RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE A ANÁLISE DE PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
ARTÍSTICA EM EDIFICAÇÕES PROTEGIDAS SITUADAS NA RUA DOS TUPINAMBÁS, Nº 908
E 956, PERTENCENTES AO CONJUNTO URBANO PRAÇA RAUL SOARES – AV. OLEGÁRIO
MACIEL.

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em 22 de novembro de 2021 por meio de Protocolo online nº 0516/2021, chegou a esta Diretoria
de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA uma solicitação para análise de propostas de
intervenções artísticas a serem selecionadas e realizadas por meio de edital em formato de
concurso em edificações do SESC em Minas Gerais localizadas na Rua dos Tupinambás, nº 908
e 956, pertencentes ao Conjunto Urbano Praça Raul Soares – Av. Olegário Maciel. Ambas
edificações possuem processo de tombamento aberto.

Imagem 01 – Mapeamento com localização das duas edificações.
Fonte: http://bhmap.pbh.gov.br/ acessado em 02/12/2021.

Imagem 02 – Imagem de satélite das duas edificações.
Fonte: Google Maps, acessado em 03/12/2021.
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O edifício de número 956, esquina com a Av. Olegário Maciel, teve projeto arquitetônico datado de
1960, com projeto de acréscimo em 1973, assinado pelos arquitetos Arturo Garcia Loyaza e por
Luis Pinto Coelho. É elemento de destaque na paisagem local, sendo referência importante da
arquitetura modernista de caráter vertical existente no centro de Belo Horizonte, a exemplo de
outras edificações verticais protegidas por tombamento: edifício Pilar, localizado na Av. Afonso
Pena, nº 1626, edifício Panorama, situado na Av. Afonso Pena, nº 2709 e o edifício Carijós,
localizado na rua Espírito Santo, nº 527. Compõe conjunto arquitetônico com a outra edificação
adjacente a ele, no mesmo quarteirão e em estilo art déco, localizada à rua dos Tupinambás, nº
908, esquina com rua dos Guaranis, que também passou por projeto de modificação de Luis Pinto
Coelho na década de 60 e possui processo de tombamento aberto.
As duas edificações formam ainda conjunto com algumas edificações posteriores no mesmo
quarteirão, como pode ser demonstrado nas imagens abaixo.

Imagem 03 – Destaque para o edifício na esquina e à esquerda outras duas edificações em processo de tombamento
pela Av. Olegário Maciel. Vista geral do quarteirão onde se inserem.
Fonte: GoogleMaps, acessado em 03/12/2021.

Imagem 04 – As edificações vistas pela Rua dos
Tupinambás.
Fonte: GoogleMaps, acessado em 03/12/2021.

Imagem 05 – A edificação de n. 908 vista a partir da Rua
dos Guaranis, com outra edificação art déco em processo
de tombamento no lote lindeiro à direita.
Fonte: GoogleMaps, acessado em 03/12/2021.
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Imagem 06 – A edificação de número 908 vista a partir da esquina da Rua dos Tupinambás com Guaranis.
Fonte: Arquivo DPCA.

Imagem 07 – A edificação de número 956 vista a partir da esquina com a Av. Olegário Maciel.
Fonte: GoogleMaps, acessado em 03/12/2021.
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Imagem 08 – A edificação de número 956 vista a partir da Av. Olegário Maciel com as duas próximas edificações art
déco também com processo de tombamento aberto.
Fonte: GoogleMaps, acessado em 03/12/2021.

2- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ANÁLISE
Trata-se de proposta de realização de Concurso de Arte Urbana no SESC (nome provisório), um
projeto artístico cultural voltado para artistas visuais com experiência na pintura de grandes
empenas e espaços. Serão selecionadas duas propostas, para serem executadas nos espaços
com as seguintes metragens: empena na fachada lateral da sede (nº 958): 935,98 m² e muro
interno da área de convivência na unidade Tupinambás (nº 908): 152,42 m².
Objetivam valorizar a produção das artes visuais do estado de Minas Gerais por meio da
integração do espaço com seus usuários e na relação do SESC em Minas com a cidade. Para
isso os proponentes (individuais ou coletivos) deverão ser naturais ou domiciliados em Minas há
pelo menos 01 ano, e também para economia nas contratações.
A idéia é que a proposta visual da sede aborde a temática dos 05 programas do SESC e a outra
na unidade Tupinambás aborde a temática da qualidade de vida, vida ativa e a relação
intergeracional.
Informam que a proposta deve contemplar:


projeto artístico;



materiais e equipamentos necessários para a execução de toda obra;



remuneração dos artistas e demais profissionais envolvidos na execução;



NR's 35: trabalho em altura sob responsabilidade do proponente que deverá apresentar
toda documentação exigida pelo SESMT;
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emissão de nota fiscal.

