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1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O bem cultural situado na alameda das Acácias, 448 (zona fiscal 374, 

quarteirão 014, lotes 022 e 024) foi inventariado para abertura de 

processo de tombamento, em 2003, quando o Conselho Deliberativo 

do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCMBH 

deliberou pela proteção do Conjunto Urbano Lagoa da Pampulha e 

Adjacências - Edificações de uso coletivo e seus bens integrados, 

segundo Deliberações N.º 106/2003 e N.º 116/2003, de 14 de outubro 

de 2003, com publicação do Diário Oficial do Município em 21 de 

outubro de 2003, processo nº01.118070.99.04. Além disso, o bem 

cultural também se encontra inserido em Áreas de Diretrizes Especiais 

(ADE): ADE Pampulha - setor Lagoa da Pampulha e ADE Bacia da 

Pampulha.  

O bem cultural em questão encontra-se no entorno do Conjunto 

Arquitetônico da Pampulha, que, desde 1984, foi protegido pelo 

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Município de 

Belo Horizonte – IEPHA-MG. Da mesma forma, após a proteção do 

Conjunto Moderno da Pampulha pela UNESCO, em 2016, o bem 

cultural passou também a fazer parte da zona de amortecimento 

delimitada durante essa proteção. 
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Imagem de satélite da localização do bem cultural. Fonte: Google 
Maps, 2022. 

 
Mapeamento cultural com destaque em azul para a localização do 
bem cultural em estudo e as sobreposições de proteção representadas 
pelas hachuras. Fonte: DPCA 

Em 29 de março de 2022, Maria da Conceição Barbosa Mello Furtado, 

atual proprietária do bem cultural, por meio do arquiteto Fernando 

Pimenta Marques, protocolou solicitação de celeridade do processo de 

tombamento acompanhado de vasto material sobre a edificação. 

Frente ao exposto, a Diretora de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 

entende ser necessária e oportuna a apresentação do presente dossiê 

de tombamento, referente ao processo n.°01-139251-15-20 tem por 

objetivo constatar o valor urbanístico e cultural do imóvel para 

subsidiar sua proteção por meio de tombamento, conforme 

estabelecido pela Lei 3802/84 de 06 de julho de 1984 que organiza a 

Proteção do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte e 

estabelecer suas diretrizes fundamentais de proteção. 
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2 – A ARQUITETURA MODERNISTA
1
 

2.1 - AS PARTICULARIDADES DE UM MOVIMENTO UNIVERSAL 
 
O Modernismo pode ser definido como um movimento estético 

surgido na década 20, do século passado, marcado por uma 

mentalidade renovadora, que se manifestou nas artes plásticas, 

literatura e arquitetura. Vivenciado em vários países, no Brasil, o 

movimento modernista teve início quando, “no Rio de Janeiro cidade 

denominada ‘pan brasileira’ por Gilberto Freire, surgiu uma elite de 

escritores, pintores, escultores e músicos que negava o academicismo 

e buscava uma linguagem própria”2. Marcado por características 

singulares, resultantes do somatório das novas linguagens que surgiam 

na Europa e das tradições populares brasileiras, esse movimento foi 

aqui abraçado por representantes tanto da intelectualidade do País, 

quanto das tradições populares mais genuínas. Carlos Drummond de 

Andrade, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Emiliano Di Cavalcanti, 

Cândido Portinari, Heitor Vila-Lobos, Noel Rosa, Carlos Cachaça, Paulo 

Portela e Ary Barroso eram, então, artistas dessas duas esferas da 

produção cultural do Brasil que perceberam a importância desta 

interação. Era uma nova percepção do mundo, que passava a permear 

tanto a produção, quanto a recepção dessa nova arte, nascida sob 

aplausos, espanto e protestos. 

No âmbito da arquitetura, o movimento moderno, inaugurado pela 

Semana de Arte Moderna no Brasil, em 1922, não havia amadurecido 

a ponto de produzir uma obra, havendo, então, apenas desenhos, ou 

seja, utopia. Esse movimento estético arquitetônico, também 

chamado de arquitetura moderna, só se manifestaria mais 

tardiamente, a partir de um sistema de significação, de uma linguagem 

bastante identificável, nitidamente influenciada pela pintura cubista, 

pela Bauhaus e, sobretudo, pelos princípios característicos da 

                                                 
1 Texto extraído O Inventário da Arquitetura Moderna em Belo Horizonte constitui um estudo elaborado em 2003 pela Diretoria de 
Patrimônio Cultural, em parceria com a pesquisadora Denise Bahia, que trata da arquitetura modernista em Belo orizonte, com destaque 
para os imóveis existentes no bairro São Luiz e Cidade Jardim. 
 
2 Essas idéias foram trabalhadas na tese “Forma e conteúdo da arquitetura contemporânea”, de 1954. 
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arquitetura de Le Corbusier, principalmente por obras produzidas nas 

décadas de 20 e 30, naquela considerada sua “fase heróica”. 

Segundo o arquiteto Eduardo Mendes Guimarães, autor de 

importantes obras modernistas de Belo Horizonte,3 das quatro 

correntes advindas direta ou indiretamente do cubismo, quais sejam, 

o purismo francês (de Le Corbusier); o construtivismo (de Malewitsch); 

o protomodernismo (de Marinetti e Sant’Elia) e o neoplasticismo (de 

Theo Van Doesburg e Piet Mondrian), “apenas a primeira e a última 

alcançaram um grau maior de influência e ligação com a arquitetura 

moderna.” Quanto à origem da arquitetura moderna, afirma ainda 

que, embora sua gênese esteja bem mais distante no tempo, “o 

neoplasticismo ocupa uma posição de importância ímpar no conjunto 

histórico” e destaca Mies Van der Rohe, como o mais criativo de seus 

representantes, tendo sido aquele que “reeditou” os princípios 

fundamentais dessa corrente, após Theo Van Doesburg.  

Em 1927, Gregori Warchavchik projetou a sua Casa Moderna, em São 

Paulo, considerada como o primeiro cânone da arquitetura moderna 

brasileira. Todavia, essa construção não utilizava os novos padrões 

construtivos da época, como o concreto armado e, sim, alvenaria de 

tijolos. Esse evento levaria Hugo Segawa4 a considerar que 

“Warchavchik inseriu o Brasil no mapa da arquitetura mundial logo no 

início dos anos de 1930. Nesse contexto, Warchavchik foi posicionado 

na historiografia da arquitetura como o iniciador da arquitetura 

moderna no Brasil”, não obstante a vinda de Le Corbusier, em meados 

da década de 30, tenha sido o evento catalisador do processo de 

discussões em torno das teorias do modernismo, então já conhecidas 

pelos jovens arquitetos atuantes no País. 

 

 

 

                                                 

 
 
4 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900 – 1990. São Paulo: EDUSP – Editora da Universidade de São Paulo, 1998, pág.54. 
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2.2- O MODERNISMO E A POLÍTICA NACIONAL 
DESENVOLVIMENTISTA 
 

A partir dos anos 30, um novo arranjo na composição da elite dirigente 

do País, até então predominantemente agrária, incorporou o 

segmento industrial e a massa urbana em sua vida política. Durante o 

governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, a mentalidade 

conservadora das classes dominantes ainda prevalecia, mas mudanças 

na estrutura administrativa, somadas ao progressivo adensamento das 

cidades, ao progressivo incremento do parque industrial nacional, 

dentre outras transformações, criaram as condições favoráveis para o 

desenvolvimento da arquitetura modernista no Brasil. 

No plano ideológico, o projeto político nacional desenvolvimentista, 

determinado a inserir o País no cenário mundial, incorporou os 

princípios modernistas e a arquitetura foi, neste contexto, 

instrumentalizada para promover aquela inserção, passando a ser 

identificada como signo do progresso. Se inicialmente essa nova 

arquitetura foi recebida com grande aversão pelos arquitetos mais 

conservadores, o mesmo não aconteceu na esfera governamental, que 

passou a adotá-la nas edificações públicas, o que acabou por abrir um 

caminho para que a arquitetura modernista5 se implantasse de forma 

definitiva no País, consolidando-se como uma arquitetura com 

vocabulário regionalizado singular. Além disso, o vínculo estabelecido 

entre políticos e jovens arquitetos facilitou a produção arquitetônica 

de qualidade e de soluções técnicas inovadoras, de forma diferente 

daquelas estabelecidas academicamente. Soma-se ainda, como 

observa Bruand6, o caráter de extrema personalização do poder, 

sobretudo em relação à construção de edifícios públicos, que 

influenciou consideravelmente a arquitetura brasileira e em particular 

a arquitetura moderna, quando políticos com poderes quase 

                                                 
5 Utilizam-se como marcos cronológicos da arquitetura modernista no Brasil, 1937, ano do projeto do Ministério da Educação, no Rio de 
Janeiro e 1960, ano da inauguração de Brasília. 
6 BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981. 
10 Idem, pág. 27 
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ilimitados, como Gustavo Capanema e Juscelino Kubitschek, 

impuseram suas vontades e deram boas oportunidades de trabalho a 

arquitetos que se fizeram presentes no momento. 

Data desse período a criação do Ministério da Educação, que agrupou 

em escala federal as atividades essenciais ao desenvolvimento do País, 

antes relegadas à responsabilidade dos vários Estados. As escolas 

assumiram nova importância, ao mesmo tempo em que universidades 

começavam a ser criadas, iniciando uma evolução que só veio a se 

acelerar após a queda do ditador em 45. A arquitetura “moderna”, 

portanto, que começava a tomar impulso, encontrou ali um campo de 

ação que lhe foi generosamente aberto.”
7
 O Edifício do Ministério da 

Educação e Cultura Pública, no Rio de Janeiro, foi projetado em 1936, 

segundo risco original de Le Corbusier, sob encomenda do Ministro 

Gustavo Capanema. Concluído em 1945, é considerado um marco do 

surgimento da chamada “nova arquitetura” no Brasil, tendo sido o 

primeiro edifício com partido em lâmina alta com fachadas de vidro e 

brise-soleil, articulada com um volume baixo sobre o terreno e envolta 

por espaços verdes, que também recebeu o primeiro projeto 

paisagístico modernista do País. Esta edificação foi concebida por 

Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Jorge Machado Moreira, 

Affonso Eduardo Reidy e Ernani Vasconcellos e teve, ainda, a 

consultoria de Le Corbusier.  

Mas, não obstante a importância dessa obra, Oscar Niemeyer não a 

apreende como um exemplar genuíno da arquitetura brasileira, 

estabelecendo uma linha divisória entre uma arquitetura moderna e 

outra, também moderna mas de caráter nacionalista: “se o prédio do 

Ministério projetado por Le Corbusier constituiu a base do movimento 

moderno no Brasil, é à Pampulha – permitam-me dizê-lo – que 

devemos o início da nossa arquitetura, voltada para a forma livre e 

criadora que até hoje a caracteriza.”8 e “Lúcio Costa, em 1951, 

                                                 

 
 
8 XAVIER, Alberto (org.). Arquitetura Moderna Brasileira: depoimento de uma geração. São Paulo: Pini, 1987, pág.231. 
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vislumbrou a Pampulha como um marco divisor; um “rumo diferente” 

que assegurou uma “nova era”.
9
 Ela, por certo, seria a primeira grande 

aventura modernista experimentada por esses profissionais e, 

também, pelo País.  

 
2.3 - A CIDADE PLANEJADA E A EXPERIÊNCIA MODERNISTA 
 

Primeira experiência de planejamento urbanístico no Brasil, Belo 

Horizonte foi erigida na região onde antes houvera o arraial do Curral 

del Rei. Contrapondo-se ao arruamento sinuoso e ao casario colonial 

da velha capital, Ouro Preto, o projeto da nova cidade foi idealizado 

sob princípios racionais positivistas, de acordo com o chamado 

urbanismo cientifico, de influência haussmanniana, que previam vias 

públicas retilíneas e ocupação setorizada nas zonas. O funcionamento 

da cidade adviria não de uma ocupação espontânea, mas antes na 

interação de suas zonas, cada qual com suas especificidades. Os 

esforços da Comissão Construtora da Nova Capital concentraram-se, 

prioritariamente, na edificação da zona urbana, área esta destinada às 

instituições da administração pública estadual, à acomodação do 

funcionalismo público e ao comércio e serviços necessários à cidade.  

O vínculo com a Paris de Haussman pode ser ainda percebido na 

dissociação entre a intenção do projeto e a realidade implementada: 

enquanto na capital francesa, segundo Benévolo, a escala grandiosa 

das novas avenidas minimizou a imponência dos monumentos que o 

projeto pretendia destacar, na capital mineira, a topografia ondulosa 

tornou mais orgânico o traçado geométrico, distorcendo os ângulos 

retos e os eixos rígidos criados no papel. Pode-se também perceber no 

desenho original de Belo Horizonte uma certa similaridade com a 

cidade jardim howardiana10, que ainda viria a existir na Inglaterra, no 

                                                 
9 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil. 1900-1990.São Paulo: EDUSP, 1998, pág.96.  
10 Ebenezer Howard publicou em 1898 o livro “Tomorrow: A Peaceful Path to Social Reform” - que seria republicado em 1902 sob o título 
“Garden-cities of Tomorrow” – onde, em busca de uma solução para os problemas ambientais e sociais da cidade pós-industrial, 
estabelece o conceito “cidade jardim”. De cunho socialista, a obra propõe a união entre os benefícios do campo e do meio urbano, 
através do projeto de cidades novas. Sugere então um modelo formal de cidade, onde sociedade e natureza estão equilibradas de tal 
forma a oferecer uma vida ideal ao homem: “ a healthy, natural, and economic combination of town and country life”. Seus diagramas de 
cidade apresentam então uma cidade circular, onde vários anéis concêntricos, cortados por ruas radiais, correspondem a um 
zoneamento das funções. A partir do centro tem-se: jardim circundado por edifícios de uso coletivo destinados à saúde, cultura e 
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início do século XX. Isto pode ser notado através de características 

como o zoneamento das funções no espaço, a integração entre 

ferrovia e cidade, a contenção do núcleo urbano dentro de um limite 

proposto (a atual avenida do Contorno), os cinturões agrícolas 

circulando este limite e a integração entre natureza e cidade. Devido à 

grande presença de vegetação em seu espaço urbano, como, por 

exemplo, os Fícus Benjamina na avenida Afonso Pena e o Parque 

Municipal Américo Renné Giannetti, Belo Horizonte receberia, 

algumas décadas após sua inauguração, o epíteto Cidade Jardim.  

O desenho urbano de Belo Horizonte está vinculado, em suas origens, 

a ideários modernos e inovadores de urbanização, o que contribuiu, 

dentre outros fatores, à época de sua construção, para sentimentos 

antagônicos de entusiasmo e desconfiança com relação à nova cidade 

que iria surgir. Em meio a descrenças e forças opositoras à esse 

empreendimento oneroso e ambicioso, a cidade, ou pelo menos parte 

dela, foi construída e inaugurada em 1897, já sob o signo da mudança 

e da modernidade. A cidade se impôs de modo a negar toda uma 

herança do passado, excluindo tudo aquilo que lembrasse as formas 

barrocas dos tempos coloniais, passando estas a serem relacionadas 

ao atraso e ao provincianismo. 

Vieram os primeiros anos da nova Capital e as dificuldades 

econômicas, acirradas pela Primeira Guerra Mundial, desaceleraram 

seus crescimentos econômico e urbano, que foram retomados nos 

anos que se seguiram ao término da Guerra. Em 1917, com a 

inauguração de ramais ferroviários de bitola larga para o oeste e para 

o vale do Rio Doce, foi feita a articulação da cidade com outras áreas 

do Estado, reforçando-se sua importância no escoamento de recursos 

minerais para o porto de Vitória, no Espírito Santo. A retomada do 

crescimento acelerou o processo de migração populacional. A 

                                                                                                                                                      
administração pública; parque circundado por palácio de cristal, onde se desenvolvem as atividades de pequeno comércio e lazer 
coberto; setor residencial e de jardins; grande avenida, onde se situam equipamentos como escolas e igrejas; outro setor residencial e de 
jardins; setor para indústrias, mercados, lojas, depósitos e serviços localizados ao longo de uma estrada de ferro circular e; finalmente, 
um cinturão verde, ocupado por áreas naturais e fazendas ou sítios produtivos. Dispões ainda sobre o planejamento e funcionamento 
econômico e social da cidade jardim, discursando sobre questões como a propriedade, o crescimento demográfico, o controle público 
sobre as construções e a liberdade econômica. 
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população da Capital saltou de 55,5 mil habitantes, em 1920, para 140 

mil no início dos anos 30, e atingiu 214 mil, em 1940. No núcleo 

central, um ritmo acelerado de construção dava início a um processo 

de substituição de edificações daquela cidade tão jovem e já tão 

ultrapassada. Assim foi demolido o Mercado Municipal para dar lugar 

à Feira de Amostras, enquanto consolidava-se a concentração 

hospitalar de Santa Efigênia e a área central como o centro comercial e 

financeiro, com o aparecimento de grandes casas bancárias mineiras 

como o Banco do Comércio e Indústria de Minas Gerais –1925, o 

Banco da Lavoura – 1925 e o Banco Mineiro – 1928. As atividades 

industriais continuavam concentradas na área central, observando-se 

a instalação de algumas indústrias na região dos bairros Carlos Prates e 

Cachoeirinha.  

Até os anos trinta, os investimentos mais significativos na 

infraestrutura de Belo Horizonte haviam sido destinados à zona 

urbana, em conformidade com projeto original da Capital que, desde 

seus primeiros anos, vinha sendo modificado com ocupações 

desordenadas na zona suburbana, principalmente à leste e à oeste. 

A Revolução de 30 e o novo arranjo da composição da elite política 

dirigente do País, até então predominantemente composta pela elite 

agrária, determinou a incorporação do segmento industrial e da massa 

urbana em sua vida política. As cidades, que progressivamente vinham 

conquistando o status de lugar da produção industrial, do operariado, 

do crescimento demográfico tornam-se objetos de atenção e de ações 

políticas e urbanísticas. Belo Horizonte, então com trinta e poucos 

anos de idade, via seu parque industrial incrementar-se e seus limites 

estenderem-se para além da Avenida do Contorno. A cidade, que 

nascera planejada em traços geométricos, via, então, sua forma 

orientada por impulsos naturais, que segundo a percepção de Sylvio 

de Vasconcellos, faziam-na assemelhar-se ao antigo Curral del Rei11. 

                                                 
11 VASCONCELLOS, Sylvio de, Como cresce Belo Horizonte IN: Arquitetura e Engenharia, n6, Ano I, nov/dez, 1947, Belo Horizonte, pág. 
52. 



 

 
 

11 

 

dossiê de tombamento alameda das acácias, 448 

Belo Horizonte começava a ganhar ar de metrópole. Em sua área 

central concentravam-se as principais referências da administração 

pública, comerciais e financeiras, enquanto instituições fabris iam 

surgindo em áreas distantes, tornando-se epicentros de novos bairros 

e vilas operárias. A Capital havia crescido, como haviam crescido 

também seus problemas infra-estruturais e sociais, que passavam a 

merecer maior atenção do poder público. Se até então, a zona urbana 

havia sido objeto das iniciativas públicas, “após 1930, todavia, uma 

série de medidas seriam tomadas para se tentar organizar o espaço 

também fora do perímetro da Avenida do Contorno, em contraposição 

ao pouco interesse por aquela área até então.”
12

 Os investimentos na 

infra-estrutura da zona suburbana buscavam implementar melhorias 

tais como calçamentos de vias públicas, saneamento básico, 

transporte e incentivo ao lazer e à cultura, além de estabelecer um 

controle do crescimento urbano, por parte da municipalidade.  

A dinamização da economia trouxe a retomada de investimentos na 

área da construção civil. Inicia-se o processo de verticalização da 

avenida Afonso Pena, o mais importante eixo comercial e financeiro da 

cidade. Surgem os arranha-céus art déco, como o Ibaté, o primeiro 

edifício da cidade, seguido pelos Mariana, Acaiaca, Sulacap e outros. 

Sob o espírito de renovação e de modernidade, casas residenciais e 

comerciais também ganham novas fachadas geometrizadas, em 

substituição às ecléticas.  

No período em que Juscelino Kubitschek foi prefeito de Belo Horizonte 

(1940-1945), deu-se início a uma mudança de enfoque no conceito de 

administração pública. Foi em sua gestão que a idéia de modernização, 

presente na construção do Ministério de Educação e Saúde, no Rio de 

Janeiro, se consubstanciou na capital mineira, sendo reforçada por 

uma ação concreta na estrutura da cidade e nas tipologias das 

edificações que aqui foram construídas. Também foi nessa época que 

a cidade consolidou sua expansão para além do traçado original, com a 

                                                 
12 GOUGH, Philip Foz-Drummond, O contrapeso da ordem: o desenvolvimento espacial de Belo Horizonte (1897-1964), dessertação de 
mestrado (mimeo), 1994, pág.47. 
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abertura de vias urbanas, como as avenidas radiais Teresa Cristina, 

Francisco Sá e Silviano Brandão, capazes de arejar a região central
13

 e 

suprir as necessidades de expansão da Capital. 

A herança do modernismo constituiu-se num fator crucial na trajetória 

da arquitetura de Belo Horizonte. O pensamento moderno, 

caracterizado por um novo olhar, uma nova estética da geometria 

pura e da clareza funcional, já havia sido trabalhado no estilo art-déco, 

com fachadas revestidas em pó de pedra e ornamentada com motivos 

geométricos, iniciando um processo de racionalização construtiva e de 

“alisamento” das superfícies, que foi empregado, em 1935, no mais 

importante prédio municipal, o da Prefeitura, e acabou abrindo espaço 

para uma arquitetura racionalista, para o uso de formas geométricas 

elementares juntamente com o emprego de elementos da arquitetura 

colonial brasileira; para a consolidação de uma arquitetura 

influenciada por formas orgânicas.  

À convite do prefeito, Juscelino Kubitscheck, Oscar Niemeyer e 

Roberto Burle Marx conceberam, nos anos 40, a Pampulha, um bairro 

para a elite industrial emergente, localizado no vetor norte da cidade, 

onde já havia uma represa iniciada em 1936, pelo então prefeito 

Otacílio Negrão de Lima (nome atual da via de 18 km que a contorna). 

Para Juscelino Kubitschek, seu idealizador, a construção da Pampulha 

transcendia a questão material, serviria também aos propósitos 

estético e de fruição: 

“A Pampulha estava lá desafiando minhas reservas de imaginação. Um 

prefeito não deve pensar tão somente em coisas práticas. A beleza, 

sob todas as formas, precisa fazer parte de suas cogitações. Numa 

cidade, vivem massas humanas que sentem que são capazes de 

emoções e que, portanto, não prescindem de estimulantes espirituais. 

Em face daquele desafio, o que pretendia era aliar o útil ao agradável: 

                                                 
13 PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo. Prefácio do mito. In: Museu Histórico Abílio Barreto- Juscelino Prefeito 1940 – 1945 - Belo Horizonte: 
Prefeitura Municipal, 2002. 
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criar um centro de turismo e fazê-lo, emprestar uma ressonância de 

poesia à iniciativa municipal”.
14

 

A Pampulha era um complexo turístico e de lazer, dotado de espaços 

de uso público, dos quais a cidade era carente, tendo por o entorno da 

lagoa artificial cuja barragem se concluía (1938), e onde deveriam ser 

edificados um Cassino, o Iate Clube, um hotel (obra não executada), a 

Igreja de São Francisco de Assis e a Casa do Baile, obras realizadas 

entre 1941 e 1945.  

O jornalista Cláudio Bojunga, em sua biografia de JK, afirma que “não 

há modernização política sem formas modernas” e que toda a 

trajetória e plano de ação política de Juscelino sintetizam a crença 

nesse paradigma. Sendo assim, suas realizações denotavam uma 

formação estética, tendo Juscelino praticado ”a política como a arte 

do impossível, sempre agindo no limite da impossibilidade e 

mostrando aos brasileiros que eles são capazes de realizar muito além 

do que imaginavam”. Portanto, a criação do complexo da Pampulha, 

inaugurou um modo de fazer política em que as formas concretas da 

arquitetura foram tornadas o meio ideal para se consolidar um plano 

de governo, e foi através dela que as idéias passaram a ser 

representadas e fixadas no imaginário coletivo. 

Na experiência da Pampulha, o arquiteto e o paisagista incorporaram à 

composição purista racionalista as formas sinuosas, dando à 

arquitetura um caráter barroco, definido por “barroco modernista”15. 

Fosse como marco de ousadia, fosse como reflexo de uma sociedade 

que evoluiu e se atualizou às novas necessidades que àquele instante 

se impunham, a arquitetura moderna desenvolveu um de seus 

principais desdobramentos quando da realização daquele conjunto 

arquitetônico.  

Belo Horizonte entrava então no cenário nacional da arquitetura 

modernista brasileira, através da figura de 0scar Niemeyer, o mais 

importante desta época16.  

                                                 
14 Kubtchek, Juscelino. A escalada política, meu caminho para Brasília. VII.pág.19. 
15 Para uma análise maior do termo ver Monte-Mor (1994) 
16 Cavalcanti, Lauro. Guia de arquitetura 1928-1960, pág. 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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No entanto, outros arquitetos em Belo Horizonte já discutiam a nova 

arquitetura. Sylvio de Vasconcellos dizia: “mesmo antes da Pampulha 

eu já brigava em favor da arquitetura moderna”. Essa postura vinha 

sendo gestada nos primeiros salões de arte que já contavam com a 

participação de arquitetos como Nicola Santolia, Raphael Hardy Filho, 

Virgílio de Castro, Remo de Paoli, Shakespeare Gomes entre outros 

que trabalhavam na capital mineira. O primeiro salão aconteceu no 

porão do Cine Brasil, em 1936, e é considerado, segundo Ivone Luzia 

Vieira, como o marco concreto da instauração do Movimento 

Modernista em Minas Gerais. Foi “uma conscientização política dos 

artistas sobre a necessidade da criação de um mercado de artes na 

capital, de uma escola não acadêmica e da oficialização dos Salões da 

Prefeitura, a partir de 1937.”17 Dando continuidade aos salões de arte, 

em 1944, foi realizada por Juscelino Kubitschek, a exposição de arte 

moderna com caráter cosmopolita, articulando o movimento local ao 

nacional. 

No fim dos anos 40, os impactos do crescimento econômico e da 

administração empreendedora de JK se fazem sentir no espaço urbano 

belo-horizontino para além da criação da Pampulha, do 

embelezamento e melhoria da infraestrutura das áreas centrais e 

periféricas. Nesse período, também é implementado o bairro da 

Cidade Jardim, cujo conceito foi inspirado nas idéias de Howard, para 

quem a concretização destas idéias implicaria na criação de cidades 

com áreas residenciais de baixa densidade e com predominância de 

áreas verdes. Em 1904, havia sido criada a cidade de Letchworth; em 

1909, Hampstead e, em 1919, Welwyn - todas as iniciativas obtiveram 

grande sucesso e influenciaram o urbanismo em diversos países. O 

planejamento destas cidades ficou a cargo dos arquitetos Raymond 

Unwin e B. Parker. Raymond Unwin publicou os resultados das 

experiências de Letchworth e Hampstead no livro Town Planning in 

Practice, que constitui um verdadeiro manual de composição urbana e 

cuja ampla divulgação contribuiu para a teorização do desenho urbano 

                                                 
17 VIEIRA, Ivone Luzia. O Modernismo em Minas . O salão de 1936. In:Do Tempo à História. 
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e para o conhecimento das idéias da cidade jardim, influenciando o 

urbanismo em todo o mundo, no período entre as duas guerras. Para 

José M. R. Garcia Lamas, a cidade jardim representa um momento de 

ruptura com a cidade tradicional, propondo modelos alternativos para 

a cidade moderna. Com a construção do bairro Cidade Jardim, em 

1950, em Belo Horizonte, consolidou-se mais uma vez a vocação para 

o novo, presente ao longo de toda a trajetória da cidade. Em seus 

lotes amplos e generosos foram construídas edificações de inspiração 

modernista num período em que a sua utilização traduzia, ao mesmo 

tempo, um sentido de alinhamento com uma vanguarda arquitetônica 

mundial e ostentação de poder econômico, capaz de tornar realidade 

aquele ideário.  

O bairro da Cidade Jardim foi ocupado rapidamente, tendo sido todas 

as suas casas construídas praticamente juntas - e quase todas 

seguindo o movimento moderno -, constituindo-se, segundo Monte 

Mór18, no “principal bairro residencial da (nova) elite dominante”. 

Concebido pelo engenheiro Lincoln Continentino, na gestão do 

prefeito José Oswaldo de Araújo (1938/40), o bairro Cidade Jardim 

fazia parte de um plano maior de urbanização da cidade, que não foi 

realizado em sua íntegra. Segundo Castriota,19 se destacavam neste 

“Plano de Urbanismo da Cidade” as seguintes premissas: contenção do 

crescimento da cidade dentro do perímetro atual; criação de grandes 

avenidas rádiocêntricas ligando as áreas urbanas às suburbanas; 

zoneamento da cidade através da especialização de áreas em usos 

restritos; e reforma dos arruamentos não edificados, “buscando 

imprimir nos bairros o ‘caráter de cidade celular´, provendo-os de 

serviços urbanos, de modo a torná-los independentes do centro”. 

Deste projeto original, que apresentava uma nítida influência do 

conceito de cidade jardim desenvolvido por Ebenezer Howard, apenas 

                                                 
18 MONTE MÓR, Roberto Luís de Melo. Belo Horizonte: A cidade planejada e a metrópole em construção In: Belo Horizonte: espaços e 
tempos em construção, CEDEPLAR, PBH (Belo Horizonte) 1994, pãg.21. 
19 CASTRIOTA, Leonardo. Regulamentação ADE Cidade Jardim. Estudo não publicado realizado para a Prefeitura de Belo Horizonte, 
2000. 
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o bairro Cidade jardim Fazenda Velha (atual Cidade Jardim) foi 

executado, com algumas modificações
20

, na gestão seguinte, de JK. 

Ocupando a região junto à Avenida do Contorno, próxima à sede da 

Fazenda Velha, único edifício remanescente do antigo Curral Del Rei, 

este novo bairro caracterizou-se por uso exclusivamente residencial, 

longos quarteirões retangulares e de pouca profundidade, lotes 

amplos, recuos frontais e laterais generosos e presença abundante de 

vegetação, seja nos passeios públicos ou nos terrenos particulares. A 

qualidade de vida e o status gerados por esta urbanização 

diferenciada, assegurada por legislação específica, impulsionaram a 

ocupação da área pela elite política e econômica da época. Como 

conseqüência, proliferaram no bairro Cidade Jardim, nas décadas de 

40 e 50, mansões de inspiração clássica e eclético-pitoresca e, como 

nos indica Monte-Mór
21

, principalmente, “as novas casas modernas 

dos arquitetos de vanguarda da precoce escola de arquitetura local: 

Eduardo Guimarães e Sylvio de Vasconcellos, os mais famosos, mas 

também Nelson Marques Lisboa, Osvaldo de Santa Cruz Nery e muitos 

outros”. 

Portanto, por nascerem de condições políticas, sociais, econômicas e 

culturais específicas, vinculadas à modernização e crescimento local e 

nacional, o bairro Cidade jardim e, em período posterior, a Pampulha, 

tornaram-se valiosos acervos da arquitetura residencial moderna em 

Belo Horizonte. Inspirados na idéia das cidades-jardim inglesas e, 

principalmente, nos subúrbios-jardim norte-americanos, que na 

primeira metade do século XX influenciaram várias propostas 

urbanísticas no Brasil e no mundo. Apesar destas duas idéias-jardim 

acreditarem no casamento entre as qualidades do campo e da cidade 

como forma de melhorar a qualidade ambiental e social urbana, há 

uma diferença básica entre a concepção da cidade jardim inglesa e a 

dos subúrbios-jardim norte-americanos. A cidade jardim, idealizada 

                                                 
20 Dentre as modificações, destaca-se a não execução de um parque local, envolvendo a antiga sede da fazenda Velha e desenrolando-se 
ao longo das margens do Córrego do Leitão, que cortava a área no eixo onde hoje se encontra a Av. Prudente de Morais.  
21 MONTE MÓR, Roberto Luís de Melo. Belo Horizonte: A cidade planejada e a metrópole em construção In: Belo Horizonte: espaços e 
tempos em construção, CEDEPLAR, PBH (Belo Horizonte) 1994, pag. 21. 
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por Ebenezer Howard, é uma proposta holística, englobando tanto a 

instância do desenho urbano quanto as questões sociais e econômicas, 

as quais eram articuladas de modo a atender a um discurso socialista. 

Howard acreditava que um espaço ideal, onde as dicotomias 

máquina/natureza e controle estatal/liberdade individual fossem 

equilibradas, seria capaz de gerar uma sociedade mais justa, onde as 

“funções humanas” seriam melhor desempenhadas. Já o subúrbio-

jardim, não pretende modificar a sociedade como um todo. Derivado 

do movimento denominado “City Beautiful”, que teve lugar no final 

dos anos de 1850 nos EUA, a idéia americana é a de melhorar - através 

da requalificação estética, espacial e funcional de partes específicas do 

espaço urbano - a qualidade de vida de sua uma sociedade. Destacam-

se os nomes de Frederick Law Olmsted, no século XIX, e Clarice Stein, 

no século XX , cujos trabalhos enfatizam a sensibilidade e atenção à 

topografia e ao terreno, às condições ambientais locais, ao usuário e 

ao fluxo de carros. Portanto, não raro, seus projetos apresentam 

soluções formais como: separação entre a circulação de pedestres e 

veículos, através da hierarquização de vias e/ou da presença de boas 

ruas e bons passeios; adaptação das vias à topografia local, de forma a 

não criar declividades indesejáveis e assegurar uma boa drenagem; 

fechamentos dos lotes residenciais em torno de um cul-de-sac; 

tratamento paisagístico das ruas residenciais, dando continuidade 

visual aos jardins residenciais; presença nos bairros de uma área verde 

coletiva de amplas dimensões; uso de vegetação local para fazer o 

paisagismo; desenho das ruas e caminhos de forma a proporcionar 

vistas interessantes e lotes de formas e tamanhos variados, evitando 

assim a monotonia e criando formas de orientação no espaço. 

Portanto, Pampulha e Cidade jardim, são concepções urbanísticas que 

se vinculam mais aos moldes norte-americanos que ingleses, visto que 

centram-se em bairros e não na cidade como um todo, não 

apresentando uma preocupação holística para com a solução dos 

problemas, mas sim enfatizando a questão estética na articulação do 

desenho urbano.  Esses bairros configuraram também uma nova 
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tipologia formal urbana, onde se destacam o uso de vegetação e uma 

nova relação do edifício com o lote: os passeios são gramados e 

arborizados, dando seqüência aos jardins - entremeados por piscinas e 

quadras - que cercam e interagem com as casas soltas no terreno22.  

 Desta forma, Cidade jardim e Pampulha estabeleceram, com sua 

arquitetura moderna e seu tratamento paisagístico dos vazios 

urbanos, um novo padrão de morar em Belo Horizonte. 

                                                 
22 É interessante notar que, segundo Macedo (2000), os bairros-jardim brasileiros vêm a confirmar, e não instituir, a casa solta no lote 
como um padrão e status de moradia. Segundo este autor, esta tipologia urbana já havia se instaurado no país com o advento dos 
palacetes ecléticos cercados por suntuosos jardins que, na segunda metade do século XIX, romperam com a imagem conformada pelo 
casario geminado da cidade colonial.  
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2.4 - O MODERNISMO EM BELO HORIZONTE: AS TRANSFORMAÇÕES 
NA VIDA DOMÉSTICA E SUAS IMPLICAÇÕES NA ARQUITETURA 
RESIDENCIAL 
 

O Modernismo inaugurou na Capital cinqüentenária, um novo tempo 

na vida belo-horizontina no qual, como apontou Sylvio de 

Vasconcellos, a população tomou contato com situações diferentes da 

vida provinciana, situações que forçavam o encontro de classes sociais 

absolutamente diversas, como a criação dos novos espaços coletivos 

de lazer da Pampulha: o Iate Clube, o Cassino. Este período foi 

marcado pelo fortalecimento do processo de industrialização e pela 

consolidação urbana no Brasil e, neste contexto, a produção da 

arquitetura voltou-se para o aproveitamento e a assimilação de 

recursos técnicos, desencadeando uma reavaliação de seus possíveis 

relacionamentos com as estruturas urbanas existentes. 

O ano de 1945, em que teve fim a Segunda Guerra Mundial, 

correspondeu a uma data-chave no processo histórico do Brasil e 

merece destaque na periodização do Modernismo, tendo tido grande 

influência em nossa economia e mentalidade e, como nos apontam, 

Antônio Cândido e José Aderaldo Castello, em obra que analisa o 

Modernismo na literatura brasileira23: 

“fazendo-nos entrar na era industrial, formando um 
proletariado numeroso, que passou a exigir sua 
participação na vida política, liquidando nas áreas 
adiantadas o mandonismo local. Ao voltarem as 
liberdades democráticas abafadas pelo regime 
ditatorial de 1937, inclusive as da imprensa, o País 
verificou, meio atônito, que tinha ingressado numa 
fase nova, de industrialização e progresso econômico-
social acelerado, que nos vai agora transformando 
rapidamente em potência moderna, apesar dos 
graves e perigosos problemas do 
subdesenvolvimento.” 

 

Ocorreu aí uma significativa transformação nas práticas culturais24, nas 

formas de sociabilidade, na escala de valores sociais. E como estas 

                                                 
23 CANDIDO, Antônio e CASTELLO, José Aderaldo. Presença da literatura brasileira: história e crítica, modernismo. Vol. 2, Rio de Janeiro, 
Bertrand Brasil, 1997, pág.11 
24 A expressão “prática cultural” é considerada neste trabalho, no sentido da tradição antropológica (Morgan, Boas, Frazer, Durkheim, 
Mauss, Lévi-Strauss etc), definida por Michel de Certeau (1996, p.347) como “sistemas de valores subjacentes que estruturam as 
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transformações influíram ou condicionaram as novas formas de morar, 

a arquitetura residencial? Com as mudanças de comportamento, de 

hábitos sociais em “que já se recebem estranhos e a casa não é mais o 

refúgio ou o esconderijo que resguarde as aparências” e com os novos 

recursos tecnológicos, a arquitetura modernista foi se configurando 

através de uma nova linguagem, de uma nova sintaxe: “a casa já não é 

mais estanque, fechada ou cúbica, mas acolhedora, aberta e franca.”
25

. 

Com uma grande força transformadora, o modernismo se estendeu 

pelas décadas seguintes, quando foram consolidados os tipos e 

também os modismos que caracterizam este estilo arquitetônico na 

cidade. 

Segundo Sylvio de Vasconcellos
26

, excetuando-se algumas variantes de 

concepção plástica com tendências ora art-nouveau, ora chalet, a 

arquitetura produzida em Belo Horizonte, entre 1897, ano de sua 

fundação, e 1930 caracterizou-se, basicamente pelos seguintes 

aspectos: 

“construção junto à rua com platibanda; jardins, quando 
existentes, laterais; extensos pomares aos fundos; plantas 
organizadas em duas partes (visitas e íntima), com as funções 
domésticas polarizadas pela copa; pavimento quase sempre único, 
embora elevado do solo por porões de ventilação ou de uso 
precário.” 

 
Vasconcellos aponta como prenúncio de uma evolução arquitetônica a 

estrutura de ferro utilizada nos apoios e abobadilhas, bem como na 

estrutura das coberturas em vidro das varandas. 

Por volta de 1930, modificações substanciais já se manifestavam na 

arquitetura residencial belo-horizontina. Vasconcellos atribui estas 

modificações ao uso do cimento, por vezes já em concreto armado, e 

às novas concepções plásticas viabilizadas por esta tecnologia. 

Surgem, neste período, as formas ditas cúbicas, os vãos providos de 

esquadrias metálicas basculantes; as lajes e as marquises.  

                                                                                                                                                      
tomadas de posturas fundamentais da vida cotidiana, que passam despercebidos à consciência dos sujeitos, mas são decisivos para a sua 
identidade individual e de grupo.” 
25 Vasconcellos, Sylvio de. Noções sobre arquitetura. Belo Horizonte, Escola de Arquitetura da UFMG, 1963. 
26 Idem. 
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“As casas são mais compactas e já recuadas do alinhamento da via 
pública, em sua maioria no limite mínimo de três metros 
preconizado pelo regulamento de obras local. Baixa para três 
metros o pé-direito interno, aparecem terraços descobertos e 
principia a haver maior preocupação quanto à decoração interna.”

27
  

 
A década de 30 foi marcada, também, pela pluralidade de 

manifestações arquitetônicas: ecletismo, art déco, cubismo (já se 

fazendo notar aí uma certa depuração da forma) ou o chamado estilo 

pó-de pedra, decorrente do uso deste revestimento, normanda, 

bungalow, californiana, missões ou neocolonial. Evidencia-se nesta 

última a inspiração de natureza nacionalista, uma busca de 

revalorização das tradições, da identidade nacional em meio a tantas 

influências européias e americanas. 

As primeiras manifestações modernistas surgem na década de 40. 

Neste período, ocorrem iniciativas de ordem político-econômica que 

influirão na produção da arquitetura, do espaço urbano. Os grupos de 

renda média passam a contar com um sistema de financiamento de 

construção, promovido pela política habitacional implementada pelo 

Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal, o que 

contribuiu para um significativo crescimento da cidade, segundo 

testemunha Sylvio de Vasconcellos. A ordem é construir residências de 

dimensões e custo reduzidos, “com plantas mínimas e pouca folga 

para embelezamento.” Predomina, então, o chamado “chalet” ou 

pseudocolonial, com pequenos alpendres de acesso, três quartos de 

três por três metros, sala, copa, cozinha e banho, dispostos em duas 

alas longitudinais, com os quartos separados em um dos lados. Não se 

verificam substantivas mudanças de partido, planta, programa ou na 

vida doméstica, mas é importante assinalar algumas alterações: os 

lotes passam ser mais e mais subdivididos, tendo suas frentes 

reduzidas; abandonam-se os quintais, pomares e galinheiros; a 

estrutura de ferro e a cobertura em vidro das varandas desaparecem; 

ocorre a substituição da telha cerâmica francesa pela colonial, semi-

cilíndrica; surge o uso dos tacos nos pisos; aparecem as jardineiras nas 

                                                 
27 Vasconcellos, Sylvio de. Noções sobre arquitetura. Belo Horizonte, Escola de Arquitetura da UFMG, 1963. 
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janelas; as garagens e as salas de jantar passam a ser cotidianamente 

utilizadas, também como salas de visitas, que ganham um uso 

especializado: escritório. A casa foi, deste modo, abrindo-se aos 

poucos aos estranhos, como conclui Sylvio de Vasconcellos. 

Mas é ainda em 1940 que a linguagem modernista, principalmente 

aquela de traços racionalistas de sintaxe corbusieriana, começa a se 

manifestar em Belo Horizonte. Para Sylvio de Vasconcellos, a 

Pampulha, marco inicial dessa nova arquitetura, introduzira na cidade 

o hábito do esporte, da vida ao ar livre, a comunicabilidade entre 

estranhos, ou seja, a experiência de uso de espaços coletivos públicos 

e de novas formas de sociabilidade. Esta mudança de hábitos e 

costumes iriam influenciar de modo significativo, na visão do autor, a 

arquitetura da casa belo-horizontina. 

As salas de visitas se abrem e ganham maiores dimensões, 

aperfeiçoam-se cozinhas, tornadas mais funcionais, e os cômodos 

sanitários tornam-se mais confortáveis. As paredes ganham 

transparência com o uso do vidro, deixando de ter função estrutural, 

passando a ser apenas painéis de fechamento, característica 

viabilizada pelo novo sistema construtivo e estrutural tipo 

“esqueleto”, pelos princípios corbusianos da fachada livre e da planta 

livre. Uma significativa mudança ocorre na espacialização da casa, em 

decorrência da conjugação da sala de estar com a de jantar, gerando 

fluidez espacial e “criando ambientes mais amplos, onde de fato a 

família se demora, abandonando a cozinha e os quartos. [...] Já se 

recebem mais estranhos, e a casa não é mais o refúgio ou o 

esconderijo que resguarde as aparências.”28  

Os jardins de composição livre ganham notoriedade e, em muitos 

casos, integram-se às salas de estar. Como um jardim de caráter 

íntimo e mais preservado surge novamente “o pátio de tradição 

mourisca, presente também na arquitetura colonial”. As casas recuam-

se mais da via pública, com jardins de pelo menos dez metros de 

profundidade. Os quintais, agora cimentados ou ladrilhados, perdem 

                                                 
28 VASCONCELLOS, Sylvio de. Noções sobre arquitetura. Belo Horizonte, Escola de Arquitetura da UFMG, 1963.  
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sua função anterior, transformando-se em espaços de brincar, lavar 

roupa, de jogos ou piscina. O setor de serviço, antes uma edícula 

destacada da casa, localizada nos fundos, incorpora-se a esta e é 

melhorado qualitativamente. As garagens passam a ser necessárias 

não só como abrigos dos automóveis, mas também, eventualmente 

como varandas. Os quartos aumentam de tamanho e surge uma nova 

categoria de espaço: a suíte do casal. As janelas passam a ser de correr 

(preferencialmente às de abrir), de vidro, com venezianas; as plantas 

tendem a ser compostas de formas retangulares, sendo possível o uso 

de coberturas em terraços impermeabilizados de uma só água; os 

interiores são fartamente iluminados e as cores vivas e contrastantes 

substituem a discrição dos tons cremes ou rosados.  

Como bem observa Sylvio de Vasconcellos, com estas categorias, com 

a ordenação e setorização do espaço doméstico que ganha zonas 

públicas, sociais, surge o chamado quarto de costura, destinado a 

ocultar a bagunça e abrigar os guardados. Esta categoria de espaço 

marca uma transição e é reveladora do conflito entre os velhos 

hábitos, vestígios do passado que permanecem, e a nova forma de 

morar, o novo habitar modernista. O quarto de costura é o espaço 

íntimo da desordem que deve ser escondido, porque transgride as 

normas da boa conduta, da casa exemplar, impecável em organização 

e eficiência. A desordem da casa depõe contra o caráter da própria 

família. 

Todas estas transformações descritas por Vasconcellos apontam para 

uma reflexividade entre a casa e a vida cotidiana, o senso de 

intimidade, privacidade, domesticidade e sociabilidade (atributos do 

conforto), noções ligadas à ordem simbólica da arquitetura. 

                                  
FIGURA 1 - Três momentos distintos de casa localizada em lote na rua Gonçalves Dias 
(1912; 1935 e 1961) 
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A crença no poder transformador da arquitetura e do urbanismo é 

típica da utopia modernista, incentivada pela promessa do 

desenvolvimento industrial: “a arquitetura se abre em sorrisos e toda 

a população se torna também mais feliz”. Esta afirmação de Sylvio de 

Vasconcellos revela sua visão apaixonada, apologética e romântica do 

surgimento da arquitetura modernista na cidade, fazendo-o até 

esquecer a disparidade social existente e a falta de um programa 

efetivo que se voltasse para a habitação popular, quando diz que toda 

a população, sem exclusão, teria se tornado mais feliz, tendo acesso 

irrestrito aos benefícios da nova era que se inaugurava com a “nova 

arquitetura”.  

Em termos gerais, a versatilidade do uso do espaço, a fluidez, a 

linguagem arquitetônica e estrutural conferindo unidade e expressão 

ao objeto, característica que denota a superação do dualismo que 

marcou o século XIX, os princípios de simultaneidade e a idéia de 

movimento – aspectos decorrentes da influência das pinturas cubista e 

futurista29 – associados ao jogo compositivo de superfícies e planos 

curvos e à integração de espaços interiores e exteriores, com o uso de 

painéis de vidro e com a construção de jardins e pátios internos, são 

temas que constituem a poética modernista e como esta poética se 

manifesta nas casas da cidade é o que procuraremos analisar. 

 

2.4.1- AS CASAS MODERNISTAS: ANÁLISE DOS MODELOS 
 

A partir da análise interpretativa das residências, definimos três 

categorias distintas: o modelo primordial, o modelo de transição e o 

modelo de consolidação. 

Classificamos como modelo primordial aquele objeto que reúne 

características denotativas de uma expressão estética e funcional 

originária do Modernismo, considerando-se os paradigmas e os 

sintagmas fundantes desta linguagem. Este modelo é o que mais se 

aproxima dos tipos, dos conceitos e práticas essencialmente 

                                                 
29 GIDEON, Siegfried. Espacio, tiempo y arquitectura. Madri: Editorial Dossat, 1982, parte VI. 
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modernistas, à semelhança da Arquitetura Moderna internacional - de 

Frank Lloyd Wright, Corbusier, Alvar Aalto, Mies Van der Rohe – porém 

adaptados às características e condicionantes locais. 

Os objetos classificados como modelo de transição são aqueles cuja 

arquitetura revela um certo conflito: a uma ação relativa à assimilação 

do Modernismo, soma-se uma reação tradicionalista, ligada às 

arquiteturas pré-modernas. Princípios modernistas de espacialização e 

elementos sintagmáticos próprios desta linguagem coexistem com 

aspectos da herança tradicional presentes no partido, na setorização, 

ou na solução de cobertura. 

Os objetos classificados como modelo de consolidação são aqueles 

caracterizados pela assimilação da linguagem modernista, porém 

adaptada a realidades distintas daquela em que se inserem os 

modelos anteriores. Ocorrem, neste caso, adaptações a menores 

escalas, muitas vezes em decorrência das menores dimensões dos 

lotes, próprias dos condicionantes legais relativos ao uso e ocupação 

do solo do bairro em que se localizam. Há neste modelo uma 

simplificação do discurso modernista que chega às vezes à 

banalização, expressa em “colagens” de unidades sintagmáticas, e 

num formalismo distanciado dos princípios originários modernistas, 

segundo os quais há uma coerência, uma unidade entre linguagem 

estrutural e arquitetônica, uma espacialização exteriorizada na forma. 

O modelo de consolidação revela o caráter emblemático adquirido 

pelo Modernismo, sua significação de status que desperta o desejo de 

pertinência a um certo grupo social, através da exteriorização de seus 

códigos, de seus elementos simbólicos no objeto arquitetônico. Este 

modelo representa o desejo de “ser moderno” e assim afirmar-se 

socialmente. Neste sentido, o aspecto que o distingue dos demais é o 

formalismo, o caráter “cenográfico”, a desvinculação do exterior com 

o interior. 

A definição destas categorias – primordial, transição e consolidação – 

não pressupõe um sentido de “evolução”, não havendo uma 

substituição em ordem cronológica de um modelo por outro. Os 
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critérios que definem a diferenciação dos três modelos não estão 

ligados, a priori, a juízos estéticos, à qualidade de padrão construtivo 

do objeto, ou a fatores sócio-econômicos, embora sejam forças 

atuantes no processo de produção da arquitetura e do espaço urbano.  

 

2.4.2. O MODELO PRIMORDIAL  
 

Quanto à implantação, é notável a ocorrência de grandes recuos 

frontais. Com relação à dinâmica da forma, ao partido arquitetônico, 

verificou-se a predominância das formas regulares, dos partidos 

lineares, sobretudo em “L”. A setorização funcional, organizada em 

social, íntimo e serviço é bem demarcada neste modelo. 

O sistema construtivo é, na maioria dos casos, do tipo misto, isto é, 

reúne soluções do tipo “esqueleto”, com soluções próprias do sistema 

massivo. Esta característica destaca-se neste modelo. O sistema do 

tipo “esqueleto” é o mais adequado aos princípios tipicamente 

modernistas, já que possibilita maior fluidez espacial e, neste sentido, 

é coerente que seja encontrado com mais freqüência neste modelo. A 

partir da planta livre, de maiores vãos e de maior liberdade no 

tratamento das fachadas, já que as paredes perdem a função de 

sustentação e passam a ser painéis de fechamento, surge a 

possibilidade de uso dos panos de vidro. A transparência deste tipo de 

fechamento dos vãos propicia maior integração entre áreas internas e 

externas. O fechamento em pano de vidro é um elemento 

arquitetônico marcante neste modelo. 

A solução de cobertura mais adotada é o uso de telhas sobre lajes com 

platibanda. Há alguns casos de lajes planas impermeabilizadas 

direcionais. Quanto à presença dos “princípios corbusianos”, verificou-

se a ocorrência de pilotis e terraços em algumas obras, mas a 

coerência do sistema corbusianos como um todo, o purismo formal 

não acontece na arquitetura residencial modernista belo-horizontina, 

nem nos modelos primordiais, considerados os mais próximos dos 

arquétipos da chamada Arquitetura Moderna internacional. 
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A composição volumétrica é invariavelmente horizontal em todos os 

modelos. Quanto à integração espaço interno e externo, verificamos 

que ocorre, sobretudo, no setor social, através de varandas, jardins, 

terraços e pátios internos.  

 

2.4.3. O MODELO DE TRANSIÇÃO 
 

Neste modelo verificamos a ocorrência de grandes recuos frontais. 

Quanto à dinâmica da forma, o partido arquitetônico é 

predominantemente linear, do tipo “L”, “C”. A setorização funcional se 

faz notar, organizada em social, íntimo e serviço. O sistema 

construtivo é predominantemente do tipo massivo. 

Com relação à cobertura, constatamos muitos casos de lajes planas 

direcionais, de solução tipo “borboleta”, de uso de lajes regulares, 

planas, impermeabilizadas e, ainda, muitos casos de uso do sistema de 

telhas, na maioria dos casos, cerâmicas, sobre lajes com platibanda. 

Não há uma predominância significativa de um sistema sobre outros. 

No fechamento dos vãos, utilizam-se, sobretudo, esquadrias metálicas, 

tendo ocorrido poucos casos de uso de pano de vidro. 

A composição volumétrica é invariavelmente horizontal, neste 

modelo, como nos outros. 

A integração do espaço interno e externo ocorre, às vezes, no setor 

social, através de varandas. 

Os materiais compositivos são os mesmos notados nos outros 

modelos, destacando-se a ênfase nas cores claras. 

Rampas em “S”, pérgulas são elementos arquitetônicos notáveis na 

composição volumétrica. 

A fragmentação espacial, sobretudo no setor íntimo, tornando 

evidente a incoerência da aparência modernista do objeto em sua 

exterioridade e o tradicionalismo de seu partido arquitetônico é uma 

característica notável. 

 

2.4.4. O MODELO DE CONSOLIDAÇÃO 
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Quanto à implantação, os recuos são mínimos, de acordo com a 

dimensão dos lotes, mais reduzidos. 

O partido arquitetônico adotado é predominantemente linear, com 

tendência a ser mais compactos. Verificou-se a ocorrência de um 

partido do tipo centróide. A setorização funcional é bem demarcada: 

social, íntimo e serviço. 

O sistema construtivo é predominantemente do tipo massivo. 

Ocorrem coberturas em lajes direcionais interrompidas por pérgula, 

lajes tipo “borboleta”, mas a solução mais adotada é o uso de telhas 

sobre lajes planas, com platibandas. 

As esquadrias, como no modelo de transição são, na maioria dos 

casos, metálicas. Os panos de vidro e as venezianas de madeira 

também ocorrem, com menor freqüência. 

A composição volumétrica é horizontal. Como já apontamos 

anteriormente, esta característica é comum a todos os modelos. 

A integração das áreas externa e interna, quando ocorre, se dá no 

setor social, com articulações de salas de estar com jardins ou 

varandas. 

Quanto aos materiais empregados, ocorre o uso dos mesmos 

materiais presentes nos outros modelos, porém mais justapostos, 

dentro de uma lógica compositiva elaborada diferentemente dos 

padrões e do rigor formal dos modelos originários, ditos primordiais: 

azulejo, pastilha, pedra, lambri de madeira, elementos vazados em 

louça ou cerâmica podem estar presentes na composição plástica de 

um mesmo objeto, dando um efeito de “colagem”. 

Neste modelo a que chamamos de consolidação, observamos 

superposições de elementos arquitetônicos e construtivos: marquises 

em concreto apoiadas em pilares metálicos; pérgulas, platibandas, 

trabalhos em relevo nas alvenarias, às vezes usados como molduras 

nas janelas. 

A desvinculação, no objeto arquitetônico, dos aspectos externo e 

interno é uma característica notável, também neste modelo. Há casos 

de reforma só da cobertura – substituindo telhados aparentes por 



 

 
 

29 

 

dossiê de tombamento alameda das acácias, 448 

lajes planas inclinadas com platibandas – e da fachada, com a 

colocação de marquises de lajes de concreto apoiadas em colunas 

metálicas para mudar o aspecto do alpendre. 

 

3 - O BAIRRO SÃO LUIZ 
 

A ocupação de parte da região da Pampulha iniciou-se ainda na época 

do Curral Del Rei, quando a área era então era conhecida como Arraial 

da Pampulha. Existem notícias de que os seus primeiros habitantes 

vieram de Portugal e batizaram a região com o nome do bairro 

lisboeta onde moravam30. 

Com a inauguração da Capital mineira, as fazendas, sítios e chácaras da 

Pampulha assumiram um papel destacado no abastecimento da 

cidade. Além da criação de gado e produção leite, plantava-se milho, 

hortaliças, batata, feijão e mandioca. Algumas fazendas contavam com 

engenho de cana e moinho de água para produzir farinha. Tratava-se 

de uma região rurais, com poucas casas, espaçadas e com pouco 

contato entre si.  

 Este cenário começou a mudar na década de 1930, quando 

começaram as obras de construção da barragem que iria deter o curso 

das águas do ribeirão Pampulha, de modo a formar uma represa para 

servir de reservatório de água para Belo Horizonte. A barragem era um 

bloco maciço de quase 20 metros de altura, feito de cimento, 

alvenaria e terra. Ela sustentava o volume de água que formava um 

amplo lago artificial, a lagoa da Pampulha, inaugurada em 1938, pelo 

então prefeito, Otacílio Negrão de Lima. Neste momento, a região da 

Pampulha passou a representar as possibilidades de progresso da 

cidade. Cabe lembrar que na década de 1940, houve um aumento 

populacional na cidade, impulsionado pela expansão das indústrias e 

das oportunidades de trabalho. Os bairros mais próximos à área 

central já estavam muito povoados não conseguindo mais absorver a 

demanda por moradia. Frente a este cenário, a prefeitura passou a 

                                                 
30 História de bairros de Belo Horizonte: regional Pampulha. Belo Horizonte: Arquivo Público mineiro, 2011. 
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investir na urbanização dessa região, desapropriando as antigas 

fazendas e incentivando o surgimento de novos bairros, dentre os 

quais, o São Luiz. Este último originou-se da antiga Fazenda Bento 

Pires31. De acordo como relatório apresentado pelo prefeito Juscelino 

Kubitschek, “a Pampulha era uma imposição do progresso da capital, 

traduzido no crescimento constante da área edificada e na projeção 

vertical das construções, quando os arranha-céus vieram substituir 

casas velhas e sem conforto”.
32

 

 
Barragem da Pampulha. Década de 1940. Fonte: APCBH 

Com a criação do bairro São Luiz, as famílias de poder aquisitivo mais 

alto passaram a ter à sua disposição uma nova opção de moradia. O 

                                                 
31 Ibid. 
32 Relatório dos exercícios de 1941, apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Benedicto Valladares Ribeiro, governador do Estado, pelo prefeito 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. Prefeitura de Belo Horizonte, 1942. 
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principal atrativo era o complexo de lazer e turismo que estava sendo 

criado em torno da Lagoa da Pampulha. Embora tenha sido planejado 

como um espaço para ser compartilhado entre as diferentes classes 

sociais (o Cassino e o Iate Clube, por exemplo, eram opções 

direcionadas à elite, enquanto a Casa do baile foi pensada pra o 

divertimento das classes populares) inicialmente, o São Luiz e bairros 

vizinhos como Bandeirante se Jardim Atlântico, acabaram atraindo 

exclusivamente a elite, tanto no uso dos espaços de lazer, quanto em 

relação à ocupação urbana.  Além do alto valor dos lotes, poucas 

pessoas conseguiam ter acesso ao local, visto que o transporte público 

era precário e poucos possuíam automóveis. Portanto, quando o 

centro de lazer e turismo da Pampulha foi inaugurado, em 1943, a 

região ainda era considerada muito distante do centro da cidade, 

distância esta que dificultava a sua ocupação. 

 

Ocupação da orla na década de 1940. Fonte: APCBH 
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Vista geral da região da Pampulha. Década de 1940. Fonte: APCBH 

 

Vista geral do bairro São Luiz na década de 1950. Fonte: APCBH 

 

Apresar da distância, a prefeitura de Belo Horizonte mostrava-se 

otimista em relação à perspectiva de povoação da região do São Luiz e 

demais bairros da Pampulha. Em relatório publicado em 1942, JK já 

anunciava o aparecimento, na orla, das: 

“primeiras residências particulares, numa demonstração de que a 
iniciativa particular, acompanhará, com interesse, a administração 
municipal, valorizando ainda mais a Pampulha, tornando-a o bairro 
essencialmente residencial, de vida campestre. Construídas em lotes 
de área mínima de 1.000 metros quadrados, e obedecendo a um 
plano próprio para o local, em harmonia com a natureza, as 
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residências da “cidade satélite” constituirão um dos fatores de 
desenvolvimento rápido daquele bairro da capital”.

33
 

 

A fim de fomentar a ida de novos moradores para o São Luiz, o próprio 

Juscelino, procurou dar o exemplo e encomendou à dupla Oscar 

Niemeyer e Burle Marx o projeto e os jardins de sua nova residência, 

na orla da Lagoa. Dizem que JK não só deu o exemplo como facilitou a 

compra e a construção de novas casas no São Luiz, especialmente para 

amigos e formadores de opinião. 

Nessa época o povo se sentia inseguro quanto a ir ou não para a 
Pampulha. E todo mundo conversava. Juscelino fazendo a Pampulha. 
É muita gente assustada, será que vai pegar, não vai pegar. De 
repente, uns tinham coragem, faziam uma casa melhor, faziam assim, 
está arriscando. Então houve aquela angústia, aquela aflição, aquela 
preocupação sobre a vantagem ou não. Então todo mundo discutia 
se convinha, se não convinha, se era cedo, se não era cedo

34
. 

 

Apesar dos incentivos, a Pampulha ainda era considerada muito longe 

pelos belo-horizontinos. Segundo Carsalade, “mesmo aqueles que 

num arroubo de coragem tinham iniciado a construção de suas casas, 

muitas vezes desistiam no meio, deixando muitas obras 

abandonadas”
35

. Nem mesmo a inauguração da linha de bondes, em 

1944, foi suficiente para tornar a região atraente. O valor dos terrenos 

ainda era muito alto, estando acessíveis somente aos membros da 

elite. Consequentemente, a ocupação do bairro São Luís foi bastante 

lenta. Tendo se iniciado, efetivamente, uma década posterior à criação 

dos equipamentos de Niemeyer e Juscelino Kubitscheck. 

Nos anos 60, criou-se o Campus Universitário da UFMG36 instalado 

entre as avenidas Catalão e Antônio Carlos (antiga avenida Pampulha, 

criada por Juscelino para ligar a Pampulha ao centro da cidade). 

Mesmo assim, o bairro São Luís só iria estabelecer, efetivamente, uma 

relação com o Campus em décadas posteriores, com a ocupação da 

área compreendida entre ambos, hoje conhecida por bairro São José. 

Não obstante as transformações urbanísticas sofridas na região, ao 

                                                 
33 Relatório dos exercícios de 1941, apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Benedicto Valladares Ribeiro, governador do Estado, pelo prefeito 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. Prefeitura de Belo Horizonte, 1942, p. 42 
34 Citado por: CARSALADE, Flávio. Pampulha. Belo Horizonte: Conceito, 2007, p. 53 
35 CARSALADE, Flávio. Pampulha. Belo Horizonte: Conceito, 2007, p. 53 
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longo desses anos, os equipamentos no entorno da lagoa sempre se 

mantiveram, e ainda se mantêm, como os grandes elementos 

referenciais e simbólicos da região da Pampulha.  

O São Luiz permanece como sendo um bairro de elite, 

predominantemente residencial embora ofereça diversas opções de 

lazer, concentradas em sua proximidade, sobretudo na orla da lagoa. 

O bairro guarda ainda um conjunto significativo de edificações 

modernistas, resultantes da iniciativa pioneira de famílias que 

apostaram no sonho modernista, plantado por JK.  

                                                                                                                                                      
36 Também deve ser ressaltado o conjunto arquitetônico do Campus da UFMG, com destaque para o prédio da reitoria de autoria de 
Eduardo Mendes Guimarães. Tal conjunto deverá ser objeto de estudo em próximos trabalhos da equipe da GEPH.  
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4 - O BEM CULTURAL: ALAMEDA DAS ACÁCIAS, 448.
37

 

4.1. Histórico do bem cultural. 

A edificação localizada à alameda das Acácias nº 448, objeto deste 

dossiê, localiza-se nos lotes 022 e 024, do quarteirão 014, do Bairro 

São Luiz, denominado popularmente como zona sul da Pampulha. 

Cabe salientar que o loteamento no qual os lotes se encontram foi 

aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 19 de setembro de 

1943, pela Empresa Pampulha S/A., com sede na capital mineira, à 

época. O lote apresentava aproximadamente 1.410 m², conforme os 

limites e confrontações descritos na planta do bairro. 

Em relação à Empresa Pampulha S/A, responsável pelo loteamento no 

qual se encontra a edificação, nos termos do andamento processual 

de Ação de Obrigação de Fazer – Outorga de Escritura Pública 

(numeração única 1217448-85.2014.8.13.0024 que tramita perante 

34ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte), nota-se que a referida 

Sociedade Anônima foi extinta em “07/06/1988, (...) transformando-se 

em Empresa Pampulha Ltda. e em seguida, Wady Simão – Construções 

e Incorporações Ltda.”
38

 

O lote 024 foi comprado pelo senhor Ezequias Negromonte, brasileiro, 

casado, comerciário, residente na cidade de Belo Horizonte, de acordo 

com as informações disponíveis na escritura pública datada de 07 de 

outubro de 1954, nos termos do registro firmando no 2º Ofício, livro 

454-A folhas 97, pelo preço de Cr$ 111.130,00 devidamente recebido 

pela Empresa Pampulha S/A. 

Ressalta-se que para formalização do negócio jurídico entre as partes 

firmaram Contrato de Promessa de Compra e Venda sob o nº 524 

entabulado entre comprador e vendedor em 04 de setembro de 1952, 

com plena quitação. Acrescenta-se que no referido contrato o valor 

                                                 
37 Texto elaborado a partir das informações contidas no material de celeridade elaborado por Fernando Pimenta Marques 
38

 BRASIL, Tribunal de Justiça de Minas Gerais  - TJMG, processo de numeração única 1217448-85.2014.8.13.0024 que 
tramita perante 34ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, disponível em: 
https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_movimentacoes.jsp?comrCodigo=24&numero=1&listaProcessos=14121744, 
acesso dia 22 de Dezembro de 2020.  

https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_movimentacoes.jsp?comrCodigo=24&numero=1&listaProcessos=14121744
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que constou referente ao imóvel foi de Cr$ 123.282,00, contudo o 

senhor Ezequias Negromonte foi beneficiado com abatimento de Cr$ 

12.852,00, em razão da antecipação do pagamento de prestações 

contratuais, restando a informação pontuda com base na certidão de 

registro de imóveis do 2º Ofício de Belo Horizonte. 

Em pesquisas no Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte e nos 

arquivos da Subsecretaria de Regulação Urbana, verificou-se que o 

bem cultural situado na Alameda das Acácias, nº 448, Bairro São Luiz, 

teve diversos projetos. O mais antigo, projeto alvará nº 1251 (processo 

16701/54), aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 9 de julho 

de 1954, foi encomendado por Ezequias Negromonte ao engenheiro 

arquiteto Célio Vilaça de Castro que apresentava registro profissional 

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, à época, CREA/MG 

Nº 04.0.0000002018, atualmente transferido para o respectivo 

conselho profissional. Tratava-se de uma edificação de 394 m² com 

garagem de 48 m²:  

 
Projeto alvará nº 1251, aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 9 de julho de 1954. Prancha 1/2. Fonte: 
SUREG 
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Projeto alvará nº 1251, aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 9 de julho de 1954. Prancha 2/2. Fonte: 
SUREG 

 
Assinatura do proprietário e arquiteto responsável pelo projeto. Fonte: SUREG 

Essas informações também estão disponíveis na ficha de obra 90637, 

que indica ainda que o início das obras se deu em 14 de outubro de 

1954, conforme alvará 4726. Observa-se que foi concedido novo 

alvará (228) em 15 de junho de 1957, dentro do processo 16837: 

 
Ficha de obra 90637. Fonte: SUREG 
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Ficha de obra. Fonte: SUREG 
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Conforme informações colhidas junto à família, Jerson Duarte 

Guimarães foi o engenheiro construtor da edificação, com registro 

profissional no CREA nº 1954-D da 4ª Região. Como foi o responsável 

por dar andamento às obras de construção da casa projetada por Célio 

Vilaça, desenvolveu um documento com as especificações dos 

materiais para a construção de um “prédio” de 02 pavimentos, 

considerando que o terreno tinha no total 2.500 m² e a área coberta 

seria de 497 m². Nesse documento, observa-se as medidas adotadas 

para o preparo do terreno  

(...) que seria roçado, desentulhado e limpo, sendo feitos os 
aterros e desterros necessários no estabelecimento da praça de 
trabalho e a instalação da obra, escavações para a fundação a 
serem feitas com o necessário cuidado, observando-se que os 
fundos fiquem bem nivelados e as laterais bem aprumadas, 
fundações que serão parte armada e parte em concreto pobre. 
A parte armada com traço 1-3-4 e o concreto com o dito 1-4-8, 
com 30% de calçado de primeira qualidade. Os fundos das cavas 
serão previamente consolidados com calçada a portuguesa 
fortemente comprimida com soquete de ferro pesado, aterro 
apiloado, toda a área compreendida entre os baldramos serão 
aterradas com terra limpa, sem detritos ou entulhos, em 
camadas de 0,2 m de espessura, bem molhadas e comprimidas, 
a camada impermeável será em concreto pobre com traço 1-3-6 
com a espessura de 8 cm (...) 
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Documento de especificações para a construção de um “prédio” de 2 
pavimentos – dados do proprietário/Família Furtado, 2020 
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Documento de especificações para a construção de um “prédio” de 2 
pavimentos – dados do proprietário/Família Furtado, 2020 

Os segundos e atuais proprietários da edificação, senhor Tancredo 

Alves Furtado e sua esposa senhora Maria da Conceição Barbosa Mello 
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Furtado, compraram primeiro o lote 024, do quarteirão 014, do Bairro 

São Luiz, que já abrigava uma casa em construção, de nº 270, na 

Alameda das Acácias, com limites e confrontações constantes na 

planta feita pelo senhor Ezequiel Negromonte, o primeiro proprietário, 

por meio de escritura pública formalizada em 05 de março de 1956, no 

Cartório do 3º Ofício, livro 140-B, folhas 38, pelo preço de 720.000,00 

cruzeiros, sendo que a Compra e Venda foi realizada por meio de 

transferência de hipoteca.  

Passados poucos anos, o casal adquiriu também o lote 022, do 

quarteirão 014, do Bairro São Luiz, contíguo à edificação, com área de 

1.000,00 m², com limites e confrontações de acordo com a planta 

aprovada pela Prefeitura de Belo Horizonte em 19 de setembro de 

1943, também pela Empresa Pampulha S/A. A compra foi realizada em 

01 de setembro de 1958 e sua formalização ocorreu por meio de 

escritura pública registrada pelo 2º Tabelião de Belo Horizonte, cujo 

valor fora de Cr$ 79.491,50. Além disso, o lote 022 foi objeto de 

Contrato de Promessa de Compra e Venda pelo valor de Cr$ 

80.000,00, sendo que em razão do interveniente ter antecipado o 

pagamento das prestações mensais, conseguiu desconto de Cr$ 

508,50, passando o valor do lote para Cr$ 79.491,50, valor 

devidamente recebido pelo outorgante, com plena quitação. O senhor 

Gabriel Gomes e Souza e sua esposa Marilde de Castro Gomes e 

Souza, proprietários do lote 022 à época, compareceram ao cartório e 

cederam aos compradores os direitos da promessa de compra e venda 

do lote descrito, tudo devidamente documentado com base na 

certidão de registro de imóveis do 2º Ofício de Belo Horizonte. 

Durante as pesquisas, localizou-se um projeto referente ao lote 022, 

aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte, em 14 de julho de 1953. O 

projeto foi realizado pelo escritório CGS, com a assinatura de C Gomes 

e Souza. Verifica-se também que o proprietário do lote, Gabriel Gomes 

e Souza, também assina o projeto. Não foi possível verificar se a 

edificação chegou a ser construída. 
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Projeto aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 14 de julho de 1953. Prancha 2/2. Fonte: SUREG 

 
Projeto aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 14 de julho de 1953. Prancha 2/2. Fonte: SUREG 

 
Assinatura do proprietário e arquiteto responsável pelo projeto. Fonte: SUREG 

Após a aquisição do lote 022, o casal senhor Tancredo Alves Furtado e 

senhora Maria da Conceição Barbosa Mello Furtado optou, alguns 

anos mais tarde, por realizar algumas modificações e acréscimos na 

edificação que foram executadas ao longo dos anos até a década de 

1980. O novo projeto, alvará 2423, tinha como responsável técnico o 
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Engenheiro Civil Saul Atia Lerman, com registro profissional no 

CREA/MG nº 10758/D. 

 
Detalhe do projeto de modificação e acréscimo.  

 
Projeto alvará nº 2423, aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 22 de setembro de 1981. Prancha 1/2. 
Fonte: SUREG 
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Projeto alvará nº 2423, aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 22 de setembro de 1981. Prancha 2/2. 
Fonte: SUREG 

Segundo informações constantes na terceira ficha de obra encontrada 

para o bem cultural em análise, o Alvará nº 2423 / Processo 55659/81, 

de 22 de setembro de 1981, refere-se a pedido de baixa, cuja 

concessão de habite-se se deu em 16 de março de 1983, em nome do 

segundo e atual proprietário, senhor Tancredo Alves Furtado. 
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Ficha de obra. Fonte: SUREG 

O engenheiro civil Saul Atia Lerman, que assinou o projeto de 

modificação e acréscimo executado na edificação, é proprietário desde 
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24 de Abril de 1979 da empresa Construtora Lerman Ltda., registrada 

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o CNPJ nº 

20.9953.338/0001-38, encontrando-se ativa ainda em 2022. A 

atividade principal está relacionada à administração de obras e as 

atividades secundárias são a incorporação de empreendimentos 

imobiliários; compra e venda de imóveis próprios; serviços de 

engenharia e atividades técnicas relacionadas à engenharia e 

arquitetura não especificadas anteriormente. A Construtora Lerman 

Ltda. possui sede na Capital situada na Rua Professor Moraes, nº 

562/sala 801, Bairro Funcionários, sendo o quadro de sócios composto 

atualmente por Leandro Afonso Rodrigues Neto, Patrícia Márcia 

Lerman e Saul Atia Lerman. 

Ressalta-se que em 14 de outubro de 1981 uma nova Escritura Pública 

foi lavrada unificando os registros dos lotes 022 e 024, do quarteirão 

014, do Bairro São Luiz, com todas as áreas, limites e confrontações de 

acordo com a planta de aprovação respectiva, constando como 

proprietários o senhor Tancredo Alves Furtado, médico, casado, e sua 

esposa senhora Maria da Conceição Barbosa Mello Furtado, do lar, 

ambos brasileiros residentes e domiciliados na capital mineira. Consta 

ainda na referida escritura algumas averbações/registros relativos ao 

processo de edificação/construção da casa, a saber: registro 1 

Hipoteca – Única e especial tendo como credor: Banco do Progresso 

S/A, com sede nesta capital; Título: contrato particular de 20 de 

setembro de 1981, arquivado no valor de Cr$ 2.288.687,06, com 

prazo: 120 meses, com carência de 18 meses, em prestações mensais 

consecutivas, vencendo a primeira delas em 20 de outubro de 1981 e 

juros de 10% ao ano, sendo que o empréstimo foi celebrado para 

término da construção de unidade residencial no terreno. Na 

formalização do mútuo, além da promissória vinculada, foram 

acrescidos fiadores para garantir o que foi acordado. A averbação 2 – 

foi a existência de caução de Direitos Creditórios decorrente da 

garantia descrita acima, formulada pelo Banco do Progresso S/A para o 

BNH, conforme instrumento particular de 20 de setembro de 1981. O 



 

 
 

48 

 

dossiê de tombamento alameda das acácias, 448 

registro 3 – Hipoteca segunda: tendo como credor o Banco do 

Progresso S/A, com sede nesta capital, Título: contrato particular de 

21 de dezembro de 1981 no valor de Cr$ 780.815,70, prazo de 12 

meses para pagamento e carência de 18 meses, em prestações 

mensais e consecutivas com vencimento inicial em 20 de janeiro de 

1982 e taxa de juros de 10% ao ano, sendo que o mútuo tinha como 

destino a realização de reformas no imóvel. A averbação 4 – foi a 

existência de caução de Direitos Creditórios decorrente da garantia 

descrita acima, formulada pelo Banco do Progresso S/A para o BNH, 

conforme instrumento particular de 21 de dezembro de 1981. A 

averbação 5 – foi a baixa na construção certidão de 17 de Março de 

1983 da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), arquivada, foram 

concedidos baixa de construção e “habite-se” em 16 de Março de 

1983 para prédio residencial de nº 270, da Alamedas das Acácias, com 

394 m², garagem de 48 m², modificações e acréscimos no 1º 

pavimento de 83,32 m², levantamento de 2º pavimento de 54,58 m², 

em conformidade com o Alvará nº 1251 de 09 de Julho de 1954 e novo 

Alvará nº 228 de 15 de Junho de 1957 em nome de Ezequiel 

Negromonte, e Alvará nº 2423 de 22 de Setembro de 1981 em nome 

de Tancredo Alves Furtado.  

 
Senhor Tancredo Alves Furtado (a esquerda) e a senhora Maria da Conceição Barbosa Mello 
Furtado (a direita). Fonte: Família Furtado. 
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Isso posto, foi nesse terreno na região da Pampulha que, entre o ano 

de 1953 a 1957, começaram os trabalhos para construir o bem cultural 

em estudo, residência que iria acomodar a família Furtado a partir de 

1958 até 2016. Segundo os atuais proprietários, o proprietário 

anterior, senhor Ezequias Negromonte, não chegou a residir no local, 

apesar de ter iniciado as obras da casa que foram concluídas pelo casal 

Furtado. 

A senhora Maria da Conceição Barbosa concedeu uma entrevista ao 

arquiteto Fernando Pimenta Marques, na qual discorreu sobre as 

memórias relacionadas à edificação. Segundo o entrevistador, a filha 

do casal, Sylvia, realizou algumas intervenções e ponderações no 

sentido de reavivar a memória da mãe, especialmente no que se 

refere a escolha da região da Pampulha para ser o local do lar da 

família Furtado: 

Sra. Maria da Conceição: Nós queríamos comprar um sítio e 
saímos domingo ou sábado... saímos para ver um terreno em 
Lagoa Santa, por ali. Quando nós passamos pela Pampulha, 
olhamos e falamos assim: uai, Tancredo, olha aquela casa 
engraçada, ela está parada.  
A filha, Sra. Sylvia, comenta: Ah era a tal casa que vocês já 
viram!? 
Sra. Maria da Conceição: Vamos tentar entrar lá? Aí apareceu o 
corretor, não sei o que, falou assim: vem cá para vocês verem 
que a casa é de vocês. Aí nós fomos lá, eu olhei para o Tancredo, 
falei assim: Tancredo, oh sacrifício...  
Comentário da filha, Sra. Sylvia: É porque vocês começaram a 
olhar uns 3 anos depois que vocês chegaram dos Estados Unidos 
e eles moraram nos Estados Unidos e lá tinha esse negócio de 
casa grande, casa ampla, lá não tem grade. Queriam um lugar 
mais amplo, mais tranquilo, que não fosse na cidade, não é 
mãe? Você não queria uma coisa assim? 
Sra. Maria da Conceição: Sim... a casa era só o esqueleto, não 
tinha nada, não tinha detalhe, né, não tinha muito acabamento. 

Apesar da ocupação da região da Pampulha e do Bairro São Luiz ter se 

iniciado nos anos da década de 1940, a região ainda apresentava 

muitas áreas sem ocupação e a edificação que viria a ser a casa da 

família Furtado encontrava-se em construção inicial nessa ampla área 

que, anos mais tarde, se conformaria em uma paisagem com destaque 

para o estilo modernista e seu modo de vida. Quando o casal começou 

a residir em 1958 já tinha 05 (cinco) filhos: Tancredo Alves Furtado 
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Júnior, Sandra Furtado Fonseca, Sylvia Maria Mello Furtado, Silvana 

Mello Furtado e Sheila Furtado Torres, como comprova o relato a 

seguir: 

Comentário da filha, Sra. Sylvia: a minha irmã nasceu lá. 
Sra. Maria da Conceição: foi pouco depois que a gente tinha 
mudado pra lá.  
Comentário da filha, Sylvia: a Simone, que é a mais nova, ... 
quando ela nasceu a gente já estava na casa, a mamãe e os 
outros 5 filhos tudo pequenininho... a Simone nasceu lá, a 
Simone, ela fez 62 anos agora... ela é de 1958.  
Sra. Maria da Conceição: Simone nasceu na Pampulha  
Comentário da filha, Sra. Sylvia: Pois então.... isso que eu tô 
falando, ela fez 52 anos... não, 62 anos esse ano agora em 
setembro. Aqui oh, projeto de uma residência a ser construída 
no lote 24... é muito legal olha... do quarteirão... do quarteirão 
14 do Bairro São Luiz, proprietário Negromonte, ah, mamãe tá 
escrito aqui. Foi ele que começou, que fez o projeto, mandou 
fazer e começou a construção e você comprou dele. Eu quero 
saber aqui, aqui tem o arquiteto... o nome do arquiteto é Celso 
Vilaça Castro  
Sra. Maria da Conceição: Nos mudamos... não tenho ideia... uai 
tenho, foi no ano que a Simone nasceu... 
Comentário da filha Sylvia: a Simone nasceu em 1958 e ela é de 
Setembro.   
Sra. Maria da Conceição: É...  
Comentário da filha Sylvia: A maioria dos documentos são dessa 
época, tem via de cartório. 

 
Vista aérea da casa da Alamedas das Acácias, 448, bairro São Luiz, datada de 
1958, quando da finalização das obras de construção, ano em que a família 
Furtado passa a residir no local. Fonte: Família Furtado. 
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A família Furtado residiu na casa dois anos após a morte do esposo da 

Sra. Maria da Conceição Barbosa Mello Furtado, o Sr. Tancredo Alves 

Furtado, que faleceu em 25 de julho de 2014 conforme relato da 

viúva: 

Sra. Maria da Conceição: Então, nesse período todo residimos 
lá, de 1958 até agora. 
Intervenção da filha Sra. Sylvia: Até 2014... meu pai faleceu dia 
25 de julho de 2014, mas a mamãe continuou lá... mamãe você 
continuou lá... ela mudou pra cá, esse apartamento que 
reformou em janeiro de 2016, um ano e meio depois, mamãe 
morou lá até janeiro de 2016, lá na casa.... nós não! Eu [me] 
casei com 27, minha irmã... nós moramos lá uns 20 e poucos 
anos, e ela, mamãe, morou 60 e tantos. 

Toda a vivência do casal, de seus filhos, netos e bisnetos tem relação 

de afetividade com a casa modernista da Alameda das Acácias, nº 448, 

Bairro São Luiz. Assim, importante descrever como o casal se 

conheceu, a história profissional do senhor Tancredo Alves Furtado, 

patriarca da família, médico dermatologista e professor da Faculdade 

de Medicina da UFMG, assim como pontuar como a casa modernista 

perpassou pela vida sentimental e pela memória da família, e que faz 

parte do cenário da história da Pampulha na história da cidade.  

A senhora Maria da Conceição Barbosa Mello Furtado, nascida em 28 

setembro de 1931, Belo Horizonte, viúva, do lar, conheceu o senhor, 

Tancredo Alves Furtado, que foi professor da escola de Medicina da 

UFMG e médico dermatologista, nascido em 13 de abril de 1923 

(falecido em 25 de julho de 2014), quando ainda eram jovens, visto 

que moravam em casas vizinhas na Rua Alvarenga Peixoto com 

Olegário Maciel, na altura do Bairro Santo Agostinho. Eles se casaram 

em 1950 - quando ela tinha apenas 19 anos e ele já 27, na tradicional 

Igreja de Lourdes, e juntos tiveram 06 (seis) filhos: (1) Tancredo Alves 

Furtado Júnior 1951, (2) Sandra Furtado Fonseca 1952, (3) Sylvia Maria 

Mello Furtado 1953, (4) Silvana Mello Furtado, (5) Sheila Furtado 

Torres, (6) Simone Mello Furtado, nascida na casa e temporã, além de 

10 netos e 5 bisnetos. Nesse sentido, relataram a Sra. Maria da 

Conceição e sua filha Sylvia:  
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Sra. Maria da Conceição: foram seis - Tancredo Alves Furtado 
Júnior 1951, Sandra Furtado Fonseca, Sylvia...Sylvia Maria Mello 
Furtado, Silvana Mello Furtado, Sheila Furtado Torres, