos que
as obras de construção do novo Mercado estavam paralisadas há anos, devido ao fato do
terreno a ser utilizado para a construção não pertencer à municipalidade. Assim, diante
da necessidade imediata de conclusão das obras, este decreto declara de utilidade
pública para fins de desapropriação o terreno situado a Rua Belo Horizonte, esquina

33

Lei nº 506, de 5 de dezembro de 1960. Fonte: Setor Jurídico da Prefeitura Municipal de Montes Claros.
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com a Rua Coronel Joaquim Costa, com área aproximada de 375 m² de propriedade do
Senhor Domingos Henriques dos Santos34.
Após a sua construção, este prédio foi inaugurado, entretanto, não nos foi
possível encontrar documentos que relatem a data exata de inauguração do novo
Mercado, visto que durante a pesquisa junto aos arquivos municipais diagnosticamos
que estes não possuíam o material que documentasse tal fato, nem mapas, fotos,
legislação municipal, ou atas da câmara.
No entanto, a partir do decreto nº 150, de 8 de maio de 1968, que condena por
medidas de higiene e segurança o Mercado da Praça Doutor Carlos, é possível estipular
uma data aproximada da inauguração do novo Mercado. Pois, após a desapropriação do
terreno para a construção do prédio em fevereiro de 1967, verificamos que em maio de
1968, o novo Mercado já estava inaugurado, e já era prevista a demolição do prédio do
antigo Mercado.
O referido decreto assegura que segundo o artigo 1º da lei nº207, de 9 de março
de 1953, fica proibido a reconstrução de prédios de adobe, motivo pelo qual não seria
possível a reforma do antigo prédio, e a demolição deste é um “ato de imperiosa
necessidade, ditada pelas conveniências sanitárias, de segurança e até urbanismo”35. A
lei nº506, de 5 de dezembro de 1960 fixa o prazo para a demolição do Mercado da Praça
Doutor Carlos, após a inauguração no novo Mercado, e este fato já havia se consumado:
“Considerando que o poder público municipal construiu um novo Mercado condizente
com a cidade e cujas características vêm suprir de modo amplo e insofismável o antigo
mercado.”36
Além dos relatos oficiais documentados nas atas da Câmara e nas leis
municipais, a transição do primeiro Mercado Central para o endereço da Rua Coronel
Joaquim Costa também foi percebida e interpretada pelos feirantes e comerciantes que
trabalhavam no local e que vivenciaram este fato. Para tanto, observamos a seguir as
falas dos comerciantes e feirantes remanescentes daquele tempo: Ana, João e Manoel,
34

Decreto nº 128, de 10 de fevereiro de 1967. Fonte: Setor Jurídico da Prefeitura Municipal de Montes
Claros.
35

Decreto nº 150, de 8 de maio de 1968. Fonte: Setor Jurídico da Prefeitura Municipal de Montes Claros.

36

Decreto nº 150, de 8 de maio de 1968. Fonte: Setor Jurídico da Prefeitura Municipal de Montes Claros.
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que vivenciaram essa transição, e por não serem vereadores ou membros da elite local, a
visão deles não está disponível em livros, ou documentos oficiais. Nesse sentido,
utilizamos da visão desses personagens para completar os fatos históricos, a partir
destas fontes que vivenciaram este fato histórico, e integram a visão dos trabalhadores
das camadas populares. Para não comprometer a riqueza dos detalhes fornecidos pelos
entrevistados, as falas serão transcritas literalmente.

Sandra - O senhor lembra por que vocês saíram desse primeiro Mercado pra ir para o
da Rua Coronel Joaquim Costa?
João - Oh, nós lembramos assim, que eles falaram para a gente assim, que eles iam
fazer um Mercado Central que era muito confortável e melhor para a gente, porque
muitas vezes a gente trabalhava no sol, chegava caminhão de feira, carro de laranja
botava no sol e a gente ficava queimando tudo.
Sandra - E não estragavam?
João - Estragava muito né, aí falou que ia mudar o Mercado para lá, mudou o Mercado
de lá para esse aqui.
Sandra - E no Mercado da Rua Coronel Joaquim Costa, o senhor já tinha sua banca?
João - Banquinha.
Sandra - Dentro ou fora?
João - Dentro.
Sandra - E como o senhor fez pra conseguir uma banca dentro?
João - No começo foi assim, eu cheguei e botei tijolo no raizeiro velho, tinha um
cantinho ali, então ele falou assim: faz um banquinho e pode por ele aí e trabalha nesse
cantinho aí porque daí você olha minha banca, então tá bom, aí eu fiz uma banca de
caixote, fiquei trabalhando com abacate, banana, côco da Bahia, aí ele falou faz outro
que esse não vai dar nada para você não, vamos vender esse aqui, eu nem sabia o quê
que era não, então comecei a vender carqueijo, no fim eu comprei uma parte dele.
Fiquei trabalhando lá do lado do banheiro das mulheres.
João – O que mais que você queria saber de mim?
Sandra - O senhor sabe, por exemplo, se algumas pessoas foram para o Mercado Sul e
outras para o Mercado da Rua Coronel Joaquim Costa?
João – Quando nós saímos do cimentão37, nós não fomos trabalhar no Mercado mesmo
não. Eu trabalhei na Praça de Esportes, no beco de Corbi no chão. De lá da Praça de
Esportes nós fomos para o Mercado. Uma parte foi para lá, outra parte deve ter ido para
o Mercado Sul, outros trabalhavam em casa porque teve gente que não quis vir para
aqui.
Sandra – Então vocês ficaram na rua até o Mercado ficar pronto?
João – Justamente, fomos trabalhar na Praça de Esportes, depois no beco de Corbi,
depois voltamos para a Praça de Esportes, depois fomos para o Mercado.
Sandra – E no Mercado da Rua Coronel Joaquim Costa, o senhor lembra se tinha muito
espaço, se era muito grande?
37

Antigo estacionamento ao ar livre, que funcionava no local do primeiro Mercado em frente à Praça
Doutor Carlos, e que atualmente sedia o shopping popular. Este estabelecimento foi construído na gestão
do prefeito Jairo Ataíde Vieira para abrigar os vendedores ambulantes da cidade.
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João – Tinha, não era grandão que nem esse aqui mais tinha espaço, muita gente
trabalhava na rua, que nem essa dona aqui mesmo (refere-se a sua vizinha D. Ana). Os
feirantes que vinham da roça ficavam na Rua Coronel Joaquim Costa de fora a fora,
todos os dias incluindo sábado e domingo.

Sandra - Depois que o Mercado foi derrubado, o que aconteceu com as pessoas que
trabalhavam nele?
Manoel - Eles fizeram um mercadinho na Rua Coronel Joaquim Costa, daí eles tiraram
o pessoal do Mercado e os outros viraram mascate na rua se viraram por aí, sumiram.
Sandra - Mas e o Mercado Sul? Não foi construído para colocar essas pessoas?
Manoel - Foi Toninho Rebelo que construiu.
Sandra - O senhor lembra porque o Mercado foi construído?
Manoel - Quando construiu esse Mercado a metade do pessoal já tinha ido embora para
fora. Esse já foi pra outras pessoas, uns já tinham ido embora e outros foram para esse
Mercado na Joaquim Costa.

Sandra – A senhora se lembra do Mercado da Rua Coronel Joaquim Costa?
Ana - Primeiro lá tinha as bancas lá dentro e tinha lá fora, eu tinha uma banca lá fora.
Quando era dia de sexta-feira, a gente forrava os panos lá na rua e interrompia os carros
passar, cada um tinha o lugar certo de colocar as mercadorias. Então, quando ele tomou
a frente tirou as bancas do lado de fora.

O novo Mercado, como oposto do antigo prédio demolido, foi construído nos
moldes do progresso, tal afirmação foi amplamente difundida na época, como se pode
perceber no fragmento a seguir: “eles falaram para a gente assim, que eles iam fazer
um Mercado Central que era muito confortável e melhor para a gente”.(João).
Mas, mesmo sendo construído para trazer conforto e amplo espaço aos
comerciantes e feirantes, o Mercado da rua Coronel Joaquim Costa não conseguiu ser
este local moderno, amplo e espaçoso, na afirmação “Eles fizeram um mercadinho na
Rua Coronel Joaquim Costa, daí eles tiraram o pessoal do Mercado(...).”(Manoel).
Percebe-se que o local não conseguiu atender a demanda dos comerciantes e feirantes.
Pois, o diminutivo “mercadinho” demonstra que o novo Mercado era menor que o
antigo, ou que não suportava a mesma capacidade de pessoas e bancas que o anterior.
Assim, a partir das entrevistas concedidas pelos feirantes e comerciantes, fica
claro que este novo Mercado, não conseguiu abrigar de forma satisfatória o grande
número de bancas e feirantes, pois, muitas pessoas continuavam a trabalhar nas ruas:
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“eu tinha uma banca lá fora. Quando era dia de sexta-feira, a gente forrava os panos
lá na rua e interrompia os carros passar, cada um tinha o lugar certo de colocar as
mercadorias.” (Ana). O Mercado da Rua Coronel Joaquim Costa “não era grandão que
nem esse aqui mais tinha espaço, muita gente trabalhava na rua, (...). Os feirantes que
vinham da roça ficavam na Rua Coronel Joaquim Costa de fora a fora, todos os dias
incluindo sábado e domingo”.(João).
O prédio do novo Mercado Municipal Centro possuía área de 3.440m² (Três mil
e quatrocentos e quarenta metros quadrados), e localizava-se entre as ruas Coronel
Joaquim Costa e Belo Horizonte. Possuía quatro pavilhões internos denominados:
Pavilhão José Alves de Souza, Etelvino Teixeira de Carvalho, Deraldo Calixto de
Carvalho e Artur Amorim, em homenagem a comerciantes do velho Mercado
Municipal.38
O novo Mercado sofria com alguns problemas como a falta de estrutura física
para melhor acomodar os feirantes, transtornos nas ruas adjacentes que tumultuavam o
trânsito no centro, falta de fiscalização em relação à comercialização dos produtos e a
higiene do local, dentre outros. Esses problemas fizeram com que a população exigisse
da administração municipal medidas a serem tomados em relação aos mesmos. Dentre
os problemas a serem resolvidos havia o caso dos atravessadores que encareciam os
preços dos produtos ali comercializados, as mercadorias que eram expostas na rua junto
com os roceiros, os constantes furtos no local, além da falta de fiscalização em relação
aos açougues instalados fora do Mercado39.
Uma alternativa encontrada pela administração municipal para o enfrentamento
destes problemas foi a construção do Mercado Sul, localizado no bairro Morrinhos, que
funciona até os dias atuais. Assim, no dia 14 de janeiro de 1970, o então prefeito
municipal Antônio Lafetá Rebello encaminha o ofício nº740 juntamente com o projeto
de lei que regulamenta a criação do Mercado Municipal Sul ao presidente da Câmara de
Montes Claros Francisco José Pereira.
38

Ata da sessão ordinária da Câmara, 24 de abril de 1968. Fonte: Arquivo Público da Câmara Municipal
de Montes Claros Vereador Ivan Lopes.
39

Ata da sessão ordinária da Câmara, 11 de junho de 1969. Fonte: Arquivo Público da Câmara Municipal
de Montes Claros Vereador Ivan Lopes.
40

Ofício nº7, 14 de janeiro de 1970. Fonte: Arquivo Público da Câmara Municipal de Montes Claros
Vereador Ivan Lopes.
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De acordo com este documento, a justificativa para a construção deste novo
espaço é baseada na constatação de que o Mercado Central, inaugurado em maio de
1968, já não atende a população. E que a zona sul é uma região de grande crescimento e
que se encontra afastada do único mercado existente. Sendo indiscutível a necessidade
de sua criação, visto que na época existia grande dificuldade em relação ao acesso ao
transporte e a oferta de estabelecimentos comerciais para o comércio alimentar.
Conforme o projeto de lei nº 117041, datado de 15 de janeiro de 1970, há o
estabelecimento de normas para a construção do Mercado Sul. Este documento
determina que a localização dos feirantes seja feita através de sorteio. Os recursos para a
construção deste mercado foram consignados do orçamento anual e da alienação das
lojas a serem construídas.
Entretanto, mesmo com a construção do Mercado Sul no bairro Morrinhos, não
foi resolvido o problema da aglomeração de feirantes nas ruas adjacentes ao Mercado
Central da Rua Coronel Joaquim Costa. Tal problema afligia e incomodava grande parte
da população, que não se conformava com os transtornos que a feira causava ao trânsito,
à locomoção de pessoas e à sujeira e mau cheiro que ficavam na via pública.
Prova de tal fato está registrado na Ata do dia 10 de fevereiro de 1971, durante a
sessão ordinária, o vereador José Maria Francisco de Oliveira ocupou a tribuna para
protestar contra as medidas de liberação das feiras livres nas ruas adjacentes ao
Mercado Central tomadas pela então administração. Tal fato ocasionou o esvaziamento
do Mercado Sul para descontentamento dos moradores da região. Em seu discurso o
vereador argumentou que:
Não se justifica, uma construção daquele porte, que tanto dinheiro custou a
municipalidade, esteja fadada ao abandono, quando não ser compreende que
a feira livre, nas condições em que vem sendo realizada, constitui um
verdadeiro atentado à saúde do povo, porquanto ela não atende os mínimos
requisitos de higiene.42

41

Projeto de lei nº 1170, datado de 15 de janeiro de 1970. Fonte: Arquivo Público da Câmara Municipal
de Montes Claros Vereador Ivan Lopes.
42

Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Montes Claros, 10 de fevereiro de 1971. Fonte:
Arquivo Público da Câmara Municipal de Montes Claros Vereador Ivan Lopes.
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Com o crescimento da cidade de Montes Claros o espaço do Mercado Central e
da feira livre, ambos localizados a Rua Coronel Joaquim Costa, já não comportava mais
a atual demanda. O grande problema deste local era a falta de higiene necessária ao
funcionamento da feira. Diante destas condições, surgiu a necessidade da construção de
um novo Mercado, que tivesse condições de abrigar o volume de comerciantes e
feirantes, no qual o produtor rural pudesse negociar seus produtos num espaço amplo e
higiênico.43
Esse contexto foi documentado através dos documentos oficiais contidos nas
atas da Câmara Municipal de Montes Claros. Entretanto, o mesmo também pode ser
lembrado

e

documentado

pelos

comerciantes

e

feirantes

que

vivenciaram

cotidianamente estes fatos e eram a parte interessada na resolução desta questão.

Sandra – O senhor se lembra quando vocês saíram do Mercado da Rua Coronel
Joaquim Costa para este Mercado?
João – Lembro sim. O primeiro que entrou dentro desse Mercado aqui fui eu. Depois
chegou dona Eduarda, depois outro moço aqui.
Sandra – O senhor acha que o movimento no Mercado da Rua Coronel Joaquim Costa
era melhor?
João – Lá era melhor.
Sandra – Mas o senhor não acha que era porque antigamente tinha pouco mercadinho,
supermercado nos bairros?
João – É por isso que eu falo, agora tem Bretas44, não sei quantos, mercadinho de
bairro, naquele tempo não tinha nada disso. Naquele tempo só tinha aquele Mercado ali,
se você tinha que comprar uma coisa ia lá no Mercado, comprar uma fruta, uma
verdura, e hoje em dia está esparramado em tudo quanto é lugar. A gente também não
pode queixar que está ruim por causa disso.
Sandra – Vocês vieram para cá, por qual motivo? Era porque estava muito cheio, não
estava cabendo todo mundo na Rua Coronel Joaquim Costa?
João – Justamente. O espaço estava no centro da cidade, tinha muita gente, o Mercado
já não estava aguentando mais, até aquela área da frente o pessoal já estava querendo
fazer barracas e pôr lá. Aí Tadeu Leite tirou e pôs a gente para cá.

43

Ata da sessão ordinária do legislativo municipal de Montes Claros, 28 de janeiro de 1986. Fonte:
Arquivo Público da Câmara Municipal de Montes Claros Vereador Ivan Lopes.
44

Rede de supermercados presente nos estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia. Em Montes Claros o
Bretas possui quatro lojas, sendo um dos supermercados mais populares da cidade.
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Ao afirmar que o movimento e o número de fregueses do Mercado da Rua
Coronel Joaquim Costa era melhor, o entrevistado coloca um ponto importante em
relação ao desenvolvimento e progresso de Montes Claros. Na década de 1980,
praticamente não havia locais para a comercialização de frutas e verduras, como
sacolões e mercadinhos nos bairros. O lugar que era a referência para que as pessoas
pudessem encontrar frutas e verduras e fazer a sua feira era o Mercado Central. E por
estar situado no centro da cidade, era de fácil acesso a todos, visto que os ônibus
coletivos levavam as pessoas até o centro. O inverso acontece hoje, com o aumento dos
locais para a comercialização de frutas e verduras nos bairros, e a instalação das grandes
redes de supermercados, o movimento no Mercado Central caiu consideravelmente,
dando aos feirantes e comerciantes a saudosa impressão de que antes o movimento era
maior.
De acordo com a percepção deste entrevistado, o espaço do Mercado já não
atendia mais as necessidades dos comerciantes e feirantes e do número de bancas.
Quando ele afirma que “O espaço estava no centro da cidade, tinha muita gente, o
Mercado já não estava aguentando mais, até aquela área da frente o pessoal já estava
querendo fazer barracas e pôr lá. Aí Tadeu Leite tirou e pôs a gente para cá”. (João).
Nota-se que a situação em relação ao espaço urbano, ao número de feirantes e bancas
estava insustentável, por este motivo, a administração municipal precisou tomar
medidas urgentes para acomodar todos os interessados.
Na frase “Aí Tadeu Leite tirou e pôs a gente para cá”, percebemos no
imaginário popular, a figura do prefeito como responsável pela administração do
Mercado Central e também pela construção no novo prédio, que acomodou o grande
número de feirantes e de suas bancas, resolvendo esta questão urbana que trazia grandes
transtornos para a cidade, como a grande quantidade de feirantes e bancas aglomerados
nas ruas, que tumultuavam o trânsito, e a passagem de pedestres nas calçadas, dentre
outros.
Tal fato também é confirmado de acordo com Melo (2004), que pontua que com
o rápido desenvolvimento de Montes Claros, houve o crescimento da população e
consequentemente um aumento do número de comerciantes e feirantes, de modo que o
espaço destinado à feira foi ficando cada vez mais reduzido. Os feirantes passaram a
ocupar as ruas Coronel Joaquim Costa, Belo Horizonte e Visconde de Ouro Preto,
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causando transtorno ao trânsito. Essa grande aglomeração de feirantes causava outro
transtorno, sujeira (principalmente na época do pequi, com suas cascas) e mau cheiro.
Essa percepção sobre o espaço do Mercado e os transtornos ocasionados por tais
acontecimentos, também nos foi relatada pelo então vereador José Paulo Ferreira
Gomes:
O Mercado da Rua Coronel Joaquim Costa nunca foi um Mercado acabado
(...) esperando todo aquele volume de pessoas sempre trazia um grande
transtorno, por exemplo, a Rua Coronel Joaquim Costa que é um grande
escoadouro de veículos até as ruas adjacentes; ali ficam todas intransitáveis e
interditadas, da Rua Coronel Antônio dos Anjos para baixo ficava cheio de
bancas, que eram armadas na sexta e ficavam até o domingo (...). Quando
mudou ali para baixo faltou visão (...). Faltou uma visão, na hora de mudar o
Mercado. É complicado, porque a pessoa tem uma rejeição do cheiro que o
Mercado produz com o público que vai ali, então colocar o Mercado em uma
área nobre, residencial é muito complicado. Logo que se construiu o Mercado
da Rua Coronel Joaquim Costa, encheu de vendedores, de açougueiros,
botecos, sendo assim, houve o apelo dos comerciantes por causa da limpeza
que era difícil de ser mantida. Hoje você pode chegar aqui no Mercado e ver
que ele é uma sala de visitas, mesmo assim com o cheiro dos produtos não se
pode comparar com o outro, que tinha uma laje mal feita, uns telhados mal
feitos, dava goteiras, os estabelecimentos eram mal arrumados. Ao mudar pra
cá enfrentamos dificuldades, problemas sérios. O Mercado é muito bem
visto, bem distribuído, com lojas atrativas, mas Mercado é Mercado.
(Vereador José Paulo Ferreira Gomes – Presidente da Câmara de Vereadores
de Montes Claros).

Constatada a necessidade da construção de um novo Mercado que pudesse
atender a atual demanda, os vereadores em reuniões na Câmara Municipal debatiam
sobre o assunto, e principalmente sobre qual seria o local escolhido para o novo
Mercado. Após algumas discussões, o local escolhido foi a Avenida Deputado Plínio
Ribeiro, onde seria possível a construção de um amplo espaço para abrigar o Mercado.
Entretanto, essa transição não se deu de maneira tranquila, muitas pessoas eram
contrárias a construção do Mercado neste local, as opiniões divergiam-se.
Durante a realização das entrevistas com as pessoas que viveram esta época, e
principalmente, que vivenciaram a tensão política dentro destes espaços, como o
Mercado e a Câmara, observamos que é comum ao imaginário e ao discurso popular
argumentar que o então prefeito municipal Luiz Tadeu Leite (1983-1988) “escolheu”
construir o Mercado neste local, para irritar o seu adversário político e ex-prefeito
(1966-1970 e 1977-1982) de Montes Claros Antônio Lafetá Rebelo, o Toninho Rebelo.
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Este possuía imóveis e residia nesta região da cidade, assim a transferência do Mercado
para este local poderia “desvalorizar” seus imóveis pelo fato do Mercado atrair
ambulantes e sujeira com as cascas dos produtos comercializados, principalmente com
as cascas do pequi. Estas caídas ao chão e somadas ao tempo chuvoso, pertinente a
época da sua comercialização resultariam em mau cheiro.
A escolha do local para a construção do novo Mercado dividiu opiniões, sejam
dos feirantes, vereadores ou dos clientes. Os feirantes acreditavam que com a transição
iriam perder os clientes, os clientes achavam o novo local de difícil acesso, pois nesta
época o acesso ao transporte público na cidade era precário, e os vereadores estavam no
meio dos interesses políticos e precisavam administrar com cautela tais questões,
deveriam pautar a sua decisão conforme os pressupostos da escolha racional, que para a
sociologia contemporânea é compreendida pela decisão de maximizar lucros e
minimizar perdas.
O então presidente da Câmara daquele período, José Paulo Ferreira Gomes, nos
relatou que tomou a decisão pela construção do novo prédio do Mercado Central. Nesta
época a Câmara tinha dezessete vereadores, e quando havia um empate, cabia ao
presidente votar para que assim houvesse o desempate:

Geralmente em situações polêmicas e desgastantes, a Câmara consegue se
dividir meio a meio, eu pedi uma prazo para refletir e depois votar, nessa
época as reuniões aconteciam uma vez por semana, mesmo não existindo
telefone celular na época a pressão era muito grande nas ruas, a elite tinha um
grande preconceito em relação às coisas do Mercado, para eles vão frequentar
o local, cachaceiros, bandidos, vão para lá botecos, açougues (...) eles tinham
uma grande rejeição quanto ao Mercado. (Vereador José Paulo Ferreira
Gomes – Presidente da Câmara de Vereadores de Montes Claros).