Os responsáveis justificam a falta de algumas documentações exigidas pela DPCA devido ao tipo
de proposta em formato de concurso, mas se comprometem ao envio posteriormente à seleção
das propostas, sendo eles:
- Currículo e Portfólio do artista com um breve histórico e trabalhos;
- Conceituação da proposta com um esboço da arte pretendida e informações detalhadas
acerca da técnica e materiais utilizados (...);
- Mínimo de 3 fotoinserções (ou 5 para empenas) da proposta no espaço e na paisagem
local e regional de onde ela poderá ser vista.
- Carta do proprietário datada e assinada, concordando e autorizando a intervenção
artística, com cópia de um documento de identificação válido.
O endereço já foi informado, assim como imagens dos locais e dimensões, demonstradas a
seguir:

Imagem 09 – Indicação da empena do edifício nº 956 com
suas dimensões.
Fonte: Protocolo online nº 0516/2021.

Imagem 10 – Vista da empena do edifício nº 956 a partir
da Av. Olegário Maciel.
Fonte: Protocolo online nº 0516/2021.
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Imagem 11 – Indicação do muro na área interna da edificação nº 908 com suas dimensões.
Fonte: Protocolo online nº 0516/2021.

Imagem 12 – Indicação do muro na área interna da edificação nº 908 com suas dimensões.
Fonte: Protocolo online nº 0516/2021.

Imagem 13 – Vista do muro na área interna da edificação nº 908.
Fonte: Protocolo online nº 0516/2021.
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A DPCA não pode avaliar a inserção das intervenções artísticas especialmente na empena da
fachada, uma vez que não foram entregues simulações das propostas nos espaços. A empena
compõe um pano de fundo das edificações em processo de tombamento nos lotes lindeiros pela
Av. Olegário Maciel, como pode ser visto nas imagens abaixo.

Imagem 14 – Vista das edificações protegidas lindeiras juntamente com a empena na fachada lateral acima.
Fonte: GoogleMaps, acessado em 03/12/2021.

Imagem 15 – Vista das edificações protegidas lindeiras juntamente com a empena na fachada lateral acima.
Fonte: GoogleMaps, acessado em 03/12/2021.
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Imagem 16 - Vista a partir das esquinas da Av. Olegário Maciel com Rua dos Caetés, com a empena destacada ao
fundo.
Fonte: GoogleMaps, acessado em 03/12/2021.

Este trecho da Av. Olegário Maciel possui um número menor de bens protegidos em relação a
outros no entorno e no Centro, por exemplo a Rua dos Caetés e até mesmo a Rua dos
Tupinambás, como pode ser verificado na Imagem 1 deste relatório. Também predominam
edificações de baixa altimetria conforme imagem acima, o que dá maior destaque à empena no
local.
O espaço no pátio interno da edificação protegida à Rua dos Tupinambás, nº 908, representa um
muro de divisa e não faz parte de fachada da edificação protegida. Estando presente em um
espaço interno de convivência, o muro pintado criará uma nova ambientação na apropriação
daquele espaço, sendo mais visto pelos usuários da edificação do que por aqueles que a
contemplam pela rua, não alterando em nada, portanto, as suas características primordiais na
história e memória da cidade e da sociedade pela sua implantação, estilo das fachadas frontais, a
sua leitura na ambiência do conjunto e sua relação com as edificações do entorno. Desta forma,
entendemos pela aprovação desta proposta.
Quanto à proposta da empena, esta Diretoria entende que é passível de aprovação, devendo
ainda ser avaliada a documentação faltante que será entregue após a realização do concurso, em
especial os materiais e técnicas a serem utilizados e a as simulações por fotoinserções a serem
feitas na empena.
Entendemos ainda que a arte não poderá agregar engenhos de publicidade ou fazer alusão à
instituição que ocupa as edificações, uma vez que contraria a Deliberação nº 028/2021 deste
CDPCM/BH, art. 2º, § 1º, inciso I:
“§ 1º - Ficam vedados nos bens imóveis tombados e nos bens com processo de tombamento
aberto, bem como nos perímetros dos conjuntos urbanos protegidos e perímetros de tombamento e
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de entorno da Serra do Curral e do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Mosteiro Nossa
Senhora das Graças determinados pelas Deliberações Normativas expedidas pelo CDPCM-BH:
I - a utilização de cores e revestimentos nas fachadas que sejam continuidade do engenho de
publicidade

por

utilizarem

cores

e

símbolos

das

marcas,

dos

produtos

ou

do

empreendimento;”

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste Conselho
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM/BH quanto às
propostas de intervenções artísticas nos espaços apresentados.

Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2021.

Bárbara Rabelo Bechelane
Arquiteta e Urbanista
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA
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