
PATROCÍNIO                                                           REALIZAÇÃO INCENTIVO



Mapa Afetivo desenvolvido por KANÔ

O Mapa Afetivo de um bairro, cidade ou mesmo de 
uma rua, extrapola o desenho cartográfico para 

imprimir as afetividades, memórias, sentimentos e 
experiências coletivas locais. É uma ferramenta que 
leva à compreensão dos processos que envolvem a 

construção da identidade social das pessoas 
moradoras e de um determinado lugar.

O Mapa Afetivo do Morro das Pedras foi criado para 
apoiar o Festival Somos Comunidade 2020/2021, 
idealizado pelo Instituto Unimed-BH e realizado 
pela Coreto Cultural, no desenvolvimento de um 

processo mais participativo com os moradores. 

Buscou-se um entendimento qualitativo mais 
aprofundado das pessoas, sonhos, histórias e 
sentimentos da comunidade e, para isso, foram 

realizadas entrevistas com as pessoas, divididas em 
três grupos: 

• Anciões: para registro da história do Morro das 
Pedras e sua evolução;

• Jovens: para compreender os sonhos e a afetividade 
que constroem, hoje, a futura história da comunidade;

• Empreendedores e profissionais da economia 
criativa: para entender a relação da comunidade com 

as manifestações artísticas que a compõem e os 
projetos de vida das pessoas que empreendem no 

Morro das Pedras.

O resultado destas conversas é apresentado a 
seguir.



Durante algumas semanas, conversamos com alguns jovens, 
anciões e pessoas empreendedoras e/ou da economia criativa 
moradores do Morro do Morro das Pedras (MDP) ou que têm 
alguma relação próxima com a comunidade para criar, a partir 
de todas essas vozes, sonhos e memórias, o Mapa Afetivo do 
Morro das Pedras. Mais do que a cartografia do lugar, neste 
trabalho está impresso algumas das afetividades que 
compõem o dia a dia, a identidade ou mesmo as lembranças 
do MDP.

Ao longo das conversas, quando perguntados sobre lugares e 
espaços afetivos, ouvimos, em muitos momentos, um convite 
à abertura: “Eu te convido a vir conhecer todo o Morro das 
Pedras”. Todos falaram sobre suas afetividades e os porquês, 
mas essa afirmação era um convite à abertura do olhar: venha 
conhecer o Morro das Pedras com o coração e olhos abertos, 
que você irá se surpreender. Ou, se você é morador, é um 
convite para conhecer um pouco mais ou de um jeito 
diferente a sua quebrada.

É necessário atravessar as barreiras, julgamentos e 
preconceitos para conhecer o Morro das Pedras de verdade, 
um lugar com histórias que datam a própria criação da cidade 
de Belo Horizonte. Você já ouviu falar das pedras que foram 
retiradas do MDP para construção de Belo Horizonte? Dos 
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trabalhadores, muitos moradores do Morro das Pedras, que 
tiveram papel fundamental em colocar essa cidade de pé 
como a conhecemos hoje? Ou mesmo de toda a cena e 
manifestações culturais e artísticas do Morro das Pedras, 
como o samba, que influencia, em parte, do que a cidade é 
hoje? Pois é, cada canto de BH tem um pouquinho do Morro 
das Pedras. 

Ir ou viver no MDP é sobre ouvir histórias antigas que são 
passadas de geração para geração, poder contar com a 
parceria do vizinho do lado (você já pediu algumas colheradas 
de açúcar emprestado para terminar um café da tarde?), subir 
por uma escadaria e entrar na casa de um vizinho para uma 
prosa, tomar um açaí na graminha da Praça do Sereno, 
embaixo da antena, e terminar o dia vendo o pôr do sol no 
Mirante do Terrão. É sobre tudo isso e muito mais.

O Morro das Pedras é um lugar que, dentro da grande Belo 
Horizonte, tem uma história única que precisa ser conhecida - 
mas, com esse Mapa Afetivo, convidamos você a conhecê-la 
do seu jeito tendo o Mapa como uma trilha inicial. Certamente, 
para cada pessoa será um processo único, seja a passeio ou 
mesmo se você mora no Morro das Pedras. É um convite para 
redescobrir o MDP através dos lugares afetivos para alguns 
moradores. Esse Mapa é um pequeno recorte das afetividades 
da comunidade para você conhecer (ou reconhecer) e se 
apaixonar com boas histórias e prosas. Assim, cada um, do seu 
jeito, irá conhecer um pouco mais das histórias e sonhos que 
formam esse morro: um lugar de muito amor, pertencimento 
e orgulho, mas também de muita luta, resistência e 
ressignificação. Então, te convidamos a começar esse passeio 
pelo Mapa Afetivo do Morro das Pedras - vem conhecer, vem.
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As ruas do Morro das Pedras
As ruas do MDP são um dos lugares mais afetivos da 
comunidade - que marcam o presente e guarda histórias. É o 
lugar das brincadeiras de hoje e de antigamente, como rolar 
pneu, pegador, pique-esconde, bolinha de gude, soltar 
papagaio e das gincanas e festas, que vão do samba ao funk.

CRAS
(Rua Central, 78 - Vila Antena)
Um lugar em que você pode ir, que será acolhido e bem 
recebido - para buscar alguma qualificação profissional, fazer 
o seu cadastro do CadÚnico ou Bolsa Família, ou mesmo para 
conversar com a equipe. Qualquer jovem ou pessoa LGBT do 
Morro das Pedras que for ao CRAS com algum desafio, 
certamente será muito bem tratado e respeitado pela equipe. 
Além do lugar, a funcionária Fernanda é uma das pessoas 
afetivas de lá que representa um pouco desse respeito do 
lugar.

Praça do Sereno e a Graminha da Praça
(Avenida Silva Lobo, 2417)
Lugar onde as crianças e adultos vão brincar, conversar com 
os amigos, meditar ou mesmo para observar o “violão de sete 
cordas do Morro das Pedras”, segundo Alvair Júlio Miranda, o 
famoso poeta do Morro das Pedras, que participou também 
das referências desse Mapa Afetivo. E a Praça do Sereno é um 
lugar para ir, nem que seja que seja para “pegar” o famoso 
miquinho, ônibus municipal.

LUGARES
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Casa do Seu Domingos
Seu Domingos é um dos sambistas mais consagrados de Belo 
Horizonte, morador do Morro das Pedras. Se você ainda não o 
conhece, procure saber. A casa dele é um lugar conhecido 
pelas boas conversas com ele, para ouvir histórias de vida e do 
morro, de encontro de amigos e também ouvir uma palinha 
do seu som. Uma das casas dos MDP que, quando se vai 
embora, sai mais inspirado do que quando chegou.

Campo do Cascalho
(Rua Nascimento Gurgel, 326)
Os campinhos são um dos lugares de maior afetividade e 
formação de identidade da criançada. Onde se diverte e faz 
amigos, além de jogar um futebol no fim de tarde.

Arautos do Gueto 
(R. França, 48 - Nova Granada, Belo Horizonte)
Para aprender percussão, danças afro-brasileiras e até 
fotografia, você precisa conhecer a Arautos do Gueto, além de 
ser um lugar para se inspirar e ganhar confiança para não 
desistir de seus sonhos. A história do Arautos reflete isso: o 
projeto começou na década de 90 do sonho de alguns jovens, 
entre eles Dodó e Inácio, que participaram do Mapa Afetivo, de 
transformar as vidas de pessoas da comunidade e hoje é um 
projeto grandioso e um dos que são apoiados pela Gerando 
Falcões, uma das maiores organizações sociais do país. 

Morro Verde - Horta Comunitário
(Beco Dona Clara - Vila Antena)
Uma horta comunitária que fica no alto do Morro das Pedras. 
Um  lugar para comprar e aprender mais sobre comida   
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verdade. A horta começou em 2017 com um sistema 
diferenciado de cultivo: a aquaponia. E hoje, alguns dos 
melhores restaurantes do MDP já compram insumos da horta, 
como a Cozinha da Ita. Procure pela Dona Clara, Horacius ou 
Fabrício (que também participou do Mapa Afetivo) que você 
vai conhecer, dentro do Morro das Pedras, uma nova 
possibilidade de alimentação saudável.