Tomada a decisão pela construção do novo Mercado, em seguida foram feitas as
desapropriações necessárias para que se iniciassem as obras. O resultado de tal ação foi
a construção do novo Mercado que funciona neste local até os dias atuais. Hoje há a
valorização das terras e dos espaços vizinhos ao local, pois atualmente o Mercado
Central de Montes Claros é um dos cartões postais da cidade e visita obrigatória aos
visitantes e turistas.
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2.3 - O Mercado Christo Raeff Nedelkoff.

Conforme Melo (2004), o atual Mercado Central de Montes Claros foi
inaugurado em 30 de dezembro de 1988, na administração do então prefeito Luís Tadeu
Leite. Entretanto, com o projeto de lei nº 69/9245, datado de 8 de outubro de 1992, o
Mercado Municipal Central, edificado à Avenida Deputado Esteves Rodrigues, passa a
denominar-se Mercado Christo Raeff Nedelkoff.

Foto 6 - Mercado Christo Raeff Nedelkoff, localizado a Av. Deputado Esteves Rodrigues, 1460, Centro,
Montes Claros-MG.
Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2010.

Segundo o Regulamento do Mercado Christo Raeff Nedelkoff, na seção 11; Das
dependências, instalações, suas utilizações e usuários, observamos que o mesmo foi
projetado para ser dividido de acordo com os seguintes setores: hortigranjeiros, cereais,
doces e laticínios, flores, fumos e ervas, açougues, peixarias, artesanato, confecções
armarinho e calçados, animais vivos, bares e restaurantes, feira-livre, comércio de pequi
45

Projeto de lei nº 69/92, 8 de outubro de 1992. Fonte: Arquivo Público da Câmara Municipal de Montes
Claros Vereador Ivan Lopes.
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e frutas regionais, setor administrativo, sanitários, estacionamento e jardins, carga e
descarga.46
Entretanto, é importante ressaltar que atualmente, pouco mais de vinte anos após
a inauguração deste espaço construído com a finalidade de sediar o Mercado Central,
constatamos através da observação participante voltada para a construção deste trabalho
e com base nas informações fornecidas pelo público entrevistado, que este local
encontra-se abandonado, necessitando de reformas estruturais

para o bom

funcionamento dos serviços ali prestados.
No entanto, esclarecemos que o Mercado Central Christo Raeff Nedelkoff passa
por um período de reformas na sua estrutura física, o que é aguardado ao longo dos anos
pelos comerciantes, feirantes e frequentadores do local. Porém, para esta reforma
efetivar-se é necessário que os feirantes e comerciantes locais ajustem uma série de
comportamentos em relação à forma de exposição e comercialização dos seus produtos
e serviços. Pois, será cumprindo tais exigências que a verba destinada a este fim será
liberada, conforme nos relatou o chefe de Divisão de Comercialização e Abastecimento,
o Sr. Antônio Arnaldo Martins de Menezes.
A importância desta reforma, seus impactos na estrutura e na comercialização
dos produtos e na disposição das bancas é um tema de grande relevância para o
Mercado Central. Contudo, é pertinente esclarecer que não iremos aprofundar em tais
questões para este trabalho.
Nesse sentido, para coletar dados e informações sobre o Mercado Central de
Montes Claros atualmente, buscamos informações junto a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia, a Secretaria Municipal
de Agropecuária e Abastecimento, com o gerente do Mercado Christo Raeff Nedelkoff,
e com feirantes, comerciantes e consumidores presentes no local durante o período em
que realizamos a observação participante e as entrevistas.
Desta forma, é pertinente afirmar que a existência e o funcionamento dos
Mercados é um fenômeno universal, não é exclusividade desta cidade e desta região,
pois encontramos Mercados em todas as regiões, cidades e países, que mantém
46

Regulamento do Novo Mercado Municipal Centro. Fonte: setor jurídico da Prefeitura Municipal de
Montes Claros.
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semelhanças em relação à forma de organização, logística e sociabilidade, dentre outros
fatores. O Mercado expressa contradições sociais, abriga em seu espaço o paradoxo
entre o tradicional e o moderno, o lado simbólico e o lado econômico. Agrega
características universais e abriga em si características regionais e locais da cidade de
Montes Claros, das relações sociais e econômicas entre os grupos sociais, as elites e
classes trabalhadoras. O Mercado Central de Montes Claros é o ponto onde a cidade que
é estratificada, seja social, econômica ou culturalmente, se encontra para consumir,
degustar, beber, apreciar, passear, observar dentre outras variadas ações desempenhadas
no local.
Assim, a questão a ser pensada dentro deste trabalho, é sobre o que diferencia o
Mercado Central de Montes Claros em relação aos outros Mercados, ou seja, a sua
singularidade em relação aos demais, partindo-se do pressuposto que o mesmo local de
valores e afeto. Neste sentido, a ocorrência desta singularidade e especificidade
encontradas neste local, só foi possível de ser percebida através da imersão nos espaços,
no cotidiano, na sociabilidade e nas práticas sociais e econômicas e culturais dos
sujeitos que contribuem cotidianamente para o funcionamento deste local.

2.3.1 – O Mercado Central em números: estrutura física, movimentação financeira
e a dinâmica de funcionamento.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Turismo, Ciência e Tecnologia, o Mercado Christo Raeff Nedelkoff, está localizado a
Av. Deputado Esteves Rodrigues, 1460, Centro.
O estabelecimento possui área total de 21.450 m² (Vinte e um mil, quatrocentos
e cinquenta metros quadrados), sendo 10.654 m² (Dez mil seiscentos e cinquenta e
quatro metros quadrados) de área construída. A área de estacionamento é de 3.240 m²
(Três mil e duzentos e quarenta metros quadrados), o que representa 190 (Cento e
noventa) vagas para veículos.
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Possui 135 (Cento e trinta e cinco) estabelecimentos, sendo: 13 (Treze) para
venda de confecções e calçados; 02 (Dois) para armarinho e eletrônica; 01(Um) para
utilidades em geral; 03 (Três) lanchonetes; 23 (Vinte e três) bares e restaurantes;
inclusive um restaurante popular; com fornecimento de bandejão a R$ 1,00 (Hum real);
12 (Doze) para comercialização de artesanato; 08 (Oito) para aves e ovos; 09 (Nove)
para cereais e bebidas; 05 (Cinco) para frutas e verduras; 30 (Trinta) açougues; 13
(Treze) para venda de queijos e doces; 04 (Quatro) cachaçarias e tabacarias; 02 (Duas)
mercearias; 02 (Duas) barbearias.47

Foto 7 - Vista interna do Mercado Central de Montes Claros.
Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2010.

No dia 25 de Abril de 2011, o chefe de Divisão de Comercialização e
Abastecimento, o Sr. Antônio Arnaldo Martins de Menezes, nos concedeu uma
entrevista com dados atualizados sobre o Mercado Central. Antônio Arnaldo nos
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Prefeitura de Montes Claros, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e
Tecnologia
Disponível
em:
http://www.montesclaros.mg.gov.br/desenvolvimento%20economico/div_indcom/pdf/Dados%20Gerais%20da%20cidade%20de%20Montes%20Claros.pdf. Acesso em: 11/05/2011.
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informou que atualmente, a quantidade de trabalhadores cadastrados junto à
administração municipal é de 524 (Quinhentos e vinte e quatro) feirantes e 250
(Duzentos e cinquenta) são cadastrados nas feiras livre dos finais de semana.
Estes feirantes são 80% (Oitenta por cento) de Montes Claros, são pessoas que
moram aqui, compram no Ceanorte (Central de Abastecimento do Norte de Minas) e
levam os produtos ao Mercado para vender, os outros 20% (Vinte por cento) são
produtores rurais das várias comunidades do município, são pessoas que moram e
produzem na zona rural e vêm vender no Mercado.
O estacionamento comporta 160 (Cento e sessenta) veículos e há vagas para 70
(Setenta) veículos no entorno do Mercado. O dia de maior movimento no local é o
sábado. Na sexta, sábado, e domingo o número do público frequente é em torno de 5
(Cinco) mil pessoas, e o público diário gira em torno de 3 (Três) mil pessoas, de
segunda a quinta. Quanto à divisão do espaço, ele nos informou que:
A distribuição do espaço é feita da seguinte forma: é demarcado previamente
o espaço de cada comerciante e fiscalizado a obediência as normas. Temos
uma taxa fixa mensal de ocupação por metro quadrado para quem usa o Box;
a taxa é de R$4,00 (Quatro reais) por metro quadrado, é um valor irrisório
por se tratar de um local central. Para os feirantes, cada pessoa que tem as
barracas, bancas, eles pagam somente R$2,00 (Dois reais) por semana.
(Antônio Arnaldo Martins de Menezes - chefe de Divisão de
Comercialização e Abastecimento).

Através da venda dos produtos comercializados no local, o chefe de Divisão de
Comercialização e Abastecimento, nos informou toda a movimentação financeira diária,
mensal e anual obtida no Mercado:

O valor dos negócios feitos diariamente gira em torno de R$180.000,00
(Cento e Oitenta Mil Reais) diários, ao fim do mês o valor arrecadado gira
em torno de R$5.400.000,00 (Cinco Milhões e Quatrocentos Mil Reais). O
valor de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões) mensais é somente de
hortifrutigranjeiros, que rendem anualmente R$ 24.000.000,00 (Vinte e
quatro milhões de reais). E a importância de R$3.400.000,00 (Três Milhões e
Quatrocentos mil reais) é referente ao valor arrecadado pelos açougues,
bares, artesanato, ou seja, os R$180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais)
diários referem-se à movimentação financeira de todas as negociações
existentes no local. O faturamento total no Mercado Central é: vendas diárias
R$180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais), vendas mensais de
hortifrutigranjeiros R$ 2.000.000,00 (Dois milhões) vendas mensais dos
demais R$3.400.000,00 (Três Milhões e Quatrocentos mil reais), venda total
mensal R$5.400.000,00 (Cinco Milhões e Quatrocentos Mil Reais). Venda
anual total R$ 64.800.000,00 (Sessenta e quatro milhões e oitocentos mil
reais), Venda total só de hortifrutigranjeiros R$ 24.000.000,00 (Vinte e
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quatro milhões de reais). O número de clientes mensalmente é de 115.714
(Cento e quinze mil e setecentos e quatorze) pessoas, e o gasto médio por
pessoa R$46,66 (quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos). (Antônio
Arnaldo Martins de Menezes - chefe de Divisão de Comercialização e
Abastecimento).

A partir dos dados fornecidos pelo chefe de Divisão de Comercialização e
Abastecimento, é possível perceber que o Mercado Central de Montes Claros
movimenta um grande fluxo financeiro, propiciando à cidade não apenas o
desenvolvimento econômico proveniente dos valores monetários resultantes do trabalho
informal, mas também um desenvolvimento social e cultural. Este é atribuído ao valor
simbólico contido nas trocas dos produtos comercializados no local. No entanto, para o
momento não nos deteremos nesta discussão, reservamos para o terceiro capítulo a
discussão do patrimônio como valor simbólico ou como valor de mercadoria para o
consumo.
Retomando a coleta de dados quantitativos adicionais sobre o local, procuramos
o gerente do Mercado Christo Raeff Nedelkoff, o senhor Daniel Pereira de Souza, que
nos concedeu entrevista no dia três de maio de 2011. Daniel nos informou que quanto à
estrutura física, atualmente o Mercado possui 250 (Duzentos e cinquenta) box-lojas e
200 (Duzentas) bancas de madeira, que ficam abertas o dia todo. Além de 39 (Trinta e
nove) açougues e 20 (Vinte) galinheiros; estes últimos são contados separadamente em
relação à quantidade de Box-lojas. Pertencem aos box-lojas, as lojas, bares e
restaurantes, que são os estabelecimentos fechados. O horário de funcionamento do
Mercado é de segunda a sábado das 6:00 às 18:00 horas, e nos domingos e feriados das
6:00 às 12:00 horas.
O Mercado também possui outros serviços que funcionam dentro dele, e no seu
entorno, como a farmácia popular, o telecentro com 10 (Dez) computadores com
webcam, para os visitantes e estudantes, e também para as pessoas que quiserem fazer
alguma pesquisa, consultar a internet. Este serviço está disponível gratuitamente, e
funciona das 8:00 às 18:00 horas diariamente. Ainda existe o posto policial que
funciona diariamente e um caixa do eletrônico do Banco do Brasil. Há também o
restaurante popular que não pertence ao Mercado, mas funciona de segunda à sextafeira das 10:30 às 14:00 horas.
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Foto 8 - Estacionamento do Mercado Central
Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2011.

Segundo o gerente, a época de maior movimentação no local é durante o período
da safra do pequi. Nesta época, o Mercado fica cheio de caminhões vindos de fora da
cidade. Junto a estes veículos, que ficam estacionados no entorno do Mercado,
aglomeram-se as pessoas que vendem o pequi em carrinhos de mão. Este movimento,
proveniente da safra e do consumo do pequi se dá não apenas no Mercado, mas também
no Ceanorte.
A comercialização e o consumo deste fruto, originado do cerrado, ocorre em
toda a cidade de Montes Claros e também em todas as cidades da região norte de Estado
de Minas Gerais. O pequi juntamente com as suas variações, integrantes da culinária
norte-mineira, como o licor de pequi, o óleo de pequi, ou o arroz com pequi e carne de
sol, prato mais popular da região, é apreciado ao longo da sua safra que se inicia
timidamente em meados do mês de outubro, com frutos claros e com pouca polpa, mas,
esta se intensifica nos meses de novembro a fevereiro com frutos em abundância cheios
de cor, aroma e muita polpa.
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Época de fartura no campo, que vai do fim do ano até o mês de fevereiro. A
não ser esta época, o movimento é mais intenso em feriados e nas férias. No
feriado da semana santa, os feirantes acharam que o movimento ia ser
pequeno, no entanto, pararam três ônibus na porta do Mercado e nós
procuramos atender muito bem os turistas. (Daniel Pereira de Souza Gerente do Mercado Christo Raeff Nedelkoff).

A partir da fala acima do gerente do Mercado Central, nota-se que o Mercado é
reconhecidamente um ponto turístico local. Por este motivo, além da época da safra do
pequi, o local vive em constante movimento, pois, mesmo que não seja o tempo da safra
do pequi, pode-se encontrar no local outros produtos que estão no momento da sua
safra, ou não, mas que são referenciais da cultura e culinária local. Por este motivo o
Mercado Central atrai frequentadores e consumidores em busca de tais produtos, e
aqueles sabem que irão encontrar o que procuram no Mercado, seja em dias úteis ou em
feriados.
Ao ser indagado sobre a fiscalização do local, Daniel nos informou que no
Mercado existem quatro fiscais, que ficam das 7:00 às 18:00 horas. A fiscalização
referente à qualidade e procedência dos alimentos fica a cargo da vigilância sanitária,
que fiscaliza o ambiente de dois em dois meses. Dessa forma, as pessoas que compram
no Mercado podem levar os seus produtos satisfeitos, pois, o local é muito bem
fiscalizado na questão de higiene. “Quem cuida do Mercado é a administração, os
feirantes são cobrados na parte da higiene, em manter a sua banca sempre limpa e
manter o local de trabalho limpo.”
De acordo com informações do chefe de Divisão de Comercialização e
Abastecimento, a dedetização do Mercado é feita de seis em seis meses que é uma
exigência da lei. A limpeza do Mercado é feita uma vez por mês, onde há o
desentupimento do esgoto, e a manutenção geral do local. Como neste dia o
estabelecimento fica reservado a limpeza, os comerciantes aproveitam para reformar
suas lojas, pintar o seu ponto comercial e fazer pequenos reparos; há também a lavagem
geral do local.
Este evento ocorre com esta frequência porque com o fechamento do espaço, há
grande prejuízo para os comerciantes e feirantes. Percebemos assim, que os objetivos
para a construção deste atual Mercado foram completamente atingidos, pois o mesmo
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atende às necessidades da população local de forma confortável e ampla, simbolizando
um santuário da cultura e culinária regionais.

2.3.2 - O cotidiano, o espaço, os produtos, as pessoas e a vivência no atual Mercado
Central de Montes Claros.

Nos sábados, a partir das quatro às seis horas da manhã os feirantes começam a
chegar e ocupar os seus espaços no lado de fora do Mercado Central. Ocupam o
estacionamento e a calçada que fica entre o espaço do estacionamento e o Mercado. Na
parte interna, onde encontramos as lojas e os boxes, o movimento se inicia a partir das
seis horas da manhã.
Nos dias da semana, o tumulto do sábado cede lugar à calma, com o menor
movimento de pessoas. Os feirantes podem conversar entre si e até se ausentar
rapidamente de suas bancas e boxes, pois no sábado o movimento é intenso, há grande
fluxo de clientes. Há consumidores que iniciam sua feira antes das seis horas da manhã,
para que estejam em casa antes das oito horas da manhã, e em seguida prosseguem para
o seu local de trabalho.
É no estacionamento e nas calçadas do Mercado, ao ar livre, que os feirantes
advindos da zona rural, das cidades vizinhas e também os moradores locais se instalam.
Eles comercializam todo o tipo de produtos naturais, como animais vivos,
principalmente galinhas (aves de carne adulta) e frangos (aves de carne jovem); frutas
como maçãs, uvas, maracujá, melancia, laranja, pêra, banana; verduras como batatas,
cenoura, abóboras, mandioca, pepinos; hortaliças como alface, cebolinha verde, couveflor; peixes; mudas de plantas; temperos e condimentos.
Os feirantes anunciam o tipo de produto, de onde ele veio, se está em oferta,
como é a qualidade do mesmo e enumeram alguns motivos para que os fregueses os
levem, se é pelo preço ou pela qualidade. Muitos deles gritam em alto e bom som para
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atrair seus fregueses: “Olha o maracujá docinho, já está acabando, vamos levar!”,
“Olha, olha, o doce freguesa, vamos comprar!”.
Atraídos pela possibilidade de levar um bom produto por um ótimo preço, os
clientes se dirigem às bancas para comprovar se a propaganda é realmente verdadeira,
assim, apalpam a mercadoria, cheiram e até degustam-na; tudo para certificar de que a
propaganda é condizente com o produto ofertado. Muitos clientes ao chegarem às
bancas perguntam aos feirantes repetidas vezes sobre a procedência do produto, se o
mesmo é doce ou amargo, fresco e novo, para comprovarem a qualidade do produto
oferecido. Após muito indagarem sobre os produtos, e apalparem e cheirarem repetidas
vezes, os clientes tentam negociar descontos sobre a compra junto ao feirante. E este na
maioria das vezes cede aos desejos dos clientes.
Para cativarem os seus fregueses, os feirantes costumam agradá-los seja no bom
atendimento, na sinceridade em comprovar a boa qualidade dos produtos, ou em
presentear o cliente com algumas unidades ou gramas a mais do produto. É o que eles
chamam de “agrado”. Se um cliente pede uma dúzia de laranjas, o feirante coloca 15
laranjas ao invés de 12, para cativar o consumidor e para que ele sempre possa voltar.
“Vou colocar mais três de agrado, tá bom? O agrado é ainda mais presente ao fim da
feira, onde os feirantes precisam se desfazer das mercadorias para desarmarem suas
barracas e logo em seguida voltarem para casa. É também neste momento que os preços
se reduzem ainda mais, e há várias possibilidades de se encontrar grandes ofertas. Há
fregueses que atraídos pelos bons preços preferem o fim da feira para fazerem suas
compras.
Este tipo de relação é muito comum aos mercados e feiras livres, nas quais as
relações são baseadas na confiança, na sinceridade e na amizade. O espírito do comércio
e das trocas não está exclusivamente no lucro, mas em arrecadar a quantidade necessária
para o sustento. Os espaços do comércio são ao ar livre, a comunicação é intensa e as
falas são contínuas. Os produtos só são adquiridos após a certificação da qualidade dos
mesmos. Assim, o grau de confiança e de verdade é a base na qual se firmam as trocas,
e o motivo pelo qual o local é assiduamente frequentado.
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Foto 9 - Feira no sábado, na parte externa do Mercado.
Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2011.

Ao entrar no espaço interno do Mercado, encontramos os galinheiros, açougues,
peixarias, as bancas e boxes que vendem plantas, fumo, temperos, farinha, polvilho,
goma, pimentas, grãos, cereais, condimentos, beiju, biscoitos, queijo, doces, artesanato,
cachaça, licores, frutas e verduras, raízes, ervas, remédios caseiros, conservas. Além
dessas bancas, encontramos o espaço destinado aos bares e restaurantes em que são
comercializadas refeições e os pratos típicos mais apreciados pelos frequentadores,
como a carne de sol e a feijoada, além do tradicional café e também o caldo de cana.
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Foto 10 - Comércio de animais vivos
Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2011.

No andar de cima, encontramos o telecentro, no qual estão disponíveis
computadores com acesso à internet para a população; a gerência do Mercado, em que
trabalha o gerente do Mercado; o centro de informações ao turista, órgão da prefeitura;
um caixa eletrônico do Banco do Brasil; a farmácia popular e um grande espaço vago
destinado a apresentações artísticas, e onde as pessoas podem se reunir. Aos sábados, as
pessoas se reúnem neste espaço para assistir a apresentações artísticas e ao programa
Cante com a Gente.
A parte do comércio é composta por algumas lojas de roupas e calçados, e
restaurantes. Entre eles há uma escadaria que dá acesso a parte térrea do local. Ao
descer as escadas principais chegamos a um amplo salão onde se localizam grande parte
das bancas e dos pontos comerciais. Aqui é o local onde visualizamos uma maior
movimentação de pessoas. Encontramos neste espaço e nas galerias que circundam o
local, lojas de roupas e calçados. Após o espaço das lojas, iniciam-se as bancas de
madeira que contém os produtos regionais, e onde os mesmo são comercializados. Mas
antes de adentrar neste espaço no qual encontramos as bancas e os pontos comerciais,
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há um corredor à esquerda das escadas que dá acesso a uma galeria onde encontramos
mercearias e barbearias.
Ao fim desta galeria há uma saída para a rua. Na rua, encontramos vendedores
que usam as bancas e os carrinhos de mão para comercializar os seus produtos,
geralmente hortaliças, frutas e verduras. Andando mais acima desta rua e chegando aos
fundos do Mercado, encontramos os vendedores de roupas usadas, estes têm uma
grande tradição no Mercado, visto que antes comercializavam os seus produtos no
antigo espaço da feira do Mercado da Rua Coronel Joaquim Costa. Estes vendedores,
como não possuem bancas, comercializam suas roupas expostas em um varal amarrado
a duas árvores, como uma rede, e também no chão em cima de uma plástico,ou em lona
preta.
O sábado é um dia especial, pois, além do grande movimento de feirantes e
clientes, ocorrem atividades culturais como apresentações de capoeira, de grupos
sertanejos, que são prestigiadas por um grande público. Pela manhã há o programa
“Cante com a gente”, apresentado por Zé Vicente (famoso comunicador da região, com
grande carisma48). Este dialoga e interage com os participantes e com o público, há
grande interação entre todos. Durante a realização deste programa, apresentam-se no
espaço do Mercado cantores e músicos que executam modas de violas e músicas
sertanejas. Há também o sorteio de brindes patrocinados por comerciantes locais.
O Programa “Cante com a Gente” é exibido pela TV Geraes aos domingos, a
partir das 12 horas e 30 minutos, com reprise aos sábados às 2 horas da tarde 49. Não há
como passar pelo espaço do programa e não ficar alguns minutos observando a
execução dos músicos e a profundidade das letras de suas músicas. Prova disso é a
aglomeração de expectadores logo a frente dos apresentadores, lotando o salão superior
do local.

48

O sentido do carisma aqui empregado se refere à capacidade do comunicador em se expressar usando a
linguagem do povo a um grande número de pessoas, de forma que grande parte delas se identifique com o
mesmo.
49

Disponível em: http://www.fcgt.com.br/site/cedoc_doc/0/1522/1522/ldquocante-com-a-genterdquo-aossabados-e-domingos-na-tv-geraes.html. Acesso: 16/05/11.
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Foto 11 - Programa Cante com a Gente.
Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2011.

Ao descer as escadas encontramos grande número de pessoas a procura de
temperos, condimentos, conservas, vendidos em pequenas garrafas, em que os próprios
ingredientes dão cor à garrafa. Os temperos são vendidos também separadamente por
sabor e por condimentos, ou também podem ser encontrados em pó. Algumas feirantes
preparam o tempero de acordo com o gosto do freguês, a mercadoria é fabricada
naquele momento agregando-se tudo o que o cliente desejar. Junto com os condimentos
e temperos são vendidas as farinhas e gomas. A mais buscada é a farinha de morro alto,
bastante pedida aos comerciantes pela sua leveza e sabor; esta não se encontra em
nenhum outro lugar, é um produto exclusivo do Mercado. O fumo também é um
produto exclusivo deste espaço, não é encontrado em supermercados; dessa forma, essa
exclusividade torna-o singular.
Queijos e doces geralmente são vendidos juntos, nas mesmas bancas. A procura
por estes produtos é grande. O queijo é vendido com a consistência seca e também com
o aspecto molhado; há a possibilidade do cliente levar o produto moído ou ralado. Os
doces são comercializados em compotas, no aspecto pastoso. O mais pedido é o doce de
leite, com variações de leite com ameixa, maracujá, morango, e chocolate. Outra opção
de levar o doce é no formato de tijolo, cristalizado com uma embalagem natural
semelhante à palha. Os mais tradicionais são os sabores de leite, doce de leite com
amendoim, marmelo, mocotó, cidra e laranja.
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As cachaças e os licores são comercializados junto com o artesanato, em boxes
mais modernizados, sem o aspecto rústico do Mercado. Estes produtos são bastante
apreciados não só pelos moradores locais, mas pelos turistas, sendo uma ótima opção
para presente e como lembrança do Mercado de Montes Claros. O licor mais tradicional
é o de pequi, porém há outros sabores como uva, chocolate, cereja, jenipapo, e também
de frutas típicas do cerrado como coquinho e cagaita.
As cachaças mais encontradas são a Seleta, Amansa Sogra, Boazinha,
Amarelinha, Veredas; este produto pode ser encontrado com a bandeira dos times mais
populares e tradicionais do Estado de Minas Gerais: Atlético e Cruzeiro. As cachaças
também possuem nomes de duplo sentido, que remetem a sensualidade/sexualidade,
podem se adequar a qualquer situação ou ao interesse do cliente a quem ele irá
presentear.

Foto 12 - Cachaças e licores comercializados no Mercado Central.
Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2011.

O artesanato é encontrado desde o mais rústico até o mais refinado, desde as
mulheres ou aves fabricadas com elementos colhidos na própria natureza como grãos,
sementes e cabaças, sacolas, balaios e chapéus feitos de palha, e as colheres, espetos e
garfos feitos com madeira, popularmente conhecidas como “colher de pau”, até as
modernas namoradeiras de barro. Esse contraste torna esses produtos muito apreciados
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pelos clientes, pela grande diversidade de lembranças locais, fabricadas artesanalmente
com esmero.

Foto 13 - Artesanato
Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2011.

As pessoas também buscam os mais variados tipos de raízes, ervas, mel, óleos e
preparos para o combate a doenças e todo tipo de mal-estar. Os próprios comerciantes
orientam seus fregueses na quantidade dos ingredientes e também no preparo dos
remédios naturais. Todos dão garantia da qualidade de seus produtos e da eficácia das
receitas. O setor de carnes é bem visitado, principalmente os açougues que funcionam
nas laterais inferiores do Mercado. Esses comercializam os mais variados tipos de
carnes; a mais procurada é a carne de sol, item obrigatório no cardápio local, e
encomenda adquirida com muito gosto por quem está de passagem pela cidade.

98

As frutas e as verduras são encontradas durante a semana, mas é no sábado que
elas têm grande variedade e são comercializadas dentro e principalmente fora do
Mercado. A grande maioria dos feirantes adquire seus produtos no Ceanorte e os levam
para o Mercado, mas há os produtores rurais que comercializam seus próprios produtos.
Encontramos feirantes que no sábado trabalham no Mercado e no domingo
comercializam o restante dos seus produtos na feira livre do bairro Major Prates. Assim,
são levados para a feira do Major Prates as sobras dos produtos que seriam vendidos no
Mercado no sábado. Esses produtos possuem um preço menor que os produtos do
Mercado, pelo fato de ser a mercadoria restante que não foi comercializada.

Foto 14 - Comércio de frutas e verduras.
Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2011.
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Este é o movimento que ocorre todos os sábados e só se encerra às 18:00 horas.
No domingo, o movimento é semelhante ao do sábado, porém com um número um
pouco reduzido de feirantes, uma vez que estes vão para a feira do Major Prates. Na
semana, a movimentação é tranquila, apenas os comerciantes trabalham e alguns
feirantes que transportam sua mercadoria em carrinhos, geralmente frutas embaladas, ou
produtos típicos do cerrado, que dependem da sua época como o umbu, coquinho,
pequi, panã, siriguela. Estes ambulantes vendem não somente neste espaço, mas
percorrem o centro da cidade, principalmente as praças onde há grande fluxo e
movimentação de pessoas.
É indiscutível a importância do Mercado Central na cidade de Montes Claros,
pois, este se tornou parte da rotina da população desde o século passado. Mesmo após
sua demolição, tal lugar continua fazendo parte das lembranças de muitos que viveram
naquele tempo e nas obras artísticas atuais que retratam este saudoso passado. Embora
transferido para outro prédio, continuou a ser o responsável pelo abastecimento
alimentar da região, e foi devido a esta função que o seu espaço não suportou tamanha
demanda, sendo preciso construir um novo prédio para abrigar confortavelmente todos
os comerciantes, feirantes e clientes. Este novo prédio abriga toda esta demanda que
antes não era assistida, de maneira ampla e confortável.
Entretanto, com a multiplicação dos supermercados e mercadinhos nos bairros
da cidade, o Mercado não tem tido aquele mesmo movimento tão peculiar dos anos
1980, motivo de sua transferência para o local atual. Mas para aqueles que são
apaixonados pelo Mercado, em estar no Mercado, consumir aqueles produtos, conviver
com aquelas pessoas, sentir prazer em respirar aqueles aromas, experimentar gostos e
sabores que remetem a prazerosas lembranças, o Mercado sempre será parada
obrigatória aos sábados. O lugar onde é possível encontrar produtos naturais, de
excelente qualidade e com a exclusividade que só o Mercado pode proporcionar.
No capítulo seguinte, abordaremos a relação entre culinária e patrimônio, o
consumo dos bens alimentares contidos no Mercado Central e como se dá a apropriação
dos mesmos: mercadorias ou bens simbólicos?
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CAPÍTULO 3 - CULINÁRIA E PATRIMÔNIO: A CULTURA LOCAL
EXPRESSA ATRAVÉS DA MEMÓRIA E DA IDENTIDADE.

Neste capítulo buscaremos analisar a estreita relação entre a culinária e o
patrimônio. A combinação destas duas categorias muito tem a contribuir no fomento do
desenvolvimento local. O espaço em que faremos tal análise é dentro do nosso objeto de
estudo: O Mercado Central de Montes Claros. Assim, para a análise empírica desta
teoria, será a partir deste local que pretendemos compreender o consumo dos bens
alimentares contidos no mesmo, e como se dá a apropriação dos mesmos: mercadorias
ou bens simbólicos?
O objetivo deste capítulo reside, portanto, na abordagem de algumas
considerações sobre a cultura, o patrimônio cultural, a trajetória das políticas públicas
de proteção patrimonial, a culinária local tomada como patrimônio imaterial e o
consumo dos bens alimentares, representado por um habitus peculiar que caracteriza
determinado estilo de vida.
Partindo do pressuposto que culinária e patrimônio são conceitos ligados à
concepção de desenvolvimento local, a proposta deste trabalho é conceituar e
diferenciar o patrimônio cultural material e imaterial e analisar a apropriação dos bens
alimentares como mercadorias, ou como bens simbólicos. Busca-se compreender o
consumo dos mesmos, e como a apropriação de tais bens, seja como mercadorias ou
bens simbólicos, pode contribuir para o desenvolvimento local.
Para abordar este assunto, utilizamos como metodologia a revisão bibliográfica
sobre o tema do patrimônio, culinária, consumo, juntamente com a observação
participante do local desta pesquisa, e entrevistas com os frequentadores, comerciantes e
feirantes do Mercado Central.
Serão trabalhados os conceitos de patrimônio cultural material e imaterial, de
acordo com Pereiro (2006), Choay (2006), Veloso (2006), Gonçalves (2003), Canani
(2005), Melo (2010) e a partir da definição constitucional e do IPHAN- Instituto do
Patrimônio Artístico Nacional sobre o assunto em questão. O conceito de memória é
analisado a partir de Le Goff (2003) e Bosi (1973). Conforme Silveira e Lima Filho
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(2005), será analisada a importância dos bens culturais como objetos que remetem
referências da identidade, tradição e memória dos grupos. Conforme Veloso (2006), tais
elementos serão analisados como mercadorias e fetiches para o consumo. Utilizaremos
Silva e Murta (2007) para diferenciar gastronomia de culinária.
Para a compreensão dos bens alimentares e da culinária, recorremos a Lieselotte
(1978), Maciel (2004), Braga (2004), Da Matta (1986), Poulain e Proença (2003),
Tschofen (2010), Brait (2010), e Lopes (2006). Fundamentaremos nossa análise sobre o
consumo em Gell (2008), Douglas e Ishewood (2004), Appadurai (2008) e Baudrillard
(2005), Kopytoff (2008). Conforme a perspectiva dos rituais de Da Matta (1997),
analisaremos o consumo dos bens alimentares do Mercado Central de Montes Claros.
O campo simbólico será analisado de acordo com Bourdieu (1992) e Brait
(2010). Ainda de acordo com Bourdieu (2005b) e (2008), analisaremos a formação e a
singularidade dos estilos de vida e das preferências adquiridas pelos grupos sociais. A
partir da cultura material, analisaremos segundo Brandini (2007), Miller (2007), Rede
(1996) e Meneses (1998) e Netto (2005) a apropriação dos objetos e os significados
atribuídos a estes.
Os conceitos de mercado, consumo e o patrimônio serão analisados de acordo
com a análise desenvolvida por Marx a respeito da alienação, fetiche e mais-valia, e
também de acordo com Veloso (2006), Pereiro (2006) e Jacques (2008), a fim de se
repensar o lugar dos bens culturais e como estes são valorizados numa sociedade
comandada pelas forças do mercado. E por fim, como a culinária contribui para o
desenvolvimento local.

3.1 – Patrimônio Cultural: uma breve conceituação

A noção de patrimônio é algo muito recente, juntamente com as políticas de
preservação cultural50. O direito à memória faz parte do reconhecimento social e

50

“A patrimonialização ganha força após as duas Grandes Guerras Mundiais, pelo desejo das nações de
preservar os restos de um passado materializado em seus territórios e, ainda, não devastados. O ato de
consagração patrimonial é orquestrado, assim, pelas potências estrangeiras, onde, a partir das catástrofes
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identitário de um grupo e para que isso seja possível, é necessário que as medidas de
proteção patrimonial sejam instituídas.
O patrimônio cultural nos remete às questões relacionadas com a identidade, a
memória, a coletividade e a herança. É impossível abordar o tema em questão sem se
referir a estas questões norteadoras do que deve ou não e como deve ser preservado. O
patrimônio cultural é delimitado em duas categorias: a de natureza material e de
natureza imaterial.
Nesse sentido, o objetivo de se preservar algo é para que este bem não caia no
esquecimento e que não seja completamente esquecido. Principalmente se o bem
cultural em questão pertencer à categoria de patrimônio. De acordo com esta premissa,
os órgãos governamentais têm se organizado através de políticas públicas voltadas para
este segmento cultural, em ações a favor da salvaguarda dos bens patrimoniais.
Historicamente, as políticas de valorização e proteção patrimonial têm se
consolidado cada vez mais ao longo dos tempos. Conforme “A trajetória da
salvaguarda do patrimônio cultural imaterial no Brasil”

51

, mencionaremos a seguir

algumas das principais políticas voltadas para a proteção patrimonial:
As primeiras ideias a respeito do tema patrimônio imaterial datam de 1922.
Surgiram durante a realização da Semana da Arte Moderna. Já em 1936, Mario de
Andrade elabora a proposta de implantação da política de preservação do patrimônio
cultural brasileiro, a pedido de Gustavo Capanema, então Ministro de Educação e Saúde
Pública.
O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) é criado em
1937, sendo a primeira instituição do governo brasileiro voltada para a proteção do
patrimônio cultural do país. Com a Constituição Federal de 1988, o patrimônio cultural
é definido nos artigos 215 e 216, no direito ao reconhecimento das manifestações das
culturas populares, indígenas e afrobrasileiras e dos outros grupos que participam do
processo civilizatório nacional.

mundiais (duas Grandes Guerras), temos o marco simbólico de uma nova ordem de transmissão cultural.”
(COSTA, 2010, p. 136).
51

Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/ IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico Artístico
Nacional. Acesso em: 25/07/2010.
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Em 1991, é instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC),
mediante a Lei n° 8313, com a finalidade de promover a captação e a canalização de
recursos e, entre outros objetivos, fomentar a preservação dos bens culturais materiais e
imateriais. No ano 2000, é desenvolvido o instrumento técnico de Inventário Nacional
de Referências Culturais (INRC), com sua metodologia voltada para a produção de
conhecimento sobre bens culturais, visando subsidiar a formulação de políticas
patrimoniais. Também é instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e
do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI), mediante o Decreto n° 3551, de
4 de agosto desse mesmo ano. Institucionalizadas tais medidas, passa a existir uma
maior preocupação e legitimação com a preservação dos bens culturais.
Ao serem consolidadas, estas ações governamentais objetivam unicamente a
preservação do patrimônio cultural material e imaterial. Para Silva (2011), o patrimônio
cultural engloba duas categorias: a de natureza material e a imaterial. A Constituição
Federal52 define o patrimônio em seu artigo 216º como: “Os bens de natureza material e
imaterial, portadores de referência à identidade, I- as formas de expressão; II-os
modos de criar, fazer e viver (...)”. (p. 39).
Durante Conferência Geral da UNESCO, em 15 de novembro de 1989, a
Recomendação Paris, sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, reconhece
a cultura popular e tradicional como parte do patrimônio cultural. Definiu-se que:
A cultura tradicional e popular é o conjunto de criações que emanam de uma
comunidade cultural fundadas na tradição, (...) e (...) respondem às
expectativas da comunidade enquanto expressão de sua identidade cultural e
social (...). Suas formas compreendem, a língua, a literatura, a música, a
dança, os jogos, a mitologia, os rituais, os costumes, o artesanato, a
53
arquitetura e outras artes (IPHAN: Cartas Patrimoniais).

Para o IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
representa o patrimônio imaterial: “As práticas, representações, expressões,
conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares

52

www.camara.gov.br/internet/infdoc/publicacoes/html/pdf/constituicao.pdf.

53

http://portal.iphan.gov.br/ IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional.

104

culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos (...) reconhecem
como parte integrante de seu patrimônio cultural.” (IPHAN: patrimônio imaterial).54
O patrimônio material é composto por um conjunto de bens culturais
classificados segundo sua natureza nos quatro Livros do Tombo: arqueológico,
paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. Eles estão
divididos em bens imóveis como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e
paisagísticos e bens individuais; e móveis como coleções arqueológicas, acervos
museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e
cinematográficos. (IPHAN: patrimônio imaterial).55
Além dessa definição cunhada acima pelo referido órgão governamental,
analisaremos o parecer de outros autores a respeito da conceituação de análise do tema
em questão. Choay (2006), ao estudar o patrimônio histórico monumental na Europa,
situa o mesmo no contexto histórico desde a Idade Média, passando pelo Iluminismo e
Renascimento, até chegar aos dias atuais, em que a essência do mesmo é determinada e
produzida de acordo com os propósitos da indústria cultural56.
A autora compreende o patrimônio cultural como algo que está ligado a
estruturas familiares, econômicas e jurídicas de uma sociedade, situadas no tempo e no
espaço. Ou seja, o patrimônio necessariamente tem que estar ligado a alguma esfera
social para que esta lhe conceda sentido, dentro de um determinado tempo e espaço.
A expressão designa um bem destinado ao usufruto de uma comunidade que
se ampliou a dimensões planetárias, constituído pela acumulação contínua de
uma diversidade de objetos que se congregam por seu passado comum: obras
e obras-primas das belas-artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de
todos os saberes e savoir-faire dos seres humanos. (CHOAY, 2006, p. 11).

54

(http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=10852&retorno=paginaIphan). Acesso em
24/07/2010.
55

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=12297&retorno=paginaIphan. Acesso em
24/07/2010.
56

Termo utilizado por Adorno e Horkheimer (1985) em referência a falsa noção de que cultura de massas
é uma cultura pertinente as massas, mas que na verdade é fruto da manipulação dos meios de
comunicação, que induzem os indivíduos a terem necessidades em consumir os bens produzidos pela
mesma. Instaura-se assim um ciclo vicioso de consumo, que mantém em plena atividade a indústria
cultural, que é capaz de determinar os desejos, necessidades, vontades e o consumo dos indivíduos por ela
manipulados.
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Para essa autora, ao abordar a dimensão material dos bens patrimoniais, há o
entendimento de que o monumento histórico é uma invenção feita no ocidente, que
concedeu a todo artefato humano uma função ligada à memória. Partindo desta
premissa, que os objetos humanos desempenham papéis ligados à memória, entendemos
que esses objetos, podem se tornar patrimônio cultural, ou seja, podem ser
patrimonializados.
O conceito de memória trabalhado por Le Goff (2003) é compreendido como a
conservação de informações que nos remetem primeiramente a funções psíquicas, a
partir delas o homem é capaz de atualizar informações e impressões que lhe foram
transmitidas, ou que o indivíduo julga-as como passadas. “A memória é um elemento
essencial do que se costuma chamar de identidade, individual ou coletiva, cuja busca é
uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje (...)”.
(p.469).
A partir destas considerações é possível afirmar que o Mercado Central de
Montes Claros abriga um vasto número de objetos e artefatos que estão diretamente
ligados à memória local, e às lembranças de todos os que procuram por tais objetos.
Esses, sendo possuidores destas características: memória, identidade e cultura, são
alçados à categoria de patrimônio cultural. Isso porque representam valores
relacionados a um passado vivenciado, repleto de lembranças e memórias que
legitimam e justificam a identidade de quem procura pelos bens culturais encontrados
neste local.
Consumir determinado doce, tempero, carne representa muito mais do que o
consumo de alimentos. Tal ação representa a apropriação de um bem, que tem a função
de ser o elo entre quem o consome com o seu passado, sua identidade e sua memória.
Assim, os produtos comercializados no Mercado Central de Montes Claros não são
apenas mercadorias, são bens culturais simbólicos que representam o patrimônio
cultural local.
Degustar um tira-gosto, comer uma feijoada aos sábados no Mercado, comprar
frutas e verduras fresquinhas nas manhãs de sábado e domingo, encontrar os amigos
para um bate papo, são muito mais do que ações integrantes do lazer dos frequentadores
do local, é um estilo de vida que tem a função de ritual, no qual os indivíduos
frequentadores buscam manter revigorado o sentimento de pertença e identidade que
tem tanto coletivamente como individualmente.
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Entretanto, de acordo com Melo (2010), fica evidente que os bens alçados a
condição de patrimônio não pertencem a esta categoria por qualquer motivo, de forma
indiscriminada. Para um bem ser elevado a patrimônio cultural, o mesmo deve passar
por alguns critérios pré-determinados de acordo com as determinações dos órgãos
governamentais que legislam a respeito dessas questões.
Essa autora argumenta que o patrimônio não é algo supérfluo, que obedece a
convenções sociais, ao contrário, é ativo, um reflexo do que a sociedade produz. Assim,
o fortalecimento da identidade cultural passa pelo patrimônio, como fortalecedor do
sentimento de pertencimento a uma comunidade, cultura ou tradição.
O sentido e a essência do patrimônio estão no significado que este tem para os
que o produzem e se apropriam do mesmo. O reconhecimento patrimonial visa ao
fortalecimento do sentimento de pertencimento a um determinado grupo social, a uma
determinada comunidade, ou a uma cultura específica, valores que estão ligados a
questões identitárias. Podemos afirmar que o patrimônio é a materialização ou
representação de uma identidade, dos modos de vida de uma coletividade, ou da
memória coletiva.
Pertencer a uma identidade cultural autêntica, significa descobrir-se, ser
diferente dos comportamentos globalizados. Por isso, os patrimônios
culturais imateriais como as formas de trabalho com a terra e o sentido da
culinária, o cultivo e o preparo dos alimentos, tornam-se patrimônios da
cultura e demonstram a riqueza da relação entre identidade e diversidade da
cultura. (MELO, 2010, p. 8).

Este é o lugar ocupado pelo patrimônio: ser o elo entre identidade e cultura. No
entanto, identidade e cultura não são valores individuais, produzidos de forma pessoal;
ao contrário, a produção da identidade, da diferença e da cultura necessita da junção de
diversas contribuições coletivas. Logo, a constituição e determinação do patrimônio
cultural, que engloba questões relativas à identidade e a cultura, passa necessariamente
pela construção coletiva.
Nesse sentido, o Mercado Central de Montes Claros abriga diversos referenciais
da memória coletiva. Esta é construída a partir de um conjunto de objetos, saberes e
fazeres. Os bens ali encontrados possuem características que vão além de suas
propriedades físicas, representam valores ligados a memória e a identidade de um grupo
social.
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Foto 15 - Doces típicos e queijos
Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2011.

A partir da fotografia acima em que visualizamos e tomamos como exemplo
certos produtos típicos comercializados no Mercado Central, como o queijo e os doces,
compreendemos que estes fazem parte do patrimônio cultural local pelo fato de serem
parte de lembranças coletivas. Esta afirmação é pertinente e pode ser confirmada através
do ato de se tomar café, seja pela manhã ou a tarde, com queijo, ou comer o queijo com
doce, que é uma ação bastante presente nas memórias dos grupos locais. Além desta
ação, citamos outro hábito bastante presente na população local o de almoçar, na época
do verão, o tradicional arroz com pequi, ou o arroz temperado com o licor de pequi.
Esta é reconhecidamente uma lembrança presente na memória dos montesclarenses, que
residem na cidade, fora dela, e para os que aqui visitam. Sentir este cheiro, provar deste
sabor traz lembranças e memórias que remetem à paisagem dos cerrados, aos
pequizeiros, ao calor do verão, aspectos que sinalizam a paisagem norte-mineira.
Estas imagens sensoriais, conforme Bosi (1973), pertencem a duas distintas
categorias de memórias: a memória-hábito e a memória-lembrança. O primeiro tipo é
adquirido mediante a atenção e a repetição de gestos e palavras. Esta memória é
adquirida a partir da socialização e da fixação, na qual a mesma é transformada em um
hábito que integra o nosso adestramento cultural.
No caso do segundo tipo de memória pontuado pela autora, esta representa o
conjunto das lembranças e recordações de um momento singular, que não é possível ser
repetido. “A imagem-lembrança tem data certa: refere-se a uma situação definida,
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individualizada, ao passo que a memória hábito já se incorporou as praticas do dia-adia. A memória-hábito parece fazer um só todo com a percepção do presente. (p. 11).
Assim, a partir destas considerações, observamos que o Mercado Central de
Montes Claros não é apenas um local onde se pode encontrar uma diversidade de
produtos locais. O Mercado é o local onde estão agrupados objetos patrimoniais, que
simbolizam e representam as memórias e a identidade local.
Canani (2005) esclarece que o conceito de patrimônio pode ser entendido como
“conjunto de bens, materiais ou não, direitos, ações, posse e tudo o mais que pertença
a uma pessoa e seja suscetível de apreciação econômica. Colocado dessa forma, o
patrimônio está relacionado diretamente à idéia de propriedade.” (Canani, 2005, p.
164). Para a autora, o significado do termo está ligado à ideia de herança. Assim,
A continuidade de um grupo social, ou mesmo de uma família ou tradição
exige que haja a transmissão da propriedade considerada como patrimônio
desse grupo ou família, e do status relativo a tal propriedade, de uma geração
para a seguinte. Essa passagem é feita na forma de herança de bens e de
práticas sociais. (CANANI, 2005, p. 165).

Nesse sentido, ressaltamos que a herança patrimonial não é somente física e
material, é também imaterial. Entendemos esta herança como uma propriedade
individual ou coletiva, que nos é transmitida através de utensílios, artefatos, objetos,
edifícios, e também por meio de saberes, modos de fazer, superstições, rituais em suas
mais variadas formas tangíveis e intangíveis.
A transmissão desta herança, desta propriedade cultural, seja material ou
imaterial, é o motivo de um determinado grupo social existir e manter sua cultura viva e
em movimento, sendo apreciada e valorizada como forma de reconhecimento,
pertencimento e de continuidade da identidade grupal. “O grupo é suporte da memória
se nos identificamos com ele e fazemos nosso seu passado (...) as lembranças grupais se
apóiam umas às outras formando um sistema que subsiste enquanto puder sobreviver a
memória grupal.” (Bosi, 1973, p. 336).
A herança cultural neste caso tem o valor de patrimônio, porque representa todas
as posses adquiridas e herdadas, que estão vinculadas à memória. Apreciar, reconhecer
e valorizar os bens encontrados no Mercado é uma herança cultural herdada pelos
habitantes locais. Ou seja, não há como deixar de relacionar o sábado com a frequência
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ao Mercado, e encontrar uma grande variedade de produtos que representam a cultura e
a memória do grupo social em que se foi criado ou inserido.

Foto 16 –Temperos
Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2011.

A grande herança cultural dos montesclarenses está no gosto pelos alimentos
originados do cerrado, pelos temperos e condimentos encontrados no Mercado Central e
pelo artesanato regional. Além dos saberes e dos modos de fazer que só podem se
efetivar a partir do momento em que forem usados os produtos do Mercado. O modo
como se prepara uma carne de sol com mandioca é passado de pais para filhos, mas o
prato só fica realmente saboroso se forem usados os produtos comercializados no local.

110

Preparar uma boa comida é uma obra ensinada dos mais velhos aos mais jovens,
mas o segredo de tal ato está nos temperos e condimentos usados. Estes dão o sabor
esperado se forem usados de forma correta e se forem adquiridos no Mercado Central,
na sua forma natural, sem a intervenção dos produtos e condimentos industrializados.
Uma pequena amostra destes produtos pode ser visualizada a partir da foto 16, no qual
os produtos são vendidos em potes de vidros, na forma de conservas ou em seu estado
natural.
Gonçalves (2003) ao analisar esta nova categoria, o patrimônio intangível;
advoga que pertencem a ela os “lugares, festas, religiões, formas de medicina popular,
música, dança, culinária, técnicas etc. Como sugere o próprio termo, a ênfase recai
menos nos aspectos materiais e mais nos aspectos ideais e valorativos”.
(GONÇALVES, 2003, p. 24).
Este autor deixa bem claro que não se propõe o tombamento deste patrimônio.
“A proposta é no sentido de „registrar‟ essas práticas e representações e de fazer um
acompanhamento para verificar sua permanência e suas transformações”. (IDEM, p.
24). Conforme o autor, a partir dos seus estudos sobre as festividades religiosas e o
patrimônio imaterial como categoria de pensamento, podemos claramente compreender
as dimensões do mesmo da seguinte maneira:
É possível preservar uma “graça” recebida? É possível tombar os “sete dons
do Espírito Santo”? Certamente não. Mas é possível, sim, preservar por meio
de registros e acompanhamento, lugares, objetos, festas, conhecimentos
culinários etc. É nessa direção que caminha a noção recente de “patrimônio
intangível”, nos recentes discursos brasileiros acerca do patrimônio.
(GONÇALVES, 2003, p. 27).

Deste modo, não há como tombar57 os bens imateriais, preservar crenças,
saberes, e técnicas. O que é plausível neste caso é que ocorra o registro de tais bens.

57

O tombamento é um ato administrativo realizado pelo Poder Público, nos níveis federal, estadual ou
municipal. Os tombamentos federais são da responsabilidade do Iphan e começam pelo pedido de
abertura do processo, por iniciativa de qualquer cidadão ou instituição pública. Tem como objetivo
preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a
população, impedindo a destruição e/ou descaracterização de tais bens. Pode ser aplicado aos bens móveis
e imóveis, de interesse cultural ou ambiental. É o caso de fotografias, livros, mobiliários, utensílios, obras
de arte, edifícios, ruas, praças, cidades, regiões, florestas, cascatas etc. Somente é aplicado aos bens
materiais de interesse para a preservação da memória coletiva . Disponível em:
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Estes após tal medida podem ser preservados e mesmo devido à constante mutação dos
traços culturais, esta esfera da cultura pode ser salvaguardada. Este mesmo autor, ainda
de acordo com os estudos a respeito da conservação do patrimônio imaterial, advoga
que a ênfase nesta ação deve estar nas relações sociais e simbólicas, e não nos objetos e
nas técnicas. Usamos os símbolos para agir e não somente para a comunicação.

O patrimônio é usado não apenas para simbolizar, representar ou comunicar: é
bom para agir. Essa categoria faz mediação sensível entre os seres humanos e
divindades, entre mortos e vivos, entre passado e presente, entre o céu e a terra
e entre outras posições. Não existe apenas para representar idéias e valores
abstratos e para ser contemplado. O patrimônio, de certo modo, constrói, forma
as pessoas. (GONÇALVES, 2003, p.27).

O significado e a importância do patrimônio estão muito além da sua
materialidade. O valor do patrimônio é simbólico, representado por valores abstratos,
produzidos coletivamente, que conferem reconhecimento e identidade aos grupos,
sempre passando pelo crivo da memória e do pertencimento.
Assim, é por meio do patrimônio que comunicamos ao mundo a nossa
identidade, nossa cultura, nossa memória, em que se consiste, se baseia e se orienta a
nossa cultura e a criação e reprodução dos nossos grupos sociais.
Os bens culturais, representados pelos objetos e artefatos, são a materialização
da nossa cultura, mas os mesmos não podem ser coisificados a ponto de abandonarem o
seu significado social. É como se os objetos possuíssem uma “alma” que
exteriorizassem traços culturais de uma determinada coletividade. Nesse sentido, a
cultura que representa aspectos ligados a formas abstratas e imaginárias precisa de
formas materiais e físicas para se expressar.
Assim, os objetos, ao serem tomados como expressão de uma determinada
cultura, representam questões abstratas e simbólicas que dão significado a uma
determinada cultura. No entanto, esta noção da cultura material será abordada com mais
profundidade nas próximas seções quando trataremos da apropriação dos bens culturais.

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do;jsessionid=5A4202E36F5E7D43B128CCFAE4F
1E1B6?id=12576&retorno=paginaIphan. Acesso em: 09/06/2011.
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Foto 17 – Beiju
Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2011.

Essa alma, esse valor simbólico dos bens patrimoniais é visível nos significados
atribuídos aos bens culturais do Mercado Central. Eles são procurados, não pelo fato de
serem apenas produtos regionais, mas pelo fato de possuírem uma alma, uma identidade
própria que é capaz de materializar todas as lembranças vivenciadas por quem teve seu
passado marcado pela presença destes objetos.
O beiju, representado pela foto 17, representa muito mais do que um alimento
para o corpo, pois, a ingestão do mesmo propicia que no momento da sua degustação
sejam ativadas lembranças de memórias passadas, relacionadas à infância, aos
momentos prazerosos, a determinada época do ano, a determinados lugares,
festividades, etc. Tal processo tem a capacidade de despertar em nós a nossa memória
afetiva. Pois, a partir da degustação deste elemento que é integrante da culinária norte mineira, há a possibilidade de sobressair em nossa memória e em nosso imaginário
imagens, sensações, sabores e cores relativas a um tempo peculiar, que estão
relacionadas a afetividade, seja em relação a um momento histórico, um lugar, ou a
acontecimentos. Esta memória afetiva também pode ser relacionada ao ato de
frequência ao Mercado Central, pois, para que a mesma seja ativada é necessário efetuar
o consumo dos bens alimentares contidos no local, e este consumo por sua vez pode
propiciar o surgimento de um “turismo afetivo”.
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Nesse sentido, quando tomado como um bem patrimonial, este objeto alimentar,
tem o “poder” de manter vivas memórias, que se não fossem pela apropriação do
mesmo, poderiam não ser lembradas, ao contrário, poderiam cair no esquecimento.
Essas memórias, quando reafirmadas, revigoram o sentimento de identidade e pertença
a um determinado grupo social. Esta é, portanto a função do patrimônio cultural: ser um
referencial das lembranças e memórias passadas, que garantem que o indivíduo se
reconheça como pertencente a uma determinada cultura ou a um determinado grupo
social. Por tamanha importância social, é necessário preservar, reconhecer os bens
patrimoniais, se materiais necessitam ser tombados e se imateriais necessitam ser
registrados.
Assim, para finalizarmos o parecer deste grupo de autores sobre o patrimônio,
analisaremos essa categoria como fato social total. Veloso (2006) coloca que a
ampliação da ideia de patrimônio cultural deixou de incorporar somente os bens
materiais, assimilando também as práticas culturais da diversidade cultural brasileira,
representada pelas manifestações históricas vindas dos diferentes grupos sociais. Para
esta autora pode-se interpretar o patrimônio cultural como fato social total58, “pois é
uma arena em que se descortinam diversas dimensões, como a simbólica, a política e a
econômica.” (p.447).
O conceito de fato social total foi cunhado por Marcel Mauss (2003), discípulo e
sobrinho de Emille Durkheim autor do conceito de fato social, ambos expoentes da
escola francesa. O conceito de fato social elaborado por Durkheim (1995) significava
maneiras de ser, agir e sentir, exteriores, gerais e coercitivas ao indivíduo. Mauss
aprofundou ainda mais este conceito ao estudar o Kula, que consistia na troca de
conchas vermelhas por braceletes de conchas brancas entre os melanésios das Ilhas
Trobriand. Através desta troca, denominada de fato social total, é possível conhecer e
reconhecer os aspectos sociais, políticos, econômicos, religiosos de um determinado
grupo social e de sua cultura. Ou seja, para Mauss é através do fato social total que
podemos compreender todos os aspectos de uma determinada sociedade.
O patrimônio cultural pode ser entendido como fato social total porque nele
percebemos claramente a junção de todos os aspectos sociais. Determinados objetos e
58

“Os fatos que estudamos são todos, (...) fatos sociais totais (...) ou, gerais, (...). Todos esses fenômenos
são ao mesmo tempo jurídicos, econômicos, religiosos, e mesmo estéticos, morfológicos etc.” (MAUSS,
2003, p. 309).
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monumentos patrimoniais, saberes, técnicas, festividades e lugares abrigam em si tais
aspectos. E nestes aspectos totais é possível entender e compreender toda a cultura
local. Como exemplo desta relação entre o fato social total e o patrimônio cultural,
notamos que as festividades, alçadas à categoria de patrimônio imaterial, contem em si
através da sua representação aspectos religiosos sejam pagãos, ou não; aspectos sociais
porque a coletividade ali representada comunica valores e aspectos econômicos nas
trocas sejam monetárias, ou não.
A culinária também pode ser reconhecida nesta categoria, pois a mesma
representa aspectos culturais e religiosos, sobre o que é permitido e o que é proibido,
aspectos jurídicos sobre os alimentos, ervas, animais que são legalmente aceitos ou
interditados ao abate e consumo, e aspectos econômicos na determinação dos alimentos
e pratos que representam e que são consumidos por determinados grupos sociais e em
que épocas devem ser consumidos, devido ao seu alto ou baixo custo, resultante de
questões econômicas, monetárias e inflacionárias.
Enfim, o patrimônio cultural pode ser reconhecido como fato social total,
porque representa todos os aspectos de uma determinada cultura ou grupo social.
Através do patrimônio cultural, podem-se conhecer as particularidades de uma
determinada cultura. Assim, observamos que o patrimônio, seja material ou imaterial, é
o reflexo da identidade de um povo. O patrimônio é produzido porque determinado
grupo o reproduz, o visita, o consome, o restaura, o preserva, porque este representa a
sua identidade. O patrimônio representa tudo o que deve ser preservado, tombado,
registrado, revitalizado, ou seja, tudo o que não deve ser esquecido, ao contrário,
procura-se sempre mantê-lo em movimento, vivo e presente.
O patrimônio cultural tem a função de manter a memória viva, o passado bem
visível, porque só é possível se pensar no presente e no futuro quando o passado está
bem preservado, não sendo possível seguir adiante sem o mesmo. Esta é, portanto, a
importância do reconhecimento do patrimônio, porque é através dessa ação que o
mesmo é preservado, e salvaguardado e se mantém vivo para as futuras gerações.
O Mercado Central de Montes Claros e os bens culturais contidos no mesmo
fazem parte do patrimônio cultural local. As pessoas que o frequentam, que procuram
pelos seus produtos, vão ao encontro de memórias, lembranças, que representam a
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identidade individual que foi construída pelo acesso a estes bens produzidos de forma
coletiva. No momento em que há a frequência da coletividade ao local e a procura pelos
bens culturais, há o revigoramento cultural, personificado no sentimento de pertença a
identidade local, relacionada ao sertão, ao cerrado, ao calor, à cidade de Montes Claros.

3.2 – A alimentação como um ato cultural: a culinária local como patrimônio
cultural imaterial e manifestação identitária.

Como foi exposto na seção anterior, o conceito de patrimônio cultural está
relacionado à memória, identidade e ao reconhecimento do pertencimento a uma
coletividade. O mesmo é representado em sua forma material (objetos, edifícios,
monumentos) e imaterial (culinária, técnicas, saberes, fazeres, lugares). Nesta
perspectiva, entendemos que a culinária e os bens alimentares pertencem à categoria de
patrimônio imaterial, pois, reúnem técnicas, modos de fazer, conhecimentos que são
transmitidos de geração em geração, que informam aspectos identitários, culturais, e
simbólicos. Nesta seção, a partir do referencial teórico em questão buscamos entender a
alimentação como um ato cultural e simbólico, integrante do patrimônio cultural
imaterial local.
O alimento comunica algo sobre determinado povo e determinada região. Ao
degustar algo que é salgado, doce, exótico, consistente, pastoso, essas propriedades nos
proporcionam muito mais que sensações ao nosso paladar. Trazem consigo memórias,
identidades, história, cultura, tradição e simbolismos.
Neste sentido, a culinária pode ser abordada como uma categoria pertencente ao
campo do patrimônio cultural imaterial; engloba saberes, lugares e modos de fazer que
comunicam algo sobre a identidade, memória e tradição de um povo, elementos que são
transmitidos de geração em geração. De acordo com esta transmissão, compreendemos
que os hábitos alimentares de um povo nos dizem mais do que sua preferência
alimentar; esses hábitos nos situam em relação a cultura desse povo.59
59

As comidas são associadas a povos em particular, e muitas delas são consideradas inequivocamente
nacionais, lidamos freqüentemente com questões relativas à identidade. Todos sabemos que os franceses
supostamente comem rãs e caracóis; os chineses, arroz e soja; e os italianos, macarrão e pizza. Mas a
espantosa circulação global de comidas e a circulação paralela de pessoas levantam novas questões sobre
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Antes de avançar na abordagem do conteúdo desta seção é necessário fazer uma
breve diferenciação entre os termos gastronomia e culinária. No caso deste trabalho
faremos o uso apenas do termo culinária, pois entendemos que a gastronomia,
juntamente com os seus modos de preparo e saberes, não se aplicam para o estudo dos
bens alimentares comercializados, consumidos e apreciados em nosso objeto de estudo.
A gastronomia, em nosso entendimento, fica restrita aos restaurantes especializados e
aos chefs de cozinha.
Culinária e gastronomia se confundem, podendo os dois termos ser usados
como sinônimos, pois utilizam as mesmas técnicas no preparo dos alimentos.
Porém, a Gastronomia, ou a Alta Culinária, além de usar sempre a técnica e a
arte na manipulação dos alimentos com mais sofisticação do que a culinária,
preocupando-se com o prazer daquele que vai consumir os produtos
culinários, dando atenção não tão somente aos pratos a serem servidos,
buscando o seu melhor sabor, sua melhor consistência e textura, mas também
ao serviço de mesa. É a arte dos Chefs de cozinha que acabou levando a
classificação dos chamados restaurantes gastronômicos. (SILVA; MURTA,
2007, p.477).

