
Diretoria de Patrimônio Cultural e 

Arquivo Público de Belo Horizonte

Setor Educativo 

A DPCA possui um serviço educativo, responsável pela divulgação e promoção do 
Patrimônio Cultural do Município para estudantes, profissionais da área e  público 
em geral. O Setor Educativo oferece cursos e eventos de formação educacional para 
professores, estudantes, moradores e visitantes da cidade. Promove exposições 
temporárias e proporciona visitas dos cidadãos junto aos diversos bens do Patrimônio 
Cultural do Município. Dentre eles:

•	 Casa Aberta  - Realizado na sede da DPCA no bairro Serra, apresenta e propõe 
discussões sobre a Política de Proteção do Patrimônio Cultural desenvolvida em 
Belo Horizonte.    

•	 Expedições do Patrimônio - Oferece aos participantes uma oportunidade de 
conhecer melhor o Patrimônio Cultural do Município. 

Para mais informações sobre as ações educativas e agendamentos, envie-nos um 
e-mail: educativo.patrimonio@pbh.gov.br

Imóvel na rua Professor Estevão Pinto, bairro Serra, tombado pelo CDPCM-BH, é a sede da Diretoria de 
Patrimônio Cultural e Arquivo Público de Belo Horizonte .  
Foto: Ivan Araújo
Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. 
Sem data

Projetado pelo arquiteto Octaviano Lapertosa, possui 
estilo eclético com influência Neoclássica. 

Foi construído em 1914 para ser a residência do Professor 
Antônio Aleixo. 

A partir de 1933, abrigou a Escola de Enfermagem; na 
década de 1950 o Colégio Assunção, administrado por 
freiras católicas; nos anos  1970 o Colégio Promove; e, 
atualmente, é sede da Diretoria de Patrimônio Cultural e 
Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte. 

Os fotógrafos de rua, carinhosamente chamados 
de lambe-lambes e que desde a década de 
1920 vêm fotografando inúmeras gerações de 
moradores e visitantes da capital do estado, 
tiveram seu ofício reconhecido como Patrimônio 
Cultural do Município de Belo Horizonte. Na 
imagem, um dos fotógrafos lambe-lambes, Chico 
Manco, no Parque Municipal.  

Foto: Mariana Guimaraes Brandao.
Fonte: Dossiê fotógrafos Lambe-lambe: retratos 
do ofício em Belo Horizonte. 
Data: 2009



O que é Patrimônio Cultural?

A palavra patrimônio vem do latim pater, que significa pai. É um conceito atrelado à 
noção daquilo que é passado como herança entre as gerações. Portanto, o significado 
de patrimônio cultural diz respeito a uma herança cultural compartilhada, não só 
de pai para filho, mas entre toda uma coletividade e que carrega em si aspectos 
fundamentais para a constituição da identidade de uma dada sociedade. 

Assim, Patrimônio Cultural é tudo aquilo que carrega um valor histórico, artístico, 
documental, estético, simbólico e/ou afetivo para uma comunidade, tais como as 
construções (monumentais ou singelas), monumentos naturais, acervos documentais, 
celebrações, músicas, danças, saberes, culinária, manifestações da cultura popular, 
entre outros. 

Os patrimônios culturais oficiais são aqueles que foram protegidos pelo Estado 
através do tombamento, registro imaterial, inventários etc. Encontram-se sob 
um regime especial de tutela, que lhes atribuiu um valor social.  No entanto, uma 
comunidade pode ter um patrimônio cultural que não necessariamente passou pelo 
reconhecimento formal do Poder Público.

Proteção do Patrimônio Cultural em Belo Horizonte

O movimento que culminou com a criação da Política de Proteção do Patrimônio 
Cultural em Belo Horizonte surgiu na década de 1980. À época, uma forte mobilização 
social tentou impedir a demolição do antigo Cine Metrópole, que ficava na confluência 
das ruas da Bahia e Goiás. A demolição não foi impedida, mas a mobilização coletiva, 
que se manteve após esse evento, contribuiu para a criação de uma legislação 
municipal de proteção do patrimônio na capital mineira (Lei Municipal nº 3.802/84) e a 
implantação de uma das mais avançadas políticas de proteção e gestão do Patrimônio 
Cultural existentes no Brasil. 

O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de 

Belo Horizonte (CDPCM-BH)

Em 1984, foi criado o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de 
Belo Horizonte (CDPCM-BH), um órgão colegiado, com poder decisório, de composição 
paritária (Estado e sociedade), ao qual compete deliberar sobre diretrizes, políticas, 
atos protetivos (tombamentos e registros imateriais) e outras medidas correlatas à 
defesa e preservação do Patrimônio Cultural do Município. Suas reuniões são públicas 
e mensais. Todas as pautas e deliberações das reuniões do CDPCM-BH são publicadas 
no Diário Oficial do Município. Qualquer munícipe pode encaminhar ao Conselho 
demandas para a proteção do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte.

Informações sobre reuniões e deliberações do CDPCM-BH podem ser obtidas pelo 
e-mail apoio.cdpcm@pbh.gov.br

são protegidas por diretrizes gerais, tais como definição da altimetria para novas 
edificações, padronização de engenhos, padronização de calçadas, manutenção de 
calçamentos e arborização originais etc.

Incentivos ao Tombamento:

•	 Isenção	de	IPTU para os imóveis tombados e em bom estado de conservação.

•	 Geração	de	Unidades	de	Transferência	do	Direito	de	Construir	(UTDC): consiste 
no direito de alienar ou de exercer em outro local o potencial construtivo do lote, 
previsto na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, que não possa ser 
exercido no imóvel de origem em função do tombamento.

•	 Programa	“Adote	Um	Bem	Cultural”: a FMC atua como incentivadora e mediadora 
na adoção voluntária dos bens protegidos pela iniciativa privada (pessoa física ou 
jurídica). 

•	 Leis	de	Incentivo: os projetos de recuperação ou promoção de bens culturais podem 
ser financiados através das Leis de Incentivo nas instâncias federal, estadual e 
municipal (Lei Municipal de Incentivo à Cultura).

•	 Fundo	Municipal	de	Proteção	do	Patrimônio	Cultural: tem por finalidade prestar 
apoio financeiro, em caráter suplementar, a projetos e ações destinados à promoção, 
preservação, manutenção e conservação do Patrimônio Cultural do  Município.

Registro Imaterial

O Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial é um instrumento de proteção 
do Patrimônio Cultural criado pela Lei Municipal nº 9.000/2004. Por meio desse ato 
administrativo, o CDPCM-BH reconhece o valor cultural de um bem imaterial que, 
por sua vez, recebe o título de Patrimônio Cultural do Município. Em conjunto com a 
comunidade detentora do bem cultural - os praticantes - é elaborado um plano de 
salvaguarda que prevê ações de curto, médio e longo prazos que contribuirão para a 
transmissão e a reconstrução dos conhecimentos, bem como para o estabelecimento 
das condições sociais e materiais de continuidade do bem cultural registrado. 

Atualmente, encontram-se registados como Patrimônio Imaterial de Belo Horizonte: 
o Ofício de Fotógrafo lambe-lambe (livro dos Saberes); Circuito de Teatros de Belo 
Horizonte (livro dos lugares); O teatro de Rua (formas de expressão); o Teatro de 
Bonecos (formas de expressão); os Quilombos Urbanos (livro dos lugares) e as Festas 
dos Pretos Velhos e de Iemanjá (livro das celebrações e livro dos lugares).

Construído em 1906, o edifício 
abrigou o “Theatro Municipal” até 
1939. Posteriormente, seu estilo 
eclético original foi substituído pelo 
Art Déco, a pedido do então prefeito 
Juscelino Kubitschek. Entre 1942 e 
1983, a edificação passou a abrigar 
o Cine Metrópole. Com a ameaça 
da demolição, o edifício recebeu, 
em 1983, o tombamento provisório 
pelo órgão estadual de proteção ao 
patrimônio, o Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico de Minas Gerais 
(IEPHA-MG). Alguns meses depois, o 
tombamento não foi homologado e o 
cinema foi demolido.

Cine Metrópole. Foto: José Góes. Fonte: APCBH. Sem data. Tombamento

O Tombamento é um instrumento de proteção e defesa do Patrimônio Cultural Material 
e Natural. Trata-se de um ato administrativo por meio do qual o Poder Público declara 
o valor cultural e promove a proteção de bens imóveis, naturais, móveis ou integrados, 
possuidores de significância cultural. Com o tombamento, são estabelecidas diretrizes 
específicas para a proteção e preservação das características essenciais que motivam 
a proteção do bem cultural.

O tombamento de um bem cultural pode se dar de forma isolada ou, como é mais 
frequente em Belo Horizonte, a partir da proteção de um Conjunto Urbano. A 
articulação espacial entre os bens culturais conforma um Conjunto Urbano, cuja 
ambiência se configura em um espaço mais rico em valores e com maior identificação 
com os grupos sociais que o produz, habita ou frui. Além dos tombamentos específicos 
de edificações pertencentes aos Conjuntos Urbanos, essas áreas especiais da cidade 

Formado pelo Conjunto 
arquitetônico, artístico 
e paisagístico composto 
por quatro edificações, os 
jardins de Burle Marx, e 
parte da Lagoa da Pampulha, 
o Conjunto Moderno da 
Pampulha recebeu da Unesco 
o Título de Patrimônio Cultural 
da Humanidade. 

Foto: Ricardo Laf
Fonte: FMC
Data: 2019

O Conjunto Urbano do Bairro Santa 
Tereza foi tombado pelo CDPCM-BH 

em 2015. À época, foram definidas 
uma série de diretrizes para evitar a 

verticalização do espaço e garantir a 
preservação da região. A maior parte 

dos imóveis protegidos são casas e 
sobrados residenciais. 

Bairro Santa Tereza
Fonte: Arquivo DPCA

Data: 2014. 

Bairro Santa Tereza
Fonte: Arquivo DPCA
Data: 2014. 

A Festa de Iemanjá é realizada desde 
1953 na orla da Lagoa da Pampulha. 

A cerimônia possui grande significado 
para os adeptos do Candomblé e da 

Umbanda e foi reconhecida como 
Patrimônio Cultural de Belo Horizonte.

Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público (DPCA)

A Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público é o órgão responsável pela 
implementação e gestão da política de proteção ao patrimônio cultural em Belo 
Horizonte. A DPCA possui uma equipe multidisciplinar que presta suporte técnico 
e apoio aos trabalhos do CDPCM-BH nas seguintes frentes: elaboração de dossiês 
de tombamento e de registro imaterial; análise de projetos de restauração e de 
intervenções em conjuntos urbanos protegidos; emissão de laudos de estado de 
conservação; e educação pelo patrimônio, entre outras ações continuadas. 

Informações acerca da política de proteção do patrimônio cultural, diretrizes de 
intervenção, projetos e dúvidas em geral podem ser encaminhadas para o e-mail 
gestão.patrimonio@pbh.gov.br ou patrimoniocultural@pbh.gov.br. 

Foto: Ricardo Laf. 
Fonte: Dossiê de Candidatura para 

Registro da Festa de Iemanjá como 
Patrimônio Cultural de Belo Horizonte.

Data: 2019
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comunidade detentora do bem cultural - os praticantes - é elaborado um plano de 
salvaguarda que prevê ações de curto, médio e longo prazos que contribuirão para a 
transmissão e a reconstrução dos conhecimentos, bem como para o estabelecimento 
das condições sociais e materiais de continuidade do bem cultural registrado. 

Atualmente, encontram-se registados como Patrimônio Imaterial de Belo Horizonte: 
o Ofício de Fotógrafo lambe-lambe (livro dos Saberes); Circuito de Teatros de Belo 
Horizonte (livro dos lugares); O teatro de Rua (formas de expressão); o Teatro de 
Bonecos (formas de expressão); os Quilombos Urbanos (livro dos lugares) e as Festas 
dos Pretos Velhos e de Iemanjá (livro das celebrações e livro dos lugares).

Construído em 1906, o edifício 
abrigou o “Theatro Municipal” até 
1939. Posteriormente, seu estilo 
eclético original foi substituído pelo 
Art Déco, a pedido do então prefeito 
Juscelino Kubitschek. Entre 1942 e 
1983, a edificação passou a abrigar 
o Cine Metrópole. Com a ameaça 
da demolição, o edifício recebeu, 
em 1983, o tombamento provisório 
pelo órgão estadual de proteção ao 
patrimônio, o Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico de Minas Gerais 
(IEPHA-MG). Alguns meses depois, o 
tombamento não foi homologado e o 
cinema foi demolido.

Cine Metrópole. Foto: José Góes. Fonte: APCBH. Sem data. Tombamento
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o valor cultural e promove a proteção de bens imóveis, naturais, móveis ou integrados, 
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O tombamento de um bem cultural pode se dar de forma isolada ou, como é mais 
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articulação espacial entre os bens culturais conforma um Conjunto Urbano, cuja 
ambiência se configura em um espaço mais rico em valores e com maior identificação 
com os grupos sociais que o produz, habita ou frui. Além dos tombamentos específicos 
de edificações pertencentes aos Conjuntos Urbanos, essas áreas especiais da cidade 
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intervenção, projetos e dúvidas em geral podem ser encaminhadas para o e-mail 
gestão.patrimonio@pbh.gov.br ou patrimoniocultural@pbh.gov.br. 

Foto: Ricardo Laf. 
Fonte: Dossiê de Candidatura para 

Registro da Festa de Iemanjá como 
Patrimônio Cultural de Belo Horizonte.

Data: 2019



O que é Patrimônio Cultural?

A palavra patrimônio vem do latim pater, que significa pai. É um conceito atrelado à 
noção daquilo que é passado como herança entre as gerações. Portanto, o significado 
de patrimônio cultural diz respeito a uma herança cultural compartilhada, não só 
de pai para filho, mas entre toda uma coletividade e que carrega em si aspectos 
fundamentais para a constituição da identidade de uma dada sociedade. 

Assim, Patrimônio Cultural é tudo aquilo que carrega um valor histórico, artístico, 
documental, estético, simbólico e/ou afetivo para uma comunidade, tais como as 
construções (monumentais ou singelas), monumentos naturais, acervos documentais, 
celebrações, músicas, danças, saberes, culinária, manifestações da cultura popular, 
entre outros. 

Os patrimônios culturais oficiais são aqueles que foram protegidos pelo Estado 
através do tombamento, registro imaterial, inventários etc. Encontram-se sob 
um regime especial de tutela, que lhes atribuiu um valor social.  No entanto, uma 
comunidade pode ter um patrimônio cultural que não necessariamente passou pelo 
reconhecimento formal do Poder Público.

Proteção do Patrimônio Cultural em Belo Horizonte

O movimento que culminou com a criação da Política de Proteção do Patrimônio 
Cultural em Belo Horizonte surgiu na década de 1980. À época, uma forte mobilização 
social tentou impedir a demolição do antigo Cine Metrópole, que ficava na confluência 
das ruas da Bahia e Goiás. A demolição não foi impedida, mas a mobilização coletiva, 
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e mensais. Todas as pautas e deliberações das reuniões do CDPCM-BH são publicadas 
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Diretoria de Patrimônio Cultural e 

Arquivo Público de Belo Horizonte

Setor Educativo 

A DPCA possui um serviço educativo, responsável pela divulgação e promoção do 
Patrimônio Cultural do Município para estudantes, profissionais da área e  público 
em geral. O Setor Educativo oferece cursos e eventos de formação educacional para 
professores, estudantes, moradores e visitantes da cidade. Promove exposições 
temporárias e proporciona visitas dos cidadãos junto aos diversos bens do Patrimônio 
Cultural do Município. Dentre eles:

•	 Casa Aberta  - Realizado na sede da DPCA no bairro Serra, apresenta e propõe 
discussões sobre a Política de Proteção do Patrimônio Cultural desenvolvida em 
Belo Horizonte.    

•	 Expedições do Patrimônio - Oferece aos participantes uma oportunidade de 
conhecer melhor o Patrimônio Cultural do Município. 

Para mais informações sobre as ações educativas e agendamentos, envie-nos um 
e-mail: educativo.patrimonio@pbh.gov.br

Imóvel na rua Professor Estevão Pinto, bairro Serra, tombado pelo CDPCM-BH, é a sede da Diretoria de 
Patrimônio Cultural e Arquivo Público de Belo Horizonte .  
Foto: Ivan Araújo
Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. 
Sem data

Projetado pelo arquiteto Octaviano Lapertosa, possui 
estilo eclético com influência Neoclássica. 

Foi construído em 1914 para ser a residência do Professor 
Antônio Aleixo. 

A partir de 1933, abrigou a Escola de Enfermagem; na 
década de 1950 o Colégio Assunção, administrado por 
freiras católicas; nos anos  1970 o Colégio Promove; e, 
atualmente, é sede da Diretoria de Patrimônio Cultural e 
Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte. 

Os fotógrafos de rua, carinhosamente chamados 
de lambe-lambes e que desde a década de 
1920 vêm fotografando inúmeras gerações de 
moradores e visitantes da capital do estado, 
tiveram seu ofício reconhecido como Patrimônio 
Cultural do Município de Belo Horizonte. Na 
imagem, um dos fotógrafos lambe-lambes, Chico 
Manco, no Parque Municipal.  

Foto: Mariana Guimaraes Brandao.
Fonte: Dossiê fotógrafos Lambe-lambe: retratos 
do ofício em Belo Horizonte. 
Data: 2009
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