Centro de Educação e Cultura Flor Do Cascalho
(Rua Marco Antônio, 250)
É um espaço que trabalha com identidade, cultura afro, 
capoeira e tambor mineiro. Se você sonha em se tornar uma 
artista da música, lá tem um estúdio de gravação para a 
comunidade. E se deseja participar de uma Roda de Capoeira 
Angola ou um Treino com o Mestre João, o Centro Flor do 
Cascalho é o lugar.

As escolas  
Escola Municipal Hugo Werneck
(R. Oscar Trompowsky, 1372)
Escola Estadual Nossa Senhora do Belo Ramo
(Rua Sebastião de Barros, 151)
As escolas são espaços do coração dos moradores. É o lugar 
onde, além do aprendizado, se faz as amizades que carregam 
para a vida inteira.

Avenida Silva Lobo
A Silva Lobo é um dos lugares gastronômicos da região, 
embora não esteja plenamente dentro do Morro das Pedras. 
Tem a feirinha, encontro de amigos, espaço para fazer 
caminhada, bares e restaurantes que promovem os encontros.

MAPA 
AFETIVO
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Os açaís do Morro das Pedras
Açaí Império
(Rua Bento, 45)
No Morro das Pedras tem alguns dos açaís mais cremosos de 
Belo Horizonte, que faz companhia nos dias mais quentes do 
ano. Nesse Mapa ficamos conhecendo o Açaí Império, que fica 
na Vila São Jorge.

Mirante do Terrão
(Beco da Pedreira, 2-174)
É o espaço de lazer aberto mais frequentado do Morro das 
Pedras. É onde as crianças soltam papagaio e brincam e as 
pessoas vão para se inspirar e olhar o céu e o horizonte. Onde 
você também pode ver todo o Morro das Pedras e parte da 
cidade de Belo Horizonte.

Praça da Saúde
(Av. Silva Lobo, S/N)
É um ponto de encontro para pessoas de todas as idades do 
Morro para uma conversa no fim de tarde ou um papo rápido 
depois de encontrar uma pessoa conhecida por lá. A praça foi 
contruída e é mantida pela Unimed-BH.

História em Construção
(Rua Central, 115)
É um dos principais espaços de arte e centro cultural do MDP, 
que abre as portas e dá oportunidades para os artistas da 
própria comunidade. Um espaço que busca encurtar as 
distâncias entre a cultura e as pessoas da comunidade através 
de exposições, filmes e debates com os moradores.
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Associação Cruz de Malta
(Rua Cachoeira de Minas, 434)
Lugar que tem trabalhos direcionados às crianças e à 
comunidade idosa do MDP, como práticas esportivas, culturais 
(aulas de teatro) e educacionais para ajudar os jovens a 
desenvolverem conhecimentos sobre o mundo do trabalho. 
Há alguns projetos bacanas como o Grupo de Convivência da 
Terceira Idade e o PROJOVEM, que vale a pena conhecer.

Arena
(Rua Bráz)
Novo campo de futebol que está sendo construindo na 
comunidade, que será o maior até então, com grama sintética 
e arquibancadas para todo mundo assistir aos jogos e 
campeonatos. Sua localização fica onde era o antigo lixão no 
MDP - lugar que traz memórias de dor, mas que, sem esquecer 
da história, está se tornando um lugar afetivo para as pessoas.

Lava Jato do Clebão
(Avenida Silva Lobo, 2446)
Além de ser um dos melhores lava jatos, é um lugar que você 
encontrará um bom papo com a galera e de onde sempre “sai” 
música e arte.

Salão do Nego
(Beco Dona Odete)
O salão fica localizado no beco da avó do Nego, beco Dona 
Odete. O nego é um empreendedor que investe em 
treinamentos, materiais de qualidade e faz um serviço 
excelente. O espaço tem televisão, internet, videogame, tudo 
para deixar os atendimentos mais especiais e os clientes mais 
satisfeitos, fora a boa prosa que sempre acontece.
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Mrs. Johnny Barbershop
(Rua Marcelo de Araújo Braga, 305)
Salão com serviços de qualidade de barbearia, corte e pintura 
de cabelo, além de um ambiente fresco, aconchegante e com 
o estilo do seu fundador. Um lugar para se conhecer e ir cuidar 
do visual no MPD, fundado pelo Bill, que também participou 
do Mapa Afetivo. Visionário nato, Bill participou de um 
concurso há alguns anos, que, além de colocá-lo entre os 
melhores do Brasil, ganhou a reforma do seu salão.

Projeto Romper/Casa Acolher
(Rua Muniz, 429, Santa Sofia)
Idealizado pela Juthay, que também participou do Mapa 
Afetivo, os projetos atendem crianças, jovens e mulheres em 
situação de vulnerabilidade social, amparando com 
alimentação, estímulo à continuidade da vida escolar ou até 
uma palavra amiga. Um lugar para você ir conhecer o trabalho 
e também apoiá-lo, fazer compras no bazar ou trocar uma 
ideia com Juthay, que tem uma história de vida inspiradora.

Quadra da Escola de Samba da Cidade Jardim
(Rua do Mercado, 40)
Espaço que fica próximo do morro e é um lugar afetivo pelas 
suas festas, principalmente os sambas.

Quintal da Limpeza
(Rua das Pedras, 239)
Loja de produtos de limpeza e descartáveis do Bill, que 
também participou do Mapa Afetivo. A loja do Bill está 
localizada onde foi, por muitos anos, o bar dos seu pai, o João 
Quintal, espaço que foi referência para a comunidade e onde 
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Bill cresceu vendo seu pai como exemplo de empreendedor. 
Hoje, seu sonho é tornar seu negócio tão especial como foi o 
do seu pai para o MDP, tornando-se um comércio referência 
em produtos de boa qualidade.

CEVAE - Centro de Vivência Agroecológica Morro das Pedras
(Rua Belfort Roxo, 215)
CEVAE é um lugar muito especial onde tem aulas de yoga, 
fisioterapia e muitas outras atividades e atendimentos. CEVAE 
é um lugar que todo mundo conhece muito bem, ou, se ainda 
não conhece, precisa ir conhecer.

É Tudo Nosso
(Rua Marcelo de Araújo Braga ou Rua da Pedreira, 472)
A ONG É Tudo Nosso foi idealizada pela Pitita, que também 
participou do Mapa Afetivo, e está no coração de muito jovens 
e adultos do MDP. O espaço foi pensado para levar atividades 
de educação e para o Morro. Lá você encontra cursos e sala de 
informática, de inclusão social, internet cedida pela Prefeitura 
Municipal (para imprimir exames, documentos e estudar), 
laborterapia, entre outros. Se você quiser aprender dança, por 
exemplo, procure a professora Pauline. Para aprender reiki e 
trabalhos com argila, procure o pessoal da Escola Neijing. Se 
quiser saber mais sobre tudo o que acontece no É Tudo Nosso 
ou mesmo ajudar o projeto, procure pela Pitita, que vez ou 
outra estará pela Rua das Pedras, casa da sua mãe e a primeira 
rua do Morro das Pedras.

Escola de Artes Instituto Unimed-BH
(Rua Oscar Trompowsky, 1372)
Escola de Artes é o projeto do Instituto Unimed-BH, que fica na 
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Escola Municipal Hugo Werneck, onde crianças e 
adolescentes podem realizar, gratuitamente, aulas de balé, 
danças urbanas e percussão. Mas, a principal mudança que 
acontece depois da participação de uma criança ou jovem na 
Escola, além da capacitação, é a confiança e persistência para 
perseguir seus sonhos. As atividades tem parceria com o 
Arautos do Gueto e Grupo Camaleão.

Corra Pra Vida
É uma corrida já tradicional no MDP, uma maratona, em que as 
pessoas correm pelos becos e vielas da favela. Acontece na 
Rua Muniz e vai até a Rua Brás, Rua Alice... Além da corrida, há 
muita festa após a corrida e celebração para as famílias, com 
almoço entre outras atividades. É uma maratona que, 
também, muitas pessoas de fora do Morro das Pedras vão 
participar.

Casa de Mãe
Pode-se dizer que é o lugar mais afetivo do Morro das Pedras. 
“Casa de mãe” é um lugar de grande afeto, do abraço, do 
carinho, das conversas e dos almoços de domingo. As 
matriarcas são as verdadeiras historiadoras do Morro das 
Pedras, muitas que passaram e ainda passam pelo desafio de 
serem mães solos dos seus filhos e filhas. É o lugar onde surge 
a afetividade que contagia todo a comunidade.
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GASTRONOMIA

Cozinha da Ita
(Rua Trinta de Junho, 150)
Um dos melhores sabores do Morro para o paladar de quem 
gosto de comida mineira e um tempero bom, que, na verdade, 
só a Ita tem. É um lugar para comer entre tantos pratos bons, 
os deliciosos bolinhos de feijoada ou de tilápia com camarão 
com a geleia de manga feita pela própria Ita. E, quando a 
pandemia passar, sábado é dia de samba na Cozinha! A Ita 
participou do Mapa Afetivo e tem uma história de vida de uma 
verdadeira reinvenção da sua carreira que pode inspirar 
muitas outras mulheres da comunidade a perseguirem seus 
sonhos. Vale a pena ir se deliciar com os pratos e conhecer 
mais da história dela.

Os bolos mais tops do Morro das Pedras ficam na Rua Nova
Procure conhecer os deliciosos bolos da Sirlene, da Luana 
Bolos e da Uiara.

Os melhores salgados 
Dona Lucinha.

Aquele churrasco “da hora” 
(Rua Muniz)
Um churrasquinho para comer no morro você encontrará 
com o Argentino.

Um dos melhores peixes fritos com batata frita
Com a Gisa, esposa do João Bolinha

Bar do Peninha 
(Rua Oscar Trompowsky, 1625)
Para comer aquela comida gostosa de estufa, jogar sinuca e 
encontrar os amigos pra uma boa prosa.

Bar do Seu Geonísio
(Rua Santa Rosa)
O melhor peixe e salada de tomate da região.

Bar do Bugalu
(Esquina da Rua Benta com Rua Lídia)
Seu Bugalu é uma das referências históricas do MDP e o local 
em si inspira poesia - só por isso, já vale a visita.

Bar da Tia Nena
(Rua Vinte e Seis de Setembro, próximo ao número 80)
Um lugar para comer comida boa, tomar uma cachaça e ouvir 
um pouco das histórias de uma das mulheres referência no 
Morro das pedras e conhecedora das melhores ervas e 
bênçãos para tratar os males do corpo e da alma.

Cachorro Quente Self Service Do Kiki
(Rua Bento, 40)
Estabelecimento de um jovem empreendedor, que também já 
foi percussionista do Arautos, e agora se dedica ao seu próprio 
empreendimento. Se você quiser comer um dos melhores 
cachorros quentes self-service do Morro, precisa ir lá.
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Um dos melhores peixes fritos com batata frita
Com a Gisa, esposa do João Bolinha

Bar do Peninha 
(Rua Oscar Trompowsky, 1625)
Para comer aquela comida gostosa de estufa, jogar sinuca e 
encontrar os amigos pra uma boa prosa.

Bar do Seu Geonísio
(Rua Santa Rosa)
O melhor peixe e salada de tomate da região.

Bar do Bugalu
(Esquina da Rua Benta com Rua Lídia)
Seu Bugalu é uma das referências históricas do MDP e o local 
em si inspira poesia - só por isso, já vale a visita.

Bar da Tia Nena
(Rua Vinte e Seis de Setembro, próximo ao número 80)
Um lugar para comer comida boa, tomar uma cachaça e ouvir 
um pouco das histórias de uma das mulheres referência no 
Morro das pedras e conhecedora das melhores ervas e 
bênçãos para tratar os males do corpo e da alma.

Cachorro Quente Self Service Do Kiki
(Rua Bento, 40)
Estabelecimento de um jovem empreendedor, que também já 
foi percussionista do Arautos, e agora se dedica ao seu próprio 
empreendimento. Se você quiser comer um dos melhores 
cachorros quentes self-service do Morro, precisa ir lá.
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CULTURA

O Congado
A história do Congado é a própria história do Morro das 
Pedras - uma história de fé, mas que também atravessa a 
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(todos estão localizados na Praça do Sereno)
O samba tem forte influência na construção da história do 
Morro, tanto no passado, quanto hoje. Além das 
composições feitas pelo Seu Domingos, que coloca todo 
mundo para sambar e pensa, os estabelecimentos Samba 
do Clebão, Samba do Cleitão e Samba do Nilton do Cavaco 
são alguns dos lugares para ir sempre que você estiver 
sentindo saudade de um samba de verdade.

Percurssão
Há muitos lugares e espaços para aprender percussão no 
Morro das Pedras e é uma manifestação cultural e artística 
que é procurada, principalmente, pelos jovens. Além da 
própria capacitação, em si, com os instrumentos e estar 
envolvido ou envolvida em atividades coletivas, participar 
da percussão reflete também na própria autoestima e 
identidade das crianças e jovens. A percussão “é um som 
que ecoa na comunidade”.
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Pagode
Embora o pagode já tenha tido uma presença mais forte no 
Morro das Pedras, ainda é o som das festas e eventos dos 
fins de semana. “Domingo à tarde é dia de ir no pagode”.

Baile Funk 
Funk do Banquinho (Rua Muniz)
Funk da Central (Rua do Mercado, 150)
Funk na Rua Nova (Rua Nova)
É o rolê e lugar de encontro dos jovens do Morro das 
Pedras. Nos fins de semana, sempre terá algum pra ir num 
sábado à noite e ficar até de manhã.

Forrózinho de bar
Bar do Tuquinha
Os forrózinhos de teclado, da pisadinha,
é onde os casais mais velhos vão
sempre para se divertirem.
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AFETIVIDADES

AFETIVIDADE IMATERIAL

Festas do Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida
No dia 12 de outubro o Morro fica em festa! Acontecem as 
celebrações de Nossa Senhora Aparecida pelas ruas, assim 
como festas para as crianças, com presentes e animação, em 
todas as 7 vilas. 

Jantar das Mães 
“É um jantar que as mães da comunidade esperam o ano todo” 
- uma dia para para celebrar a vida delas e lembrar da força 
dessas mulheres que são a verdadeira afetividade do Morro. 
Acontece, geralmente, em maio. Tem muita festividade e 
premiações, como sorteio, bingo e comida boa.

Natal
Várias instituições pela comunidade realizam um noite natal 
para os moradores para celebrar esse momento de alegria, 
união e família - a família de sangue e a do morro. Também 
acontece em todas as 7 vilas da comunidade com muita 
música, comida boa e conversa. É sempre uma curiosidade 
para saber quem vai preparar o melhor natal do MDP de cada 
ano.

Carnaval
Bloco Dragão da Vila São Jorge 
Grupo Arrasta Bloco de Favela
Passar carnaval nas ruas do Morro das Pedras é algo que 
precisa estar na agenda dos seus próximos carnavais, seja 
morador ou visitante. Momento de aproveitar o bloco Dragão 
da Vila São Jorge, idealizada pelo Seu Domingos, sambista do 
Morro que arrasta a galera pelas ruas, e o Grupo Arrasta, 
composto por moradores do Morro das Pedras, em sua maioria 
mulheres negras.

Festas Juninas
Quadrilha do Seu Milton
(Rua 30 de junho)
Comer milho, caldo de mandioca e beber quentão são coisas 
que tem que ter em toda festa junina, mas participar dos 
arraiais do MDP é participar de algumas das melhores 
quadrilhas da cidade, inclusive, uma que já foi campeã do 
Arraiá de Belô, promovido pela Prefeitura. É uma oportunidade 
para também conhecer histórias dos arraiais antigos, como a 
famosa Quadrilha do Seu Milton.

Gincanas
As gincanas têm espaço afetivo nas memórias de muitos 
moradores do Morro das Pedras. Quando aconteciam, 
movimentavam todo o Morro. Eram gincanas tipo Olimpíadas 
com desafios que faziam todo mundo sair correndo pelo MDP. 
Você tinha que pegar uma foto da sua bisavó de 1970 e lá vai 
bolinha para ganhar. Eram várias atividades como essa, 
reunindo todo mundo, com grito de guerra e uniforme.

Festa Queima de Judas
Tradicional na comunidade e alegria dos Sábados de Aleluia. 
Embora muitos lugares do Morro tenham uma história afetiva 
com a data, a Festa Queima Judas realizada na Rua dos 
Canutos foi uma das mais conhecidas e esperadas. E algo 
interessante da Rua dos Canutos: se você procurar por essa 
rua, não encontrará - é uma rua que ficou conhecida assim por 
toda a família Canutos, que é muito conhecida no MDP, ter 
morado em algum momento lá.

AFETIVIDADES QUE FICARAM NA MEMÓRIA

Campo da Vila São Jorge
É um campinho que tem lugar afetivo para as crianças de 
antigamente, que jogavam bola e brincavam no Campo da Vila 
São Jorge. Era um lugar de encontrar e fazer amigos. Era o 
point de todo o domingo e o estádio do Morro das Pedras. Esse 
espaço, quando deixou de existir, levou um pouco da história 
da comunidade, um pouco da alegria e também um pouco da 
luta dos moradores para que aquele campo existisse. Hoje, 
permanece afetivamente na memória da comunidade.

Padaria do Marulo
A Padaria do Marulo sempre foi uma referência para alguns 
moradores e durante toda sua operação permaneceu no 
mesmo lugar. Onde era a Padaria do Marulo, hoje, há também 
uma padaria com outro nome e outro dono, mas ficou na 
história e na memória afetiva.

Córrego Cercadinho, onde hoje é o bairro Buritis
Buscar água ou ir lavar roupa no Cercadinho está na memória 
de muitas das pessoas moradoras do Morro das Pedras, 
principalmente as mulheres, que, às vezes, passavam o dia 
inteiro lavando roupa por lá ou para buscar água, e as crianças 
que iam para nadar.

Sede Comunitária 
Era uma creche para as mães do Morro deixarem seus filhas e 
filhos para serem cuidadas durante o dia para que pudessem 
trabalhar. Eram realizados, também, cursos como de 
cabeleireira. É um espaço que hoje faz falta na rede de apoio de 
algumas mães moradoras do Morro das Pedras.

Calango
Um lugar que fazia parte do dia dos moradores. Hoje, onde há 
os predinhos na parte de baixo da comunidade, tinham muitas 
árvores, pé de manga, jabuticaba, e onde as crianças iam para 
brincar, até mesmo os pais brincavam junto, de brincadeiras 
como gangorra e guerrinha de manga.

Caldo de cana do Marcelão
Foi um estabelecimento que tinha um dos melhores caldos de 
cana e onde se encontrava a “turma” para uma boa conversa.

Concursos de Lambada
A lambada, com origens na Região Norte do Brasil, foi algo 
muito presente na história do MDP. Antigamente eram 
realizados concursos de lambadas que reunía a comunidade 
para ver os casais dançarem.
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Festa Queima de Judas
Tradicional na comunidade e alegria dos Sábados de Aleluia. 
Embora muitos lugares do Morro tenham uma história afetiva 
com a data, a Festa Queima Judas realizada na Rua dos 
Canutos foi uma das mais conhecidas e esperadas. E algo 
interessante da Rua dos Canutos: se você procurar por essa 
rua, não encontrará - é uma rua que ficou conhecida assim por 
toda a família Canutos, que é muito conhecida no MDP, ter 
morado em algum momento lá.
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principalmente as mulheres, que, às vezes, passavam o dia 
inteiro lavando roupa por lá ou para buscar água, e as crianças 
que iam para nadar.

Sede Comunitária 
Era uma creche para as mães do Morro deixarem seus filhas e 
filhos para serem cuidadas durante o dia para que pudessem 
trabalhar. Eram realizados, também, cursos como de 
cabeleireira. É um espaço que hoje faz falta na rede de apoio de 
algumas mães moradoras do Morro das Pedras.

Calango
Um lugar que fazia parte do dia dos moradores. Hoje, onde há 
os predinhos na parte de baixo da comunidade, tinham muitas 
árvores, pé de manga, jabuticaba, e onde as crianças iam para 
brincar, até mesmo os pais brincavam junto, de brincadeiras 
como gangorra e guerrinha de manga.

Caldo de cana do Marcelão
Foi um estabelecimento que tinha um dos melhores caldos de 
cana e onde se encontrava a “turma” para uma boa conversa.

Concursos de Lambada
A lambada, com origens na Região Norte do Brasil, foi algo 
muito presente na história do MDP. Antigamente eram 
realizados concursos de lambadas que reunía a comunidade 
para ver os casais dançarem.
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