Assim, de acordo com Silva e Murta (2007), a diferença entre estes termos está
no fato da gastronomia ser uma versão “glamourizada” da culinária, que para garantir
este glamour sempre visa à seleção de gêneros alimentícios de primeira qualidade para o
preparo dos pratos, que continua na escolha das melhores louças, talheres, cristais,
bebidas, sobremesas e decoração dos pratos e da mesa a serem utilizados. O foco da
gastronomia está no requinte e no aspecto sofisticado dos pratos a serem servidos. Para
a culinária, tais aspectos não fazem parte da sua essência.
A culinária local e os bens alimentares consumidos no Mercado Central de
Montes Claros, nosso objeto para este estudo sobre a alimentação como um ato cultural
e simbólico integrante do patrimônio cultural imaterial, ocupa esse posto pelo fato de
reunirem modos de preparo, saberes, fazeres e técnicas que são passados das gerações
mais antigas as mais novas como meio de transmissão dos saberes culinários locais.
Estes possuem características que lhe são próprias e singulares, e representam as
chamadas comidas típicas ou os denominados pratos típicos.
Como exemplo disto, notamos que a carne de sol apreciada e consumida nesta
região não é encontrada nem preparada exatamente da forma como a que encontramos
aqui, em nenhum outro lugar, pois, a carne aqui encontrada é específica desta região, os
comida e etnicidade. Seria mais fácil mudar o sistema político da Rússia do que fazê-los abandonar o pão
preto; a China abandonaria sua versão do socialismo mais facilmente que o arroz. (MINTZ, 2001, p. 34).
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temperos e condimentos usados no preparo deste prato são exclusivos do cerrado,
encontrados em certas épocas e lugares. Os doces e licores aqui encontrados são únicos,
pois não é em qualquer região que podem-se encontrar certos frutos como cagaita, pequi
e siriguela, entre outros, e o modo de preparo em que estes são feitos englobam técnicas
que são específicas dos seus produtores.

Foto 18 - Temperos e condimentos, pimenta e coentro.
Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2011.

Essas e outras características fazem com que a culinária local ocupe lugar de
destaque no panorama alimentar, visto que as técnicas e os ingredientes e os modos de
preparo tem a finalidade de tornar singular e única os pratos e o cardápio local. É por
meio da culinária que são consagrados os chamados pratos típicos. No Brasil, em cada
região, encontramos uma diversidade de pratos típicos integrantes das culinárias
regionais, como vatapá, bobó de camarão, feijão tropeiro, afogados, feijoada, frango
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caipira, temperos e condimentos específicos como o azeite de dendê, óleo de pequi,
além de frutas e verduras que são típicas de determinadas regiões do Brasil e que são
utilizadas para o preparo de doces, sucos e dos demais pratos típicos de determinadas
regiões do Brasil.
A alimentação é um ato cultural, mas também é um ato biológico. Para se
manter em funcionamento o corpo depende da ingestão de alimentos, e estes são
selecionados de acordo com os hábitos alimentares que fazer parte do conjunto de
mantimentos próprios à culinária em que este individuo está inserido.
A seguir abordaremos o parecer de alguns autores a respeito do ato alimentar,
que nos auxiliará na compreensão das suas dimensões. Lieselotte (1978) afirma que são
motivações que levam o homem a buscar alimentos: sobrevivência, saúde, dieta,
religião, longevidade, carência, ciência e cultura. Assim, o estudo dos hábitos
alimentares está ligado à compreensão das formas de vida; a autora entende que a
preferência por determinados alimentos não é natural, e sim apreendida.
Tal posicionamento fica claro no fato de que nós brasileiros apreciamos a
feijoada, seu sabor, condimentos, ingredientes e preparo. Não porque esta preferência,
este gosto seja algo natural, inato, mas porque aprendemos a apreciar tal prato pelo
contexto, porque este é sempre servido aos sábados, porque sempre se faz presente em
reuniões de amigos e familiares, ou até em eventos beneficentes.
Não se come feijoada todos os dias. Esta refeição sempre é feita
esporadicamente e sempre relacionada a comemorações, ou ao sábado, dia tradicional
para o seu consumo e quando grande parte dos bares e restaurantes se propõem a servila como item obrigatório do cardápio neste dia. Enfim, por vários motivos aprendemos
ao longo da vida a apreciar a feijoada e outros sabores da culinária, que desde a infância
fazem parte de nossa cultura e história de vida.
Diante de tais questões, a alimentação comunica não só aspectos relacionados ao
gosto ou preferências, mas questões totais. Retomamos aqui a este aspecto abordado na
seção anterior, pois como compreendemos a alimentação e a culinária como parte do
patrimônio cultural imaterial, por pertencer à categoria dos bens culturais patrimoniais,
detém em si as características do patrimônio, que representa o fato social total. Como
especifica Mauss (2003), a partir do conceito de fato social total, nos é possível
compreender a culinária como um fato social total.
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Isso porque comer significa muito mais do que ingerir alimentos, é a busca de
produtos que tragam nutrição e satisfação. Comer individualmente ou coletivamente
traz significados distintos, alimentar-se em casa ou fora de casa, separar a comida de
festa e a comida de todo o dia. Enfim, é por meio da alimentação que nos são expostos
os caracteres culturais.
Maciel (2004) coloca que a alimentação humana é um ato social e cultural. É
um sistema simbólico, que atua como vetor de comunicação, permitindo-nos a
compreensão da sociedade em que se está inserido. Para esta autora, a cozinha de um
povo é criada de acordo com um processo histórico, articulando elementos tradicionais,
com o objetivo de criar algo único, que se torna particular, singular e reconhecível.
Mais do que as técnicas, essas maneiras de fazer estão relacionadas aos
significados atribuídos aos alimentos e ao ato de alimentar, que vem a ser um
ato culinário de transformação. Assim, a maneira de transformar a substância
alimentar, de fazer a comida, a culinária própria de uma dada cozinha,
implica um determinado estilo de vida, produzindo uma mudança que não é
só de estado, mas de sentido. (MACIEL, 2004, p. 26).

A culinária regional tem a capacidade de comunicar aspectos identitários,
geográficos, históricos e culturais de um povo. Os hábitos alimentares trazem distinção
entre culturas. Dessa forma, faz-se necessária a valorização da culinária regional, pois
esta é fator de reconhecimento da comunidade local. O motivo da presença de um
determinado ingrediente no cardápio alimentar é relacionado a preferência e também a
aspectos culturais. A carne seca tem lugar garantido em alguns pratos típicos em vários
lugares; o seu uso não se faz de forma indiscriminada, é datado de um tempo muito
distante, quando os bandeirantes faziam o uso deste tipo de carne para alimentar suas
tropas e para a comercialização.
Por este motivo, encontramos a presença desse ingrediente em vários pratos
típicos no Brasil, o seu uso e a sua preferência fazem parte um costume histórico,
passado como herança cultural. Assim, nota-se que um alimento tem a função de
comunicar aspectos históricos, pois fez parte de um determinado contexto; geográfico
pelo seu acesso em uma determinada região e de forma abundante; e principalmente, a
comunicação dos aspectos culturais, uma vez que é a cultura que molda a preferência
alimentar e o uso e proibição de certos alimentos aos grupos humanos.
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A alimentação, organizada como uma cozinha, torna-se símbolo de uma
identidade (atribuída e reivindicada) através da qual os homens podem se
orientar e distinguir. Mais que hábitos e comportamentos alimentares, as
cozinhas implicam formas de perceber e expressar um determinado “modo”
ou “estilo” de vida que se quer particularizar a um determinado grupo.
Assim, parodiando a afirmação “bom para comer e bom para pensar”, o que é
colocado no prato, mais do que alimentar o corpo, alimenta uma certa forma
de viver. (MACIEL, 2004, p. 36).

O patrimônio tem a função de simbolizar e comunicar, a culinária como
patrimônio cultural imaterial também tem a função de simbolizar e comunicar através
do preparo dos alimentos, da escolha dos ingredientes, dos sabores apreciados e
rejeitados, dos alimentos proibidos e permitidos, enfim do que é valorizado e do que é
desprezado. Estas determinações, interdições, permissões e proibições são o fruto dos
signos culturais seguidos, mantidos e repassados pelos indivíduos. Fazendo com que a
alimentação e a culinária local sejam muito mais do que um simples ato alimentar, seja
também um ato cultural e simbólico, norteado por símbolos previamente estabelecidos
internamente.
Braga (2004) afirma que os hábitos alimentares fazem parte de um sistema
cultural simbólico, que determina o que é comestível e o que não é. Tais símbolos
possuem significados que têm a função de comunicar algo sobre a sociedade em questão
o que se come, e quando se come, e com quem é determinado culturalmente.
Assim, a partir destas considerações observamos que cada cultura seleciona os
alimentos permitidos e proibidos. A cultura judaica não faz o uso da carne de porco, na
Índia a carne de vaca é sagrada, e no Brasil tais carnes são apreciadas em todas as suas
formas, cozidas, assadas e fritas. Através da preferência alimentar é possível conhecer
certos grupos de pessoas e algumas características ligadas à gastronomia: vegetarianos
têm uma filosofia de vida característica, preocupam-se com as questões ligadas aos
animais, a preservação ambiental e a saúde; já o grupo de pessoas que não são ligadas a
alimentação saudável, podem apresentar problemas de saúde ligados ao colesterol ou a
circulação sanguínea; pessoas que não comem doces podem fazê-lo, seja por motivos
estéticos ou de saúde. Enfim, as escolhas alimentares nos dizem algo a respeito de
determinadas pessoas ou grupos a que pertençam.
A alimentação tem se modificado ao longo dos tempos, o cardápio alimentar
atual não é o mesmo que se ingeria há cem anos atrás. Assim como as fronteiras, a
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moeda, os idiomas e os costumes são passíveis de sofrerem modificações, o mesmo tem
ocorrido com os hábitos alimentares.
Tal fato é esclarecido por Lopes (2006), que afirma que a partir do século XVIII,
o ato alimentar não fica restrito apenas ao espaço privado, inicia-se o costume de
“comer fora”. Visto que até este momento o único local em que os alimentos eram
comercializados era a feira, agora este ato é direcionado para o mundo do trabalho,
devido à necessidade de satisfação das necessidades alimentares de quem trabalha longe
de casa. Neste momento, são inauguradas as cantinas, os refeitórios, bares e restaurante.
Este fato acaba por transferir a alimentação de um ato familiar, privado e reservado ao
conforto do lar, para um ato público e realizado no mundo da rua e do trabalho.
No entanto, é a partir dos anos 90, com o início da americanização da cultura
alimentar através do “fast food”, que surgem os centros de comercialização alimentar e
comensalidade representados pelo Mac Donald‟s e pelas pizzarias, que simbolizam o
novo modelo alimentar. Esta americanização não se restringe apenas a estas duas
categorias do “fast food”, também engloba os sorvetes, frango, batatas fritas, lasanhas,
etc.
Assim, de acordo com Silva e Feitosa (2011), através da culinária local, pode-se
conhecer os aspectos de um determinado país ou cultura. Mas, apesar da riqueza das
cozinhas locais, estas não têm sido exploradas por seus “nativos”60. Devido ao
atribulado cotidiano, não há tempo para o preparo de alimentos, recorre-se aos
alimentos industrializados, congelados, prontos ou semi-prontos, que requerem menos
tempo de preparo, mas, em contrapartida possuem menos valor nutricional,

mais

conservantes e sem a vinculação de pertencimento local.
Nesse contexto, comportamentos, tendências, gostos e atitudes deixam de ser
locais para tornarem-se globais. Com a influência da cultura fast food, há um abandono
das práticas culinárias regionais e uma adaptação à cultura alimentar hodierna. Nesta
mudança, a comunidade deixa de usufruir da comensalidade local, que comunica sua
identidade, história, tradição, para usufruir de outra comensalidade que comunica o
pertencimento a uma identidade global, sem particularidades regionais ou identitárias.
Pelo exposto, faz-se necessário a intervenção dos governos, através de Políticas
Públicas que busquem revitalizar e revigorar os bens culturais.
60

Nativo aqui foi utilizado como sinônimo do indivíduo que contextualizado no local mantém atitudes
intrínsecas ao seu pertencimento geográfico ou cultural.
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Ainda de acordo com Lopes (2006), é por meio do ato alimentar que ocorre a
efervescência coletiva e o prazer degustativo. Quando se reúnem os grupos sejam
familiares, de amigos, colegas, há a convivilialidade, troca de palavras e de gestos de
afeto, e é o momento em que as memórias coletivas são relembradas e revigoradas.
Neste momento, há o fortalecimento do laço social, da unidade, da comunhão entre os
seus pares.
De facto, o acto alimentar possui qualidades nutricionistas (...). Mas os
comportamentos, as práticas individuais e sociais alimentares têm também
qualidades simbólicas que informam a visão de mundo, ao homem, dão
sentido à vida e produzem toda uma constelação de imagens, no universo
imaginário do sujeito-consumidor, que mobilizam afectiva e socialmente o
seu agir. (LOPES, 2006, p. 159).

Atualmente percebemos que reunir-se com a família e com os amigos para
comer, seja em casa ou em restaurantes, tem a função de estreitar os laços de amizade e
companheirismo, comemorar datas especiais, aniversários, promoções, aprovações e
tudo o que seja positivo. Entretanto, comer também pode significar apagar certas
mágoas. A tristeza muitas vezes pode ser esquecida, quando é suprida através da
sensação que certos alimentos e sabores podem proporcionar ao corpo e a alma, como o
álcool e o doce. Da Matta (1986), explica que nem tudo que alimenta é aceitável
socialmente para os brasileiros61:
Do mesmo modo, nem tudo que é alimento é comida. Alimento é tudo aquilo
que pode ser ingerido para manter uma pessoa viva, comida é tudo que se
come com prazer, de acordo com as regras mais sagradas de comunhão e
comensalidade. Em outras palavras, o alimento é como uma grande moldura;
mas a comida é o quadro, aquilo que foi valorizado e escolhido dentre os
alimentos; aquilo que deve ser visto e saboreado com os olhos e depois com a
boca, o nariz, a boa companhia e, finalmente, a barriga... (DA MATTA,
1986, p. 36-37).

Assim, alimentar-se não passa apenas pelo crivo da saciedade e satisfação, deve
necessariamente passar pelo contentamento, prazer e degustação. Grande parte dos
brasileiros aprecia a comidas condimentadas, que tenham sabor. Prova disso é que os
61

Mas qual é a comida brasileira básica? Certamente que se trata do feijão-com- arroz, essa comida que é
até mesmo usada como metáfora para a rotina do mundo diário. Mas é preciso notar que, tanto no arroz
quanto no feijão, temos um alimento que é cozinhado. E que é comido como se come um cozido,
misturando-se as duas porções num só prato, e assim formando uma massa indiferenciada que assume as
propriedades gustativas dos dois elementos. De tal modo que o feijão, que é preto, deixa de ser preto, e o
arroz, que é branco, deixa também de ser branco. A síntese é uma papa ou pirão que reúne
definitivamente arroz e feijão, construindo algo como um ser intermediário, desses que a sociedade
brasileira tanto admira e valoriza positivamente. Comer arroz-com-feijão, então, é misturar o preto e o
branco, a cama e a mesa fazendo parte de um mesmo processo lógico e cultural... (DA MATTA, 1986,
p.37).
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pratos que não obedecem a este traço cultural são claramente separados para serem
apreciados quando o indivíduo se encontra impossibilitado de consumir tais pratos.
Esses, sem o uso do tempero, são denominados comida para pessoas que estejam
doentes, para crianças ou para idosos que por motivos de saúde precisam fazer o uso
desta dieta. Nesse caso, comer significa nutrir-se, manter o corpo em atividade, a
ingestão dos alimentos ocorre unicamente para este fator, não há prazer nem se come
com sentimento de fartura e saciedade. Desta forma, podemos separar os alimentos que
servem para nutrir e para comer, os pratos que satisfazem como comida e os que são
alimento, seja para o corpo ou para a alma.
Poulain e Proença (2003) evidenciam que a alimentação é determinada pelos
mecanismos sociais. “Nossas atividades biológicas mais elementares, o comer, o beber,
o defecar, são estreitamente ligadas a normas, interdições, valores, símbolos, mitos,
ritos, quer dizer, aquilo que há de mais especificamente cultural!” (p.250). Para estes
autores, comer marca fronteiras de identidade entre os grupos humanos de culturas
distintas e de uma mesma cultura.
Estas fronteiras também são marcadas pelo tipo de alimentação adquirida por
uma cultura e como se dá o preparo dos seus alimentos, representados pela culinária
local. Todas estas ações são integrantes de rituais pré-determinados social e
culturalmente. No café da manhã, como primeira refeição do dia necessitamos comer
determinados alimentos, no almoço devemos ingerir um tipo de comida, e no jantar
necessitamos de outra nutrição específica. Ou seja, a cada hora do dia, há um ritual que
determina o que, quando e como comer. Apenas os indivíduos que compreendem os
signos culturais podem entender os significados sociais implícitos e explícitos a uma
determinada cultura e a um determinado povo.
Tschofen (2010) pontua que o ato de comer e beber delimita o pertencimento
cultural. O patrimônio culinário é um conceito coletivo que agrupa alimentos típicos de
uma região, transmitidos como herança, juntamente com os modos de preparo. “Hábitos
alimentares constituem um complexo no qual discursos e políticas da herança cultural
se estendem amplamente nas práticas diárias”. (Tschofen, 2010, p. 33).
Ou seja, gostar de camarão significa que desde a infância este alimento foi
inserido na dieta alimentar de um determinado grupo, degustado frito, cozido, cru, com
acompanhamentos e condimentos e juntamente com outros mariscos. Esta preferência
pode ser associada com a lembrança dos passeios de barco, ao mar, junto à orla da praia,
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ao cheiro de maresia e as lembranças relacionadas à ingestão do marisco. Fazendo com
que o gosto por um determinado prato seja o reflexo de todo um conjunto e traços
culturais, sociais, geográficos, históricos que certos alimentos podem nos proporcionar
através da sua degustação. Através deste exemplo, fica claro que o ato de comer não é
somente um ato biológico, é cultural porque delimita e determina o pertencimento
cultural, através da comida e da culinária, pode-se conhecer a identidade e a cultura de
um povo.
Os alimentos que integram determinado cardápio e culinária norteiam,
determinam e delimitam a época do ano, as estações, o clima, as datas comemorativas,
aniversários, eventos populares e cultos, celebrações, estados de espírito, locais, regiões,
faixas etárias, estados de saúde, sejam emocionais ou físicos, a saúde ou a doença, a
casa, a rua o trabalho, o hospital, as feiras livres.
Enfim, a culinária local e os alimentos próprios a determinadas regiões além de
serem nutrientes para o corpo, são também signos culturais que caracterizam e
informam aspectos sociais, culturais, identitários geográficos e históricos, fazendo com
a que a mesma seja alçada à categoria de patrimônio cultural e de fato social total.
Entretanto, o objetivo deste estudo não finda com estas considerações a respeito
do patrimônio e da culinária; busca-se compreender como os bens alimentares
comercializados no Mercado Central são apropriados pelos seus consumidores. Este
será, portanto, o objetivo da próxima seção, analisar se os mesmo são tomados como
mercadorias ou como bens simbólicos?

3.3 – A culinária tomada como patrimônio cultural imaterial, e o consumo dos
bens alimentares: mercadorias ou bens simbólicos? Uma análise sobre a
apropriação dos bens culturais.

Reconhecida como parte integrante do patrimônio cultural de natureza imaterial,
a culinária e os bens alimentares fazem-se presentes em nossa rotina. Como é uma
necessidade básica do corpo, alimentar-se é uma ação que ocorre várias vezes ao dia, e
de várias formas. Nesse sentido, é objetivo desta seção compreender como se dá a
apropriação dos bens alimentares. Qual o sentido e a motivação que norteiam o
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consumo e a procura dos mesmos? Quando adquiridos, são tomados como mercadorias
ou como bens simbólicos? Ao consumir um determinado alimento, prato, ou
ingrediente, ele é adquirido como mercadoria ou como bem simbólico?
A partir destas indagações, nortearemos, esta seção, cuja finalidade consiste em
organizar uma conceituação, categorização, delimitação e diferenciação destas
categorias mencionadas acima. Pois, diante de tais conceitos delimitados, é possível
analisar como ocorre a apropriação dos bens alimentares. E estes, ao serem apropriados,
nos permitem atribuir aos mesmos certos significados.
Inicialmente, partiremos da noção de cultura material 62 para abordar e
compreender a importância dos objetos físicos. Assim, sob este ponto de vista,
observamos de acordo com Rede (1996) que o termo cultura material traz consigo
algumas ambigüidades, visto que, a matéria é possuidora de uma matriz cultural, e a
cultura é detentora de uma dimensão material. Para o referido autor, a cultura material é
matriz e mediadora de relações.
Desta forma, observamos que tais relações se constituem entre os objetos
patrimoniais, seus possuidores, e a coletividade que também os produz e os consome.
Como os bens culturais são detentores de características culturais específicas de uma
determinada cultura, de determinado povo, estes necessitam estar em contato com tais
objetos para que a memória coletiva seja revigorada, e para afirmar o sentimento de
pertença a um determinado grupo. A coletividade por sua vez, manifesta seus traços
culturais e identitários através de saberes, lugares, monumentos, e nos mais variados
objetos. Assim, fica evidente como se dão e como são necessárias tais relações entre a
cultura, os homens e os objetos.
Nesse sentido, é pertinente afirmar que a cultura para existir, se propagar e se
fazer conhecida, necessita se materializar a partir de objetos, artefatos, saberes, fazeres,
lugares, etc. Ou seja, a cultura que é abstrata se coisifica a partir do patrimônio cultural
representado pelos bens culturais. Estes por sua vez, apesar de serem categorizados
como coisas ou objetos, representam questões imateriais ou abstratas, seja através do
sentimento de identidade, valores culturais, religiosos, enfim, todas as representações
que contém os mais variados traços culturais.

62

Meneses (1998) advoga que quando nos referimos ao termo cultura material há a referência ao universo
físico socialmente apropriado, como objetos e artefatos.
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A partir dessas relações, observamos que o patrimônio, tomado como um objeto
a ser estudado, analisado e compreendido traz em sua essência traços culturais que lhe
permitem ocupar tal categoria. A cultura, neste sentido, conceituada por Geertz (1978)
composta de signos e significados, teias que os homens teceram e por elas se orientam,
somente pode ser compreendida em sua forma abstrata e interpretativa. No entanto,
apesar de seus traços abstratos, a cultura também se manifesta por meio de objetos
materiais. Esta dimensão material é a razão de ser e o motivo da preservação do
patrimônio cultural, pois este representa a materialização da cultura. Assim, dentro do
campo de estudos da cultura material, nos é possível compreender esta noção material
da cultura, que no caso deste trabalho analisaremos a apropriação dos bens culturais
voltada para o lado simbólico ou material.
Miller (2007) ao abordar o consumo como cultura material aponta que o cerne
do materialismo está no apego ou devoção aos objetos. Estes passam a ocupar o espaço
que seria destinado ao apego e à devoção dedicados as pessoas. Neste caso, enfatizamse mais os objetos do que as pessoas.
Esta valorização dos objetos, atribuindo a estes características humanas, faz
parte da noção do fetiche, e também do lugar que os objetos ocupam na cultura
material.63
O fetichismo consiste, precisamente, no deslocamento de sentidos das
relações sociais – onde eles são efetivamente gerados - para os artefatos,
criando-se a ilusão de sua autonomia e naturalidade. Por certo, tais atributos
são historicamente selecionados e mobilizados pelas sociedades e grupos nas
operações de produção, circulação e consumo de sentido. Por isso, seria vão
buscar nos objetos o sentido dos objetos. (MENESES, 1998, p.91)

Conforme Netto (2005), “a cultura material passa a ser vista como uma
entidade que, de forma inconsciente, exprime relações sociais e culturais de populações
bem como todo um sistema ideológico e de poder, dentro de um tecido social.” (p.160).
Para este autor a identidade pode ser compreendida por meio de mecanismos de
representação, atribuídos aos objetos que fazem parte de uma determinada cultura.
Assim, a identidade de um grupo é notada, firmada e revigorada através da utilização e
63

Inicia-se então, com o consumo, o ato de “revestir” coisas materiais com atributos ou associações
próprias à personalidade íntima, o que Marx categorizava como fetichismo da mercadoria e,
posteriormente, Baudrillard denominaria sistema dos objetos. No processo de racionalização da ordem
social por meio da economia e da tecnologia, o indivíduo se desumaniza, e o seu produto (os bens
produzidos pelo trabalho físico) adquire características humanas, psicológicas, e induz o homem a sua
compra como forma de reumanizar-se. (BRANDINI, 2007, p.160).
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valorização dos objetos e artefatos que são utilizados cotidianamente pelos grupos
humanos. Desse modo, este é o valor atribuído ao patrimônio e aos bens culturais,
representar a identidade e a cultura de determinados grupos sociais.
Neste sentido, como mensurar e avaliar a apropriação dos bens culturais? Como
avaliar se os bens alimentares são tomados como mercadorias ou como bens
simbólicos? Quais os sentidos, valores e motivações que orientam o consumo de tais
bens?
A modernidade propiciou uma intensa circulação de mercadorias. Conforme os
estudos da Escola de Frankfurt, até os bens culturais tornaram-se massificados, usados
de acordo com os interesses do capitalismo. Os bens tornaram-se fetiches, e aos objetos
há a atribuição de características humanas. A cultura como conceito abstrato é
representada através de objetos, como os bens culturais ou patrimoniais: monumentos,
culinária, lugares, cidades, artefatos e objetos, a apropriação desses faz parte de uma
cultura material.
Simmel (2005) compreende tal massificação como moda, que eleva o sujeito da
posição de insignificante à representante de uma coletividade; esta obediência social
proporciona uma diferenciação individual, trazendo o sentimento de uniformidade e
individualização. A moda é fugaz e veloz e para o autor temos o direito de lhe ser
infiéis, ela também está inserida no campo do patrimônio cultural. Obedecê-la, faz com
que os bens culturais tornem-se mercadorias, para que sejam consumidas e desejadas,
seja este consumo como mercadorias ou como bens simbólicos.
Inicialmente, buscaremos definir o significado de consumo. Segundo Gell
(2008) os bens de consumo são objetos desejáveis devido ao papel exercido por estes
em um sistema simbólico. O consumo é a incorporação de um item a identidade pessoal
e social de quem o consome. “Penso o consumo como a apropriação de objetos que
passam a integrar a personalidade de alguém – alimentos ingeridos em um banquete,
roupas vestidas, casas habitadas”. (GELL, 2008, p. 146).
Assim, todo o objeto apropriado por uma pessoa, com a finalidade de integrar
sua identidade é um objeto a ser consumido, faz parte da lógica do consumo. Apropriarse dos bens alimentares, desde que a intenção de posse em relação aos mesmos seja
vinculada a necessidade de complementação pessoal, é consumo. Ou seja, se alguém
usa da motivação de apropriar-se de um determinado ingrediente ou alimento porque o
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mesmo faz parte da sua dieta alimentar, das suas preferências este é ligado ao seu
paladar devido à sensação que o mesmo propicia ao seu bem estar, é consumo. Desse
modo, a partir desta definição de consumo nota-se a real necessidade que há em
consumir determinados bens culturais, pois os mesmos são necessários pelo fato de
darem significado cultural e identitário a indivíduos e a grupos sociais.

Foto 19 – Pequi em conserva.
Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2011.

Nesse sentido, consumo é algo necessário aos homens e às relações sociais como
postulam Douglas e Ishewood (2004), que entendem os bens como acessórios rituais, e
o consumo como processo ritual, um sistema que tem a necessidade de suprir
necessidades simbólicas, com a função de dar sentido aos acontecimentos; nos quais são
construídas cercas e pontes com as quais damos sentido ao mundo que nos cerca. O
indivíduo usa o consumo para dizer algo sobre si.
Viver sem rituais é viver sem significados claros e, possivelmente, sem
memórias. Alguns são rituais puramente verbais, vocalizados, não
registrados, desaparecem no ar e dificilmente ajudam a restringir o âmbito da
intervenção. Rituais mais eficazes usam coisas materiais, e podemos supor
que, quanto mais custosa a pompa ritual, tanto mais forte a intenção de fixar
os significados. Os bens nesta perspectivam são acessórios rituais; o consumo
é um processo ritual suja função primária é dar sentido ao fluxo incompleto
dos acontecimentos. (DOUGLAS; ISHEWOOD, 2004, p. 112).
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O consumo além de estar ligado a identidade, pois a escolha pelos objetos a
serem consumidos passa necessariamente por este crivo, também está ligado a
comunicação que se expressa através do rito. O consumo dos bens alimentares no
Mercado Central de Montes Claros se dá na forma de ritual, e é por meio deste que o
indivíduo ou a coletividade pode comunicar mensagens que não seriam possíveis de ser
entendidas se fossem em outra situação. Tais mensagens serão trabalhadas na seção
seguinte, quando abordaremos especificamente o consumo dos bens alimentares no
Mercado Central de Montes Claros.
Appadurai (2008) entende o consumo como produtor de vínculos sociais,
solidariedade, confiança e sociabilidade. As mercadorias possuem histórias de vida, “a
emergência do „objeto‟, isto é, uma coisa que já não é apenas um produto ou uma
mercadoria, mas, em essência, é um signo em um sistema de signos de status”. (p.65).
O consumo, além de ser um aspecto ritual, possibilita as trocas sociais e
simbólicas dentro de um grupo social; as pessoas além de escolherem os objetos por
seus motivos pessoais, também os consomem com a finalidade de estarem
experimentando algo novo, presenteando amigos e conhecidos. No caso da escolha dos
bens alimentares, o consumo também ocorre para que o outro que irá receber o objeto
possa conhecê-lo melhor e ter acesso as suas propriedades físicas, seu sabor, gosto, e
tenha um maior conhecimento do que tal objeto representa. Nesse caso, o bem não
representa apenas um objeto qualquer, e sim um signo, algo que possui um significado
cultural e que está inserido em um sistema simbólico.
Ainda nesta perspectiva dos signos ligados à comunicação, Baudrillard (2005)
vê a lógica de consumo64 como a manipulação de signos. O consumo é um sistema que
garante a ordenação de signos e a interação do grupo; constitui uma moral através de
valores ideológicos, e um sistema de comunicação e permuta que está ligado à vida
cotidiana. “A circulação, a compra, a venda, a apropriação de bens e objetos
diferenciados constituem hoje a nossa linguagem e o nosso código, por cujo intermédio
toda a sociedade comunica e fala.”(p.80).
Tanto Douglas e Ishewood (2004) quanto Baudrillard (2005) reconhecem o
consumo como um ato ligado à comunicação, os primeiros relacionando-o com a
64

“A lógica de consumo (...) define-se como a manipulação de signos. Encontram-se ausentes os valores
simbólicos de criação e relação simbólica de interioridade, funda-se toda a exterioridade.”
(BAUDRILLARD, 2005, p. 120).
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perspectiva ritual e o segundo com os signos. Após esta breve conceituação do
consumo, utilizaremos a definição de Gell (2008), por ser a mais adequada a este
trabalho e ao seu objeto de estudo. O referido autor compreende o consumo como
apropriação de objetos que integram a personalidade de alguém. Assim, a partir deste
conceito avaliaremos o consumo dos bens alimentares.
A partir de observações e leituras a respeito do assunto, entendemos que o
consumo de bens culturais na categoria de mercadorias ocorre quando se dá maior
importância ao objeto a ser comercializado do que as necessidades da coletividade
produtora da mercadoria,65atribuindo-se aos bens culturais um valor econômico.
Essa apropriação do patrimônio cultual como mercadoria, com a atribuição de
valores de uso e de troca, acaba por reduzir o bem patrimonial a um fetiche66, no qual o
desejo de possuir determinado bem é maior do que a consciência deste, essa necessidade
pela apropriação traz consigo a alienação a quem se apropria do bem patrimonial desta
maneira, pois, o indivíduo alienado67 não consegue perceber o que está por trás de um
determinado bem, que existe trabalho humano ali depositado e que contribuiu para o
produto final a ser comercializado. Alienado, o indivíduo não toma consciência da maisvalia68 pertinente à mercadoria, ou seja, o lucro adquirido com a expropriação da mãode-obra impressa naquele bem que é desejado e que será consumido.69
65

“Tanto a cultura quanto a cidade passaram a ser consideradas como mercadorias, manipuladas como
imagem de marca. (...) O patrimônio cultural urbano passa, assim a ser visto como uma reserva, um
potencial de espetáculo a ser explorado.” ( JACQUES, 2008, p. 34).
66

Para Marx, no processo de produção, o produtor domina a mercadoria. Com a sua comercialização há a
situação inversa, pois, o produto domina o produtor. Assim, os homens vivem num mundo de
mercadorias, de fetiches.
67

“O termo alienação é a tradução mais divulgada das três principais palavras alemãs empregadas por
Marx para expressar a idéia de tornar-se estranho a si mesmo, não reconhecer-se em suas obras,
desprender-se, distanciar-se, perder o controle.” (QUINTANEIRO, T; BARBOSA, M. L. O; OLIVEIRA,
M. G. M, 2003, p. 28).
68

A taxa de mais-valia corresponde à relação entre o trabalho necessário e o trabalho excedente
apropriado pelos donos dos meios de produção. Ou seja, um trabalhador recebe um salário para
desempenhar atividades em 8 horas de trabalho. O mesmo salário e as mesmas atividades podem ser
desempenhadas na metade deste tempo, em 4 horas de trabalho. As quatro horas restantes correspondem
ao tempo de trabalho não pago ao trabalhador, visto que é o trabalho que gera o lucro. Alienado, o
trabalhador não consegue perceber o seu nível de exploração.
69

“Sempre que as manifestações do patrimônio imaterial se transformam em mercadorias, em
entretenimento para o consumo, em espetacularização, a ênfase é posta no fetiche. O que sobressai é a
relação entre coisas, entre mercadorias e não as relações sociais entre os indivíduos produtores.
(VELOSO, 2006, p.446).”
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Neste

contexto,

percebe-se

uma

espetacularização,

industrialização,

standardização dos bens culturais. A venda dos bens culturais é reduzida à venda de
uma mercadoria; dando-se maior importância ao objeto a ser comercializado do que as
necessidades da coletividade produtora da mercadoria,70atribuindo-se aos bens culturais
um valor econômico.
Para Berthoud (2000), o mercado apresenta-se como o único caminho para o
desenvolvimento e ordenamento social norteador das ações humanas, onde tudo o que
pode ser fabricado também pode ser vendido. Logo, os bens alimentares são tomados
como mercadorias quando a ênfase é colocada exclusivamente no desejo de possuir o
objeto. Entretanto, todo cuidado é necessário ao se atribuir valor aos bens culturais, para
que não se cometa o erro de se valorizar muito mais a mercadoria do que o bem cultural
produzido por uma coletividade. Quando tomamos os bens culturais como mercadorias,
o sentido que conferimos a estes é o consumo pelo consumo, o desejo de posse, o valor
é somente econômico, representado pelo fetiche.
Sempre que as manifestações do patrimônio imaterial se transformam em
mercadorias, em entretenimento para o consumo, em espetacularização, a
ênfase é posta no fetiche. O que sobressai é a relação entre coisas, entre
mercadorias e não as relações sociais entre os indivíduos produtores. É
preciso, portanto, não espetacularizar ou coisificar o patrimônio, seja material
ou imaterial, e um dos procedimentos indispensáveis é não perder de vista o
sentido que determinada manifestação cultural tem para o grupo que a
produz. (...) O patrimônio cultural tem uma densidade simbólica diferenciada
que deriva sua singularidade do resultado de atividades coletivas e públicas.
(VELOSO, 2006, p.446).

Retomando o que foi tratado no primeiro capítulo deste trabalho, a relação entre a

patrimonialização e o desenvolvimento, ressaltamos que, Pereiro (2006) ao estudar o
turismo cultural e o patrimônio cultural, tece algumas críticas à patrimonialização
indiscriminada dos bens culturais, quando esta tem somente o fim da rentabilidade
econômica, esquecendo-se da sua função educativa. Para o referido autor, a exploração
em massa do patrimônio cultural pode até mesmo acabar com ele.
A relação entre a cultura e o valor monetário dos bens é ressaltada por Kopytoff
(2008), quando este alega que as mercadorias são fenômenos universais. No entanto, a

70

“Tanto a cultura quanto a cidade passaram a ser consideradas como mercadorias, manipuladas como
imagem de marca. (...) O patrimônio cultural urbano passa, assim a ser visto como uma reserva, um
potencial de espetáculo a ser explorado.” ( JACQUES, 2008, p. 34).
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cultura tem se oposto à força da mercantilização, pois a mesma torna o valor dos objetos
hegemônico, e a cultura preza pelo seu oposto. Há uma batalha entre cultura e
mercantilização; a primeira luta contra a homogeneização dos valores de troca dos
objetos e a última age contra a singularização das coisas. “A cultura assegura que
algumas coisas permaneçam inconfundivelmente singulares, e resiste à mercantilização
de outras coisas. Por vezes, ela re-singulariza o que foi mercantilizado”. (p.100).
Esta é a tensão em que se encontram os bens culturais, de um lado tem a função
de representar a cultura e o patrimônio cultural, e de outro representam objetos em que
são conferidos valores, tornando-se mercadorias para serem comercializadas. São
objetos que simbolizam a cultura, como também são representações culturais
materializadas em objetos. Exemplificando, o arroz com pequi representa a culinária
norte mineira, e a cultura norte mineira é também representada no arroz com pequi. A
cultura resiste em tomar tal prato visto apenas sob a ótica das trocas materiais e da
comercialização e entende que tal objeto possui significados simbólicos que são
superiores ao seu valor de comercialização. E a lógica mercantil busca padronizar tal
objeto em valores monetários, que possibilitem as trocas.
Assim, de acordo com as observações realizadas em campo, e a partir do
referencial teórico referente a este tema, é possível afirmar que os bens culturais
tornam-se mercadorias, fetiches, objetos de consumo, quando o valor identitário,
cultural e simbólico dos mesmos é esvaziado de sentido. Quando tais elementos são
produzidos em massa e a sua razão de comercialização é baseada exclusivamente no
lucro e em ganhos monetários, este bem deixa de ser cultural para ser uma mercadoria.
É como se a culinária local caísse nos domínios do fast food, em que os pratos fossem
preparados visando somente a rapidez no preparo, no baixo custo da produção e no
baixo valor calórico, apoiados na exploração de uma mão-de-obra barata, extinguindose toda a sua singularidade para dar lugar a uma produção em massa, para ser
consumida por grande número de pessoas.
Ou seja, os bens culturais têm o seu lado material destacado quando estes são
apropriados como mercadorias, excluindo-se completamente o seu significado
simbólico. No momento em que os mesmos são requisitados como mercadorias, o
interesse de quem se apropria destes está apenas no consumo.
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Entretanto, os objetos são instrumentos que possibilitam através da sua posse
apreender sensações e memórias. No caso deste estudo, os bens alimentares ao serem
apropriados desta maneira, tendem a ocupar outra categoria: passam de mercadorias a
bens simbólicos
Essa outra categoria assumida pelos bens culturais reside na apropriação destes
como expressão da identidade e reconhecimento de uma coletividade, ou seja, como
bens simbólicos. Assim, ao contrário dos bens tomados como mercadorias, os bens
simbólicos71 são constituídos a partir valores, crenças, paixões, mitos, costumes, etc.
comuns a uma coletividade. Estes bens propiciam o reconhecimento do grupo, o reforço
do seu sentimento de pertencimento, de sua identidade, e da memória coletiva através
do reconhecimento e valorização destes bens.
A riqueza do patrimônio cultural consiste em seu poder de reforçar a ideia de
pertencimento ao todo coletivo e em reforçar a identidade social dos mais
diferentes grupos, trazendo para o espaço público múltiplas manifestações
culturais (...). (VELOSO, 2006, p.452).

Para Silveira e Lima Filho (2005), a partir de uma antropologia do objeto
documental, é possível verificar que o objeto e o conjunto de imagens que traz consigo
são passíveis de análise. O objeto materializa concepções culturais diversas que
possibilitam o entendimento de outros domínios que engendram a cultura. Da mesma
forma, na arte, no parentesco ou na religião, os objetos são referências, consequências
da construção cultural. Segundo estes autores o objeto sempre remete a alguém ou
algum lugar, como elemento de uma paisagem. Logo, os bens patrimoniais são fonte de
referência cultural para a coletividade, porque eles contém a essência da identidade
local, a memória do grupo, as tradições herdadas e mantidas, ou seja, o patrimônio
cultural representa os bens construídos pela coletividade que se constituem em
referenciais culturais do grupo.
É nesse sentido que é possível falar numa memória que impregna e restitui “a
alma nas coisas”, referida a uma paisagem (inter) subjetiva onde o objeto (re)
71

Há uma simbólica do objeto cuja dinâmica está relacionada a uma ecologia específica, envolvendo um
universo mental implicado em certos mapeamentos, atribuições de sentidos mais ou menos subjetivos e
fluxos de imagens, que "situam" a coisa em si pelo que significa para os sujeitos, desde o seu estar-nomundo em relação à própria presença aurática do objeto enquanto ícone, ou mesmo como expressão e
desejo de estabelecer vias de comunicação relacionadas a determinadas experiências culturais.
(SILVEIRA, F. L. A; LIMA FILHO, M. F, 2005, p. 38).
Disponível em
http://www.scielo.br/pdf/ha/v11n23/a03v1123.pdf.
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situa o sujeito no mundo vivido mediante o trabalho da memória, ou ainda, é
da força e dinâmica da memória coletiva que o objeto, enquanto expressão da
materialidade da cultura de um grupo social, remete à elasticidade da
memória como forma de fortalecer os vínculos com o lugar, considerando as
tensões próprias do esquecimento. Daí que as imagens dos objetos também
“circulam” nos meandros das memórias dos sujeitos, carreando lembranças
de situações vividas outrora, permeadas por certas sutilezas e emoções
próprias do ato de lutar contra o esquecimento e a finitude do ser, bem como
de seus vínculos com o seu lugar de pertença. (SILVEIRA, F. L. A; LIMA
FILHO, M. F, 2005, p. 39).

Nesse sentido, é pertinente afirmar que o valor dos bens culturais não é somente
econômico, é também simbólico e reproduz os aspectos culturais, sociais, identitários,
históricos, geográficos e políticos de uma determinada comunidade, pois, conforme
Lummis (2000) o poder aquisitivo não é a única forma de riqueza, existem outras
formas a serem compartilhadas que são mais políticas que econômicas. Muitas coisas,
tidas como pobres, são apenas diferentes formas de prosperidade.
É preciso, portanto, não espetacularizar ou coisificar o patrimônio, seja
material ou imaterial, e um dos procedimentos indispensáveis é não perder de
vista o sentido que determinada manifestação cultural tem para o grupo que a
produz. (...) O patrimônio cultural tem uma densidade simbólica diferenciada
que deriva da sua singularidade do resultado de atividades coletivas e
públicas. (VELOSO, 2006, p.446).

O valor dos bens culturais é mais simbólico do que econômico, pois os mesmos
para existirem, mesmo que a finalidade de produção seja a comercialização, ao serem
produzidos, necessitam que um grupo ou indivíduos detentores de técnicas, saberes, e
modos de fazer utilizem suas habilidades, passadas de geração em geração na confecção
destes bens. Os produtores dos bens culturais são detentores de conhecimentos
necessários a produção dos mesmos. Estes saberes representam o patrimônio cultural
imaterial que é produzido, repassado e mantido vivo por um grupo social.
No desenvolvimento destas relações entre os produtores e os consumidores dos
bens culturais, encontramos mais do que relações monetárias, há nesse meio um
conjunto de relações simbólicas norteadas pelos capitais simbólicos, culturais e
sociais72.

72

O capital simbólico é uma propriedade qualquer (de qualquer tipo de capital, físico, econômico,
cultural, social), percebida pelos agentes sociais cujas categorias de percepção são tais que eles podem
entendê-las (percebê-las) e reconhecê-las, atribuindo-lhes valor. (BOURDIEU, 2005b, p. 107).
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Essas relações só fazem sentido e são percebidas como tais porque os indivíduos
e os grupos envolvidos nesta relação de produção e consumo têm domínio dos signos,
símbolos e significados contidos nas trocas, e estes signos têm grande fonte de
significado para as relações sociais que são estabelecidas. Ou seja, o valor dos bens
culturais é simbólico, porque os indivíduos os percebem e os reconhecem como tal. O
valor dos bens alimentares e da culinária regional é simbólico porque quem se apropria
dos mesmos o faz pela necessidade de revigorar sua memória, identidade dentro da
cultura em que se está inserido, e porque o mesmo é parte integrante dos aspectos
constituintes de sua personalidade, gosto, paladar e preferência.
Analisando o conceito e a categoria simbólica, Bourdieu (2005, p.10) afirma
que:
Os símbolos são os instrumentos por excelência da “integração social”;
enquanto instrumentos de conhecimento e de comunicação (...), eles tornam
possível o consesus acerca do sentido do mundo social que contribui
fundamentalmente para a reprodução da ordem social (...).

Para este mesmo autor, os bens culturais possuem uma lógica própria que deve
escapar do economicismo. Os bens simbólicos não fazem parte de significados
universais dispostos a todos universalmente, ao contrário, fazem parte de um mercado
socialmente determinado, regido por leis específicas na lógica simbólica da distinção,
“(...) em que existir não é somente ser diferente mas também ser reconhecido
legitimamente diferente e em que, por outras palavras, a existência real, juridicamente
e politicamente garantida, de afirmar oficialmente a diferença.”(Bourdieu, 2005,
p.129).
O significado simbólico atribuído a estes bens é socialmente determinado. Os
mesmos ocupam tal posição devido ao fato de serem, ao mesmo tempo, objetos
destinados a troca e também objetos que representam signos, significados e valores
simbólicos73. Estes se distinguem dos demais por características singulares e
específicas. No caso da apropriação dos bens culturais encontrados no Mercado Central
de Montes Claros, estes têm o seu valor simbólico garantido porque representam o
73

Ao designar e ao consagrar certos objetos como dignos de serem admirados e degustados, algumas
instâncias como a família e a escola são investidas do poder delegado de impor um arbitrário das
admirações, e por esta via, estão em condições de impor sua aprendizagem ao fim da qual tais obras
poderão surgir como intrinsecamente, ou melhor, como naturalmente dignas de serem admiradas ou
degustadas. (BOURDIEU, 1992, p. 272).
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patrimônio cultural imaterial da região, pela singularidade que possuem em relação aos
demais, pela garantia de qualidade, e pela relação direta que os mesmos têm com a
cultura e a identidade local.
Brait (2010) classifica a alimentação mais que uma simples necessidade básica
para a sobrevivência humana. Nesta prática há certos simbolismos ligados a cultura de
consumo. A autora afirma que a cultura engloba um conjunto de processos sociais:
produção, circulação e consumo de bens simbólicos74. Este mercado é tão vigoroso
quanto o de bens materiais. Entre os bens de consumo, estão os bens simbólicos75que
podem ser consumidos simbolicamente ao invés do consumo imediato. Ou seja, a autora
adverte que se consome o que o objeto simboliza: relações sociais, prestígio e status,
atribuídos ao consumidor destes bens.
Mas também existe a situação contrária, é o caso de um produto que perde
sua condição de mercadoria. Isso acontece quando determinados objetos
(herdados ou ganhados de presente, por exemplo), acabam por tornarem-se
objetos “sem preço”, pois simbolizam relações pessoais e sentimentos tão
intensos que nenhum dinheiro pode comprar. Os produtos relacionados à
alimentação, que são o objeto de nosso trabalho, na maioria das vezes se
enquadram na categoria anterior, de produtos triviais que ganham destaque
enquanto bens simbólicos, embora ambos os movimentos de consumo – tanto
o consumo de bens triviais alçados à condição de bens simbólicos quanto o
consumo de objetos originalmente “vendáveis” que perderam a sua condição
de mercadoria. (BRAIT, 2010, p. 32).

Dessa forma, a alimentação é tomada como bem simbólico, quando o consumo
da mesma baseia-se em valores não monetários. Consumir simbolicamente significa
apropriar-se de um bem observando aspectos, identitários, culturais, simbólicos,
coletivos, que proporcionem reconhecimento e sentimento de pertença. Ou seja, no
momento em que o bem alimentar é consumido na condição de patrimônio cultural
imaterial, este é adquirido pelo fato de possuir característica que representam
determinados símbolos, signos e significados que justifiquem tal apropriação.
Optar pelo consumo de uma fatia de queijo com café ao invés de uma fatia de
pizza, significa que o indivíduo foi motivado a escolher a primeira opção pelo fato do
queijo remeter a sabores que são ativados após o seu consumo que ligam quem o
74

Para Bourdieu, o valor simbólico é a construção do sentido da realidade por meio de sistemas
simbólicos e símbolos estruturados que permeiam as trocas culturais. (BRAIT, 2010, p. 36).
75

Quando falamos em bens simbólicos, é preciso deixar claro que esse conceito difere do conceito de
bens materiais e está intimamente ligado ao campo das artes e das práticas sociais e culturais, já que
podem ser definidos como produções artísticas ou intelectuais atribuídas de valor, reconhecimento,
prestígio e autoridade. (BRAIT, 2010, p. 37).
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degusta a valores, lembranças e memórias relacionados a eventos que não podem ser
mensurados pelo valor monetário.

Foto 20 – Licores
Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2011.

Comer um pedaço de pizza, um sorvete ou batatas fritas pode ser feito em
qualquer lugar, são alimentos produzidos em larga escala, em vários lugares, e feitos
para o consumo em massa, com a finalidade de alimentar o corpo. Mas, comer um
pedaço de beiju, degustar um licor não é algo que pode ser feito em qualquer lugar, pois
estes produtos são encontrados em lugares específicos, produzidos com ingredientes
específicos, e as pessoas que procuram por tais produtos, o procuram porque na maioria
das vezes já os experimentaram em outros momentos, e o consumo dos mesmos
acontece não somente para alimentar o corpo, mas também para alimentar a alma, de
lembranças, memórias e significados que o sabor de tais alimentos proporciona a quem
os degusta.
Conforme Bourdideu (2007) o ganho simbólico contido na apropriação de um
determinado bem, que neste caso este autor analisou as obras de arte, se deve ao valor
distintivo que a mesma proporciona em relação a sua raridade entre as demais,
socialmente distribuídas de forma desigual. “Apropriar-se de uma obra de arte é
afirmar-se como o detentor exclusivo do objeto e do gosto verdadeiro por este objeto
(...).” (p.262).
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A sombra do pensamento deste autor, situamos os bens alimentares encontrados
no Mercado Central de Montes Claros, estes tem o seu valor de destaque por possuírem
certa especificidade em relação aos demais, entretanto os mesmos estão dispostos a
todas as classes sociais, e não somente as classes sociais com um poder aquisitivo mais
alto como é o caso do acesso as obras de arte. É esta raridade que faz com que os
mesmos sejam dotados de grande valor simbólico, fazendo que não sejam consumidos
como mercadorias, mas como bens simbólicos. Assim, a culinária é adquirida como
bem simbólico quando atende a estes requisitos ao ser apropriada.
Ao fim desta seção podemos afirmar que os bens alimentares podem ser
consumidos de duas maneiras distintas, como mercadorias e como bens simbólicos. O
consumo da mercadoria ocorre quando a apropriação do bem é feita sem se levar em
consideração os seus aspectos simbólicos, quando a intenção de quem o consome se
baseia apenas no fetiche, no valor monetário, ou se o mesmo é consumido na lógica dos
alimentos inseridos na categoria de fast food, não se levando em conta o gosto, o sabor,
a memória, a cultura e a identidade do indivíduo consumidor.
O oposto ocorre quando acontece o consumo dos bens alimentares na forma de
bens simbólicos, dotados de singularidade e valores próprios, quando a importância do
consumo está em valores que remetem a memória, ao passado, a cultura e a identidade e
principalmente na exclusividade que o bem em questão possui em relação aos demais.
Assim, diante e a partir destas formas distintas de consumo, buscaremos analisar
na próxima seção como se dá o consumo dos bens alimentares contidos no Mercado
Central de Montes Claros.

3.4 - O processo de apropriação e consumo dos bens alimentares do Mercado
Central de Montes Claros.

Como foi discutido no primeiro capítulo a respeito da preferência e do gosto da
população em frequentar o Mercado Central e em consumir os seus produtos,
constatamos que tal prática tem longa tradição. Os itens ali encontrados e
comercializados têm grande singularidade, representam muito mais do que produtos
destinados ao abastecimento alimentar. Seu significado vai muito além da saciedade
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física ou da preferência alimentar como foram abordados na seção anterior, tais
produtos são alçados a categoria de bens simbólicos.
Nesta seção, pretendemos avaliar o consumo dos bens alimentares no Mercado
Central de Montes Claros. Analisamos este espaço como o lócus de ambivalências,
prevalecem aqui as duas dimensões dos bens culturais a econômica e a simbólica. Para
tanto, analisaremos através da perspectiva dos rituais, dos conceitos cunhados por
Bourdieu sobre o gosto e a preferência, fundados no trabalho de campo e na observação
participante, para avaliar como ocorre este consumo, e quais as motivações para o
mesmo.
Como afirmado por Peirano (2002), qualquer evento, desde que seja constituído
como um fato etnográfico pode ser alçado à condição de um ritual. O Mercado Central
de Montes Claros é o lócus onde são percebidos diversos eventos etnográficos, seja
através do consumo dos produtos ali comercializados, ou através dos eventos celebrados
no local.
Baseado em Da Matta (1997), pode-se afirmar que, ao fazer a análise dos rituais
nos é possível compreender com maior clareza as mensagens sociais, visto que, na
esfera ritual, as coisas são ditas com maior veemência, coerência e consciência.
Conforme o pensamento do referido autor, os ritos podem ser compreendidos como
“dramatizações ou maneiras cruciais de chamar a atenção para certos aspectos da
realidade social, facetas, que, normalmente estão submersas pelas rotinas, interesses e
complicações do cotidiano” (Da Matta, 1997, p. 42).
Nesse caso, é por meio do ritual do consumo que os indivíduos que consomem
determinados produtos podem comunicar mensagens e estas, através da observação
participante, podem ser observadas e interpretadas, pois, ao escolher consumir os bens
alimentares contidos no Mercado Central, o indivíduo comunica diversas mensagens,
tais mensagens serão expostas a seguir, ao longo do texto, de acordo com conversas e
entrevistas realizadas junto aos comerciantes, feirantes, a administração municipal,
frequentadores e turistas dentro do Mercado Central de Montes Claros.
Retomando a definição cunhada por Gell (2008) e trabalhada na seção anterior,
em que o consumo é a apropriação de bens que passam a integrar a personalidade de
alguém. Utilizaremos tal conceito para pensar o consumo dos bens alimentares contidos
em nosso objeto de estudo.
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Nesse sentido, compreendemos que a busca pelos produtos do local é feita pelo
fato dos mesmos serem necessários aos seus consumidores, pois ao serem adquiridos,
estes produtos propiciam ao seu consumidor o preenchimento de determinadas lacunas
culturais. Preenchidas, tais lacunas acabam por completar a personalidade, o gosto, o
paladar e a preferência do comensal, fazendo com que o mesmo tenha o seu sentimento
de pertencimento ao grupo e a cultura local revigorados e reafirmados, tanto através do
rito do consumo, como na posse de tais bens.

Foto 21 – Conservas, pimentas e temperos.
Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2011.

Para explicar esta preferência, este gosto peculiar e este estilo de vida, dos
frequentadores do Mercado Central de Montes Claros em relação aos produtos ali
comercializados, recorremos a Bourdieu (2005b) e (2008) para compreender como
ocorre este processo.
Em sua obra A distinção, Bourdieu (2008) afirma que o gosto depende do capital
cultural herdado e do capital escolar que se encontram a disposição dos sujeitos. Ao
desenvolver o seu pensamento, o autor traça uma correspondência entre as práticas
culturais e as classes sociais, em que as condições de participação social baseiam-se na
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herança social. Ou seja, o gosto e as preferências são herdadas como resultado de
inculcações recebidas ao longo da vida.
Logo, a preferência por pratos requintados faz parte da realidade de
determinados indivíduos que receberam este estímulo ao longo da vida, consumindo
esta iguaria com certa frequência, adaptando o seu paladar e a sua preferência a este
sabor, ligado a leveza e ao requinte. Gostar de salmão faz parte de um estilo de vida que
tem suas origens ligadas à herança familiar, ao capital cultural característico ao grupo
social que o indivíduo pertence. Esse gosto adquirido é fator de distinção para este
grupo social; é por meio dos alimentos tidos como distintos que se pode traçar um
paralelo entre os alimentos que são distintos e os que são vulgares.
Neste oposto estão os alimentos que possuem uma carga simbólica oposta as
características dos alimentos distintos. Os alimentos tidos como vulgares representam o
contrário destes, porque estão relacionados às classes trabalhadoras, que não tem o
mesmo capital cultural e econômico para se apropriar dos alimentos distintos. Tais
classes necessitam dos alimentos para sustentar o corpo para o trabalho, representam os
alimentos gordurosos, salgados, com sabores fortes e característicos.
Ou seja, esta preferência por estes alimentos se deve pelo fato de que as escolhas
deste grupo são baseadas de acordo com as suas práticas que fazem parte da realidade
social e econômica em que este grupo está inserido. Assim, é possível afirmar que as
preferências são condicionadas ao longo da vida, por motivos econômicos, sociais e
culturais.
Os integrantes das classes mais abastadas não apreciam a buchada de bode, a
dobradinha, a cachaça, porque são comidas que não fizeram parte do seu cardápio
alimentar ao longo da vida. As pessoas que integram esta classe, e que foram educadas
pela mesma, também não poderão apreciar com prazer os ingredientes e os sabores que
integram os pratos e as bebidas apreciados pelas classes populares, pois o seu paladar
não foi condicionado a ter prazer nesta apreciação.
A comida apreciada e consumida pelas classes populares, para os integrantes das
classes abastadas, faz parte da ideia de comida gordurosa, forte, que não tem um bom
caimento para o corpo. O mesmo ocorre em relação às classes mais populares, que não
apreciam o gosto pelos vinhos requintados, nem pelo salmão, pelo fato deste cardápio
estar muito além das suas condições financeiras em adquiri-los, e pelo fato do seu
paladar não ser acostumado com o consumo destes bens alimentares. O seu consumo, e
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o que estes produtos simbolizam podem causar estranheza ao serem apropriados pelos
membros destas classes.

Foto 21 – Cachaças
Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2011.

Enfim, os motivos que levam a determinados grupos sociais a consumirem
determinados pratos e a determinada culinária é fruto de uma herança cultural
específica, adquirida ao longo de uma vida, e também relacionada a fatores sociais,
econômicos e culturais. A preferência dos montesclarenses pelos produtos do Mercado
Central é histórica, como foi colocado no primeiro capítulo deste trabalho, transmitida
ao longo do tempo, passada de gerações em gerações, herdada conforme o capital
cultural transmitido através das famílias aos seus herdeiros.
Desde a infância, os filhos vão ao Mercado Central acompanhar os pais na feira,
comer feijoada aos sábados e assim entendem que aquelas mercadorias são específicas
daquele local, e durante as refeições elas são consumidas por todo o grupo familiar.
Assim, com o passar dos anos, através desta repetição, estes costumes são inculcados e
o paladar é moldado a este gosto e a esta preferência. Consumir tais produtos significa
dar continuidade à tradição e à herança cultural e familiar. Essa ação é personificada no
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gosto por estes produtos que, por mais este motivo, representam o patrimônio cultural
imaterial local.
Ainda de acordo com a perspectiva deste autor sobre o gosto e o estilo de vida,
Bourdieu (2005b) nos fornece suporte na compreensão dos motivos da escolha em
consumir estes produtos e em frequentar este local. O conceito de habitus é norteador
desta análise. Por habitus compreendemos os princípios geradores e unificadores que
dão sentido e significado às características pertinentes a uma determinada posição social
e a um determinado estilo de vida individual e personalizado, que aglomera escolhas
caracterizadas pela sua particularidade e singularidade em relação a pessoas, bens e
práticas.
Os habitus são princípios geradores de práticas distintas e distintivas – o que
o operário come, e sobretudo sua maneira de comer, o esporte que pratica e
sua maneira de praticá-lo, suas opiniões políticas e sua maneira de expressalas diferem sistematicamente do consumo ou das atividades correspondentes
do empresário industrial;mas são também esquemas classificatórios,
princípios de classificação, princípios de visão e de divisão e gostos
diferentes. Eles estabelecem as diferenças entre o que é bom e mau, entre o
bem e o mal, entre o que é distinto e o que é vulgar etc., mas elas não são as
mesmas. Assim, por exemplo, o mesmo comportamento ou o mesmo bem
pode parecer distinto para um, pretensioso ou ostentatório para outro e vulgar
para um terceiro. (BOURDIEU, 2005, p.22)

Dessa maneira, nos é possível analisar e compreender o conceito de habitus,
como o conjunto de gostos e preferências que são correspondentes a determinados “(...)
condicionamentos sociais associados à condição correspondente e, pela intermediação
desses habitus e de suas capacidades geradoras, um conjunto sistemático de bens e de
propriedades, vinculadas entre si por uma afinidade de estilo”. (p. 21).
Nesse sentido, é por meio do habitus, de um estilo de vida peculiar que neste
caso específico foi herdado e é dotado de grande capital simbólico e cultural, é possível
justificar a preferência pela frequência ao local e pelo consumo dos bens alimentares do
Mercado Central de Montes Claros. Tal afirmação pode ser confirmada na fala de
alguns dos apreciadores do local e de seus produtos. Para manter a privacidade dos
entrevistados, os nomes dos mesmos foram trocados:

Mercado é um ponto turístico de cultura, é gostar de Mercado.
Mas se você gosta de comer a comida do Mercado, ninguém vai
discutir com você. Há pessoas que não abrem mão de ir todos
os sábados ao Mercado, tomar café, beber boa cachaça e comer
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feijoada. (Entrevistado
consumidor).

3

–

Carlos

-

frequentador

e

Eu venho todos os sábados aqui (...). Meu irmão vem às 5:00
horas da manhã, faz a sua feira, toma o seu café, e volta para
casa, e às 8:00 horas vai para o trabalho. Esta é a rotina dele
de todos os sábados.(Entrevistada 1 – Maria - frequentadora e
consumidora).

O dia que eu não venho aqui eu sinto falta... é bom para bater
papo, conversar, fazer amigos, ver as verduras, tudo tão
novinho e fresquinho, dá uma sensação de fartura.
(Entrevistada 5 – Alice - frequentadora e consumidora).

Têm coisas que é muito difícil de encontrar na cidade, como o
fumo, uma boa goiabada, aquelas coisas antigas do passado,
que a gente de tanto passar e olhar, lembra que aquele produto
tem no Mercado. (Entrevistado 2 – Marcos - frequentador e
consumidor).

Dessa maneira, a partir das falas dos entrevistados acima, fica evidente que o
Mercado Central de Montes Claros e os bens ali comercializados são os responsáveis
pela ocorrência de um habitus característico aos frequentadores e consumidores do local
em questão. A prova da existência deste habitus está perceptível quando os
entrevistados afirmam que “Há pessoas que não abrem mão de ir todos os sábados ao
Mercado, tomar café, beber boa cachaça e comer feijoada” (Entrevistado 3 – Carlos frequentador e consumidor), “é a rotina dele de todos os sábados”. (Entrevistada 1 –
Maria - frequentadora e consumidora),“O

dia que eu não venho aqui eu sinto

falta.”(Entrevistada 5 – Alice - frequentadora e consumidora). Ou seja, a frequência ao
Mercado é um ritual integrante da rotina dos seus assíduos consumidores. A ação
sabática de ir ao Mercado não se baseia apenas em fazer compras, integra uma rotina
específica de certos indivíduos, que fazem desta frequência, deste local e dos bens ali
consumidos elementos integrantes de sua personalidade e identidade.
Quanto aos bens alimentares comercializados no Mercado, é pertinente afirmar,
a partir dos fragmentos das entrevistas acima, que a escolha pelo consumo de tais bens
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são determinadas pela singularidade dos mesmos em relação aos demais “Têm coisas
que é muito difícil de encontrar na cidade” (Entrevistado 2 – Marcos - frequentador e
consumidor), “aquelas coisas antigas do passado, que a gente de tanto passar e olhar,
lembra que aquele produto tem no Mercado.”(Entrevistado 2 – Marcos - frequentador
e consumidor).
Assim, é possível alegar que os produtos contidos no Mercado Central de
Montes Claros são para consumidores específicos, que procuram certos produtos e que
detém um gosto bem peculiar determinado por particularidades culturais, históricas e
sociais. Logo, o habitus é identificado neste estilo de vida, nas preferências e gostos das
pessoas que através do rito de frequência ao Mercado, nos comunicam mensagens de
pertencimento a um grupo social, além de utilizar o rito para estabelecer preferências
culturais e alimentares.
Quanto à alimentação, é notório que este espaço propicia o consumo de objetos e
bens exclusivos. É no espaço do Mercado que encontramos determinados produtos que
só são comercializados ali. Como prova de tal afirmação, podemos perceber nas falas
das pessoas entrevistadas no local, quando indagadas do porque da frequência ao local e
sobre os motivos em se adquirir estes produtos, os entrevistados são unânimes em
relação as suas respostas.
Todas as pessoas com as quais estabeleci um diálogo, quando questionadas
sobre quais são os motivos de escolherem consumir os produtos do Mercado Central ao
invés de optarem pelos produtos dos supermercados, sinalizam suas respostas para as
características peculiares dos bens ali encontrados. Adiante, identificamos nas falas de
alguns feirantes, consumidores e frequentadores do Mercado Central, estes estão com os
seus nomes trocados. A partir das falas abaixo, que foram mantidas inteiras para não se
perder a sequência das informações, notamos algumas questões que apontam para o
valor simbólico dos produtos ali encontrados, como percebemos nos fragmentos das
entrevistas a seguir:

Sandra – Hoje encontramos tantos supermercados, mercadinhos... na opinião do
senhor, porque as pessoas ainda compram aqui no Mercado?
João – Porque tem muitas coisas no Mercado que são mais baratas que no
supermercado.
Sandra – Mas as raízes não têm nestes lugares, encontramos apenas no Mercado.
João – Encontra só no Mercado.
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Sandra – E as pessoas de fora da cidade vêm comprar aqui também?
João – Sempre vêm.
Sandra – O que as pessoas mais procuram?
João – Muitas coisas, semente de sucupira, carqueijo, para levar de lembrança para
outros lugares.
Sandra – Eu estava observando que têm pessoas que só compram aqui no Mercado, e
em nenhum outro lugar. O senhor acha que aqui se vendem coisas melhores, mais puras,
mais legítimas, mais especiais que em outros lugares?
João – As pessoas vêm comprar aqui no Mercado porque já tem aquele dom de comprar
no Mercado. Às vezes eles querem comprar um tipo de farinha melhor, um feijão
carioquinha que não tem no centro, então eles vem comprar aqui.
Sandra – É o senhor mesmo que faz estes remédios?
João – A maioria.
Sandra – E o óleo é o senhor que busca?
João – Esse aí eu compro, tem uma pessoa que há mais de 20 anos me entrega.
Sandra – E as raízes?
João – Eu tenho uns fregueses que trazem da roça para mim.
Sandra – Já vieram pessoas fazer pedidos de raízes ou algum outro produto que o
senhor não tem?
João – Já chegou muito.
Sandra – O que o senhor faz, encomenda?
João – Faço encomenda, tem pedidos que vêm de Jequitinhonha.
Sandra – E o senhor gosta de ser feirante aqui no Mercado?
João – Eu gosto, porque a minha profissão é essa.
Sandra – O senhor gosta então da sua profissão?
João - Eu gosto, eu tenho que dar valor a ela.

Pela experiência que tenho vejo que é a ligação cultural com a
região, as pessoas que vão ali tem o prazer de comprar por
saberem que são produtos produzidos na região. A maioria das
pessoas que compram no Mercado tem a convicção de estarem
comprando produtos daqui, que nos fazem lembrar dos nossos
pais, dos nossos avós, da nossa infância. Essa ligação não é
tirada, esse prazer de estar na feira todos os sábados e
domingos, em um ambiente que lembra a nossa região, o
passado. (Entrevistado 4 – Roberto – Funcionário da
administração municipal do Mercado Central, frequentador e
consumidor).

O Mercado é um lugar ideal para você comer um frango
caipira, sentar num bar, dar uma volta (...). (Entrevistado 7 –
Márcio – frequentador e consumidor).
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Percebe-se que a preferência por tais produtos é devido ao gosto, ao habitus, e
também pela exclusividade dos mesmos, não sendo encontrados em nenhum outro
lugar, como se pode perceber nas seguintes afirmações: “as pessoas que vão ali têm o
prazer de comprar por saberem que são produtos produzidos na região” (Entrevistado
2 – Marcos - frequentador e consumidor), “As pessoas vêm comprar aqui no Mercado
porque já tem aquele dom de comprar no Mercado. Às vezes eles querem comprar um
tipo de farinha melhor, um feijão carioquinha que não tem no centro, então eles vem
comprar aqui.”(João).
Desta maneira, consumir um produto do Mercado Central é muito mais que o
consumo de um produto natural, ou sem conservantes, é o consumo de um bem
simbólico, que faz parte da identidade, história e personalidade de alguém. Possuir tal
bem é o mesmo que reforçar laços identitários e culturais “A maioria das pessoas que
compram no Mercado tem a convicção de estarem comprando produtos daqui, que nos
fazem lembrar dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa infância. Essa ligação não é
tirada, esse prazer de estar na feira todos os sábados e domingos, em um ambiente que
lembra a nossa região o passado.”(Entrevistado 4 – Roberto – Funcionário da
administração municipal do Mercado Central, frequentador e consumidor).
Esta posição de raridade ocupada pelos bens alimentares encontrados no local é
percebida através das falas dos entrevistados sejam feirantes, comerciantes,
frequentadores ou consumidores.

Sandra – Quero saber a opinião do senhor, apesar de existirem tantos supermercados e
mercadinhos nos bairros, por que as pessoas ainda procuram o Mercado?
Manoel - Eu acho que é porque esses mercados aí são ruins, têm muita concorrência do
que com o do pessoal aqui.
Sandra - Mas e quanto às pessoas que ainda compram aqui, o senhor acha que é por
qual motivo que elas vêm aqui no Mercado todos os sábados comprar?
Manoel - Eu acho que o povo frequenta aqui, no Mercado, porque eles acham o queijo,
o feijão, o alho, o frango, a verdura fresquinha. Acho que é porque eles têm a opção de
achar as verduras e frutas mais novinhas. Aqui acha tudo novinho no fim de semana,
acha mel de abelha, óleo de pequi. Tem um tanto de coisa aqui que não tem nos
mercados. Farinha boa os supermercados não tem, aqui o povo tem mais opções. Lá as
coisas são embaladas, aqui podem achar mercadorias de todos os tipos.
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E é em busca desta variedade e raridade alimentar que os consumidores se
deslocam fielmente ao Mercado Central, visto que “Tem um tanto de coisa aqui que
não tem nos mercados” (Manoel); “ Lá (nos supermercados) as coisas são embaladas,
aqui podem achar mercadorias de todos os tipos.” (Manoel) Assim, o grande prazer
dos consumidores e frequentadores está associado tanto ao acesso aos alimentos quanto
à frequência ao local, ou seja, este habitus é constituído pela participação em um rito e
no consumo de determinados produtos.
O Mercado Central de Montes Claros, além de abrigar produtos exclusivos do
cerrado, que integram a cultura local e simbolizam o capital cultural herdado pelos
montesclarenses, singulariza e dá exclusividade aos seus comerciantes e feirantes. O
local traz referências simbólicas não só as mercadorias ali comercializadas, mas também
às pessoas que as comercializam. Nos exemplos a seguir, observamos que a condição de
ser comerciante do Mercado Central representa muito mais do que uma ocupação, é
também uma identidade. E esta pode ser muito maior, ou ocupar o espaço da identidade
que se tem fora do espaço do Mercado.

Sandra - Mas quem trabalhou a vida toda no Mercado não consegue largar não?
Manoel - Ah, não consegue não... Eu tenho uns 60, 65 anos de Mercado.
Sandra - E quantos anos o senhor tem de vida?
Manoel – Oitenta e sete, eu vim para cá quando tinha dezoito anos e estou aqui até hoje,
daqui só para o cemitério.
Sandra - Então o senhor gosta de trabalhar aqui?
Manoel - Num é porque a gente gosta não, é bom para saúde, para a mente.

A profissão exercida neste espaço confere uma identidade relacionada ao ofício
do Senhor Manoel, que também é reconhecido pela sua prestação de serviços, no espaço
do Mercado. Aqui ele é identificado e relacionado junto ao produto que comercializa: o
fumo. A profissão é muito mais que uma fonte de renda e ocupação para estes
comerciantes, é também fonte de identidade e reconhecimento social.
Sandra – Há quantos anos o senhor trabalha como raizeiro?
João – 44 anos.
Sandra – Aqui no Mercado as pessoas conhecem o senhor como Raizeiro?
João - Raizeiro. E é em qualquer lugar, não só no Mercado. Ninguém sabe aqui o meu
nome.
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Sandra – O que o senhor ensina as pessoas que vem até aqui procurar o senhor?
João – Elas falam que estão sentindo dores. Para dor de barriga eu sei qual é o remédio,
se falam que estão sentindo dor de cabeça eu também sei qual é o remédio.
Sandra – O senhor ensina os ingredientes e as receitas pra eles?
João – Ensino como é que faz.

Nesse caso, devido a sua profissão que é exercida no espaço do Mercado, o
entrevistado acima adquiriu um novo nome, e este é sempre associado a sua identidade:
a de raizeiro. Quando este afirma que “Ninguém sabe aqui o meu nome” (João), fica
evidente que a identidade construída ao longo dos anos no Mercado é a que é
reconhecida e utilizada no ambiente o trabalho. Nesse sentido, nota-se que o Mercado
Central de Montes Claros tem o papel de abrigar em si toda a sorte de singularidades
como as questões identitárias, a memória e a alimentação.
Assim de acordo com a convivência com os frequentadores, consumidores,
turistas, feirantes, comerciantes e com os representantes da administração municipal, é
possível afirmar que as pessoas vão ao Mercado Central de Montes Claros procurarem
não somente pelos produtos regionais, como a carne de sol, o queijo, o doce, a cachaça
dentre outros.
As pessoas não procuram apenas por mercadorias, porque se elas quisessem
apenas trocar dinheiro por mercadorias procuravam pelas mesmas nos supermercados,
bares e restaurantes e as compravam. Mas quando fazem a opção em comprar no
Mercado Central, elas estão à procura de produtos que fazem parte das lembranças
pertinentes a uma herança cultural, que ativam as memórias ligadas à infância, ao
passado, que integram a preferência e o gosto alimentar das pessoas que procuram por
estes produtos.
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Foto 21 – Farinha de Morro Alto
Fonte: Pesquisa realizada pela autora, 2011.

Assim, retomando a discussão da seção anterior sobre o consumo de
mercadorias e de bens simbólicos, identificamos que no Mercado Central de Montes
Claros os bens alimentares são consumidos na forma de bens simbólicos, pois, o
objetivo do consumo destes ocorre porque os mesmos são tomados como patrimônio
cultural imaterial local, representantes de questões identitárias, culturais e simbólicas.
Não são mercadorias, porque entendemos que os alimentos fast food e toda a
cultura pertinente aos mesmos integram a categoria das mercadorias. Assim, a culinária
não é mercadoria muito menos os bens alimentares contidos no Mercado Central, pois
quem se apropria destes, consome-os porque tais bens possuem uma identidade e
especificidades próprias que somente são encontrados no Mercado. Ou seja, o Mercado
não é local de mercadorias, mas sim local de bens culturais. Isso porque o sentido
atribuído a quem se apropria destes bens não é ligado ao consumo pelo consumo, ao
contrário é um consumo ligado a uma gama de valores simbólicos.
Nesse sentido, observamos que ao serem dotados de forte significado cultural, os
bens alimentares contidos no Mercado Central de Montes Claros têm uma finalidade
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maior do que alimentar e nutrir tem também a função de revigorar a cultura local.
Partindo deste pressuposto, compreendemos que os bens alimentares comercializados
neste espaço podem contribuir sobremaneira para o desenvolvimento local, seja
econômico, cultural ou social, principalmente porque o consumo deste é feito devido a
suas propriedades simbólicas. E é por meio destas que ocorre a revitalização e
reconhecimento do patrimônio cultural local, que patrimonializado é um vetor para o
desenvolvimento local.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da abordagem dos conceitos e categorias feitas ao longo do texto, temos
a possibilidade de desenvolver uma variedade de análises e direcionamentos para este
trabalho. No entanto, para o momento nos concentramos em pensar o Mercado Central
de Montes Claros como patrimônio cultural e vetor de desenvolvimento local, através
da apropriação dos bens ali encontrados.
É importante ressaltar que este trabalho não busca dar respostas sobre os temas
trabalhados ao longo das seções, muito menos esgotar os questionamentos a respeito do
assunto em questão. A proposta de analisar o patrimônio cultural e seu consumo, seja
como mercadorias ou bens simbólicos como vetor do desenvolvimento local, tem a
finalidade de suscitar novas questões para o debate e principalmente para nortear futuros
estudos sobre o tema em questão.
A reflexão sobre o desenvolvimento nos mostra usos e significados distintos. Tal
conceito pode denominar crescimento econômico, satisfação de necessidades como
meio das liberdades humanas e do bem-estar. Este também é visto como a única
maneira para se chegar à prosperidade.
Buscar o desenvolvimento tornou-se um alvo inatingível, esboçado pelos países
de primeiro mundo, e colocado como uma meta a ser perseguida e conquistada pelos
países em vias de desenvolvimento. É pertinente afirmar que o desenvolvimento tornouse uma verdade quase absoluta colocada às populações. Mas diante das considerações a
respeito deste tema feitas no primeiro capítulo deste trabalho, fica a seguinte pergunta:
qual é o tipo de desenvolvimento que queremos? Um desenvolvimento voltado para a
produção e reprodução de desigualdades, ou outra forma de desenvolvimento baseada
na satisfação das necessidades básicas gerando o bem-estar?
Nesse sentido, a análise proposta no primeiro capítulo ressalta que a ação de
patrimonializar determinado bem cultural tem o objetivo de inserir a comunidade local
no caminho do desenvolvimento social e econômico, pois, a partir do momento em que
se agrega valor, tanto econômico quanto simbólico a um determinado bem cultural, este
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produz o reconhecimento e identificação da população local com sua história e sua
cultura, além de agregar valor econômico na comercialização do mesmo, que acaba por
integrar a comunidade local no caminho do desenvolvimento. Dessa forma, a
patrimonialização da cultura deve ser utilizada como meio e fim da valorização dos
bens culturais. E estes, ao assumirem sua posição simbólica, consequentemente serão
canais de desenvolvimento social, econômico e cultural.
No momento em que nos apropriamos do patrimônio cultural e da ativação de
memórias relacionadas aos saberes e lugares, podemos identificar quem somos, nossas
origens, nossa identidade; preservá-lo, revitalizá-lo e reconhecê-lo significa não
esquecer as origens. Analisar a culinária, determinada por saberes e lugares, permite
associar as preferências alimentares com os signos culturais que adquirimos ao longo da
vida, ou seja, o gosto e a preferência em relação à comida são condicionados de acordo
com as influências culturais recebidas e adquiridas com o tempo.
Assim, é pertinente afirmar ao fim deste trabalho, que a existência, e o
funcionamento dos Mercados é um fenômeno universal. O que diferencia o Mercado
Central de Montes Claros em relação aos outros Mercados é a sua singularidade em
relação aos demais. Neste sentido, a ocorrência desta singularidade só foi possível de
ser percebida através da imersão no cotidiano, na sociabilidade e nas práticas sociais e
econômicas e culturais dos sujeitos que contribuem cotidianamente para o
funcionamento deste local. Assim, pode-se afirmar que o Mercado Central de Montes
Claros é o lócus onde encontramos certas ambivalências relativas aos bens patrimoniais.
Neste espaço encontramos tanto a dimensão simbólica quanto a dimensão econômica.
Este espaço também constitui-se como patrimônio cultural da cidade. Devido à
sua importância cultural para os moradores locais, há o fiel consumo dos bens
alimentares ali comercializados, fazendo com que o local seja um dos impulsionadores
do desenvolvimento local, visto que o comércio feito dentro deste espaço engloba tanto
as troças monetárias como culturais, simbólicas ou de mercadorias, que podem
contribuir significativamente para o desenvolvimento.
Desta forma, o patrimônio cultural em sua forma imaterial, tem forte ligação
com o desenvolvimento local, visto que o mesmo é fonte de reconhecimento e
identidade de um povo. Nesse sentido, faz-se necessária a utilização de ações voltadas
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para a patrimonialização da cultura, sejam estas de cunho governamental ou não, para
propiciar o fomento de programas que possibilitem a preservação e o reconhecimento
dos bens culturais e da cultura local, visando o desenvolvimento social, econômico e
cultural.
Cabe tanto ao poder público como a gestores privados assegurar o direito à
memória. Tal medida ocorrerá com a preservação dos bens culturais sejam estes
materiais ou imateriais, mediante políticas públicas e sociais eficazes que se efetivem
com a concretização do desenvolvimento local, e não somente focadas no viés
econômico, do lucro, da comercialização. Para que tais medidas sejam eficazes, é
preciso o envolvimento tanto do poder público ou da iniciativa privada, como da
sociedade civil e da comunidade local a ser beneficiada.
A valorização da cultura e dos bens culturais materiais e imateriais precisa
ocorrer de forma que o benefício seja a reativação ou revitalização da própria cultura e
esta, revigorada, seja capaz de beneficiar diretamente os grupos locais, que são os
responsáveis por alimentar diariamente todas as manifestações e aspectos culturais
locais.
A patrimonialização contribui para que a cultura local não seja esquecida. Com a
revitalização dos bens culturais, a memória coletiva é reafirmada. No caso analisado por
este trabalho, uma vez patrimonializados, os bens alimentares podem servir para o
consumo e também como fonte de reconhecimento local. Ou seja, ao serem tratados
como mercadorias, estimulam o consumo e movimentam a economia, contribuindo para
o desenvolvimento econômico. Ao serem apropriados como bens simbólicos, reafirmam
a identidade e a memória local, propiciando o resgate e reafirmação das tradições,
fomentando o desenvolvimento social e cultural.
Dessa maneira, compreendemos então que quaisquer que sejam os sentidos
adotados pelo grupo em questão, a patrimonialização atua como vetor do
desenvolvimento local, pois, ao se levar em conta a comercialização de mercadorias,
promove-se o desenvolvimento econômico. Ao se optar pela importância simbólica, há
o favorecimento do desenvolvimento social e cultural do grupo, através da valorização
do patrimônio cultural e do fortalecimento identitário. Assim, o ponto comum entre
culinária e patrimônio é que estas categorias fomentam o desenvolvimento, seja através
da apropriação de bens simbólicos ou de mercadorias.
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No entanto, seria muita simplicidade pensar que os bens culturais por si próprios
seriam capazes de transformar determinadas realidades sociais que se encontram em
posição de subalternidade em relação a outras. Ou pensar que o patrimônio
exclusivamente em sua forma simbólica seria o ideal para se chegar ao desenvolvimento
pleno e sustentável de alguns grupos sociais.
O patrimônio e os bens culturais devem ser reconhecidos na sua forma
simbólica, para que ocorra o reconhecimento e o sentimento de pertença, mas é
necessário que este seja instrumentalizado, seja através de políticas públicas, ou de
investimentos privados para que seja divulgado e acessível a todos, possibilitando assim
que estes grupos subalternos saiam da sua invisibilidade e assumam um lugar de
visibilidade junto à sociedade.
Quando os bens culturais passam a estar visíveis, podem ser reconhecidos e
consumidos por um público maior. Tal fato ocorre quando um grupo social, que não faz
parte do grupo local de pessoas que detém os códigos simbólicos de apropriação de
determinado bem cultural, passa a ter conhecimento destes bens quando os mesmos
passam a ocupar o lugar de mercadorias, pois, a partir desse momento passam a ser
comercializados e desejados.
É entre essa divisão de ser um bem simbólico e ser uma mercadoria que está o
grande dilema proposto a ser pensado neste trabalho. Por isso que ao longo do texto
procuramos conceituar, delimitar e categorizar o patrimônio cultural nestas distintas
categorias: bens simbólicos e mercadorias. No entanto, identificamos ao longo da
pesquisa que tal delimitação não é pertinente a este objeto ao qual nos propomos
estudar.
A busca pela associação entre categorias distintas pode ser explicada pela
antropologia estruturalista. Quanto a esta dicotomia entre o simbólico e a mercadoria é
pertinente afirmar, conforme o pensamento de Lévi-Strauss, que pensamos por pares de
oposição binária. Por este motivo, buscamos associar os pólos opostos e antagônicos, se
há o dia haverá também à noite, se pensamos no preto, logo o relacionamos ao branco,
logo se o patrimônio é simbólico também pode ser mercadoria.
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Assim, quando analisamos o patrimônio, ao longo deste trabalho, levando em
conta o pensamento estruturalista deste antropólogo, relacionamos os bens alimentares
por pares de oposição binária, quando tratamos as categorias de bens simbólicos e
mercadorias. No entanto, como foi trabalhado no primeiro capítulo, ao levar em
consideração as ambivalências da modernidade, observamos que tais oposições não são
condizentes com a modernidade, pois, o patrimônio cultural é ao mesmo tempo
simbólico e também é mercadoria. E por pertencer a ambas as categorias o patrimônio
cultural se constitui em vetor de desenvolvimento local.
Dentro desta perspectiva de desenvolvimento local, localizamos o patrimônio
cultural como vetor do mesmo porque ao captar valores simbólicos, o patrimônio é
capaz de fortalecer a coesão social através da identidade de um grupo e do sentimento
de pertença norteado pela cultura local. Num outro viés, quando se sobressaem os
valores da mercadoria, os bens culturais são os responsáveis pelas movimentações
financeiras e pela geração de renda em torno do patrimônio local. Consequentemente,
quando há esta monetarização cultural, há uma maior visibilidade do patrimônio local,
que faz com que o grupo em questão seja reconhecido pelo bem cultural em destaque, e
este bem passa a ser fonte de reconhecimento identitário do grupo em questão. A partir
deste momento, com o patrimônio fetichizado há a criação de valores simbólicos em
torno do mesmo.
Ao longo do texto buscamos categorizar, conceituar e apontar diferenças e
semelhanças entre mercadorias e bens simbólicos. Nesse sentido, de acordo com Sartori
(1991), a aplicação do método comparativo propicia um maior entendimento sobre o
tema a ser estudado, principalmente porque comparar é explicar, com o uso deste
método há ampliação do conhecimento sobre determinado assunto. A comparação deve
ser feita estabelecendo critérios, analogias com os modelos a serem estudados,
avaliando-se as propriedades comuns entre ambos.
No entanto, este esforço teve o objetivo de aumentar o nosso conhecimento a
respeito do assunto para assim analisar tais categorias. Neste trabalho, a comparação
permitiu classificar semelhanças entre as categorias analisadas: mercadorias e bens
simbólicos, e também suas diferenças. Assim, percebe-se que a importância da
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comparação não está no estudo das semelhanças dos casos estudados, mas sim
diferenças entre ambos.
Dessa maneira, após essa delimitação entre mercadorias e bens simbólicos
notamos que ambas as categorias não podem ser separadas porque são conceitos que se
complementam, dentro do contexto de modernidade permeada por ambivalências. No
entanto, foi necessário separar e categorizar o patrimônio, para que através das
diferenças entre mercadorias e bens simbólicos pudéssemos assimilar claramente o que
representa cada uma dessas dimensões, para que após esta compreensão
prosseguíssemos na análise da patrimonialização dos bens culturais como meio de
desenvolvimento local.
Desse modo, verificamos que as ações originadas tanto pelo poder público como
pela iniciativa privada, voltadas para a patrimonialização da cultura e dos bens culturais,
fundamentam-se na apropriação do patrimônio em um contexto de modernidade, que
possibilita que os bens culturais sejam identificados tanto como bens simbólicos como
mercadorias.
Não há como negar que o patrimônio possui determinados valores simbólicos
muito bem reconhecidos, mas também é possível atribuir valor mercadológico aos bens
culturais. O capital e as mercadorias também possuem valores simbólicos, representam
questões relativas ao lucro e aos ganhos monetários, enfim a riqueza e a satisfação de
necessidades, uma vez que é no contexto da modernidade com seus dilemas, paradoxos
e ambivalências que podemos encontrar essas questões postas de forma antagônica, e ao
mesmo tempo de maneira condensada.
Nas ambivalências da modernidade não existe uma nítida separação entre o
simbólico e a mercadoria; eles são faces de uma mesma moeda chamada cultura.
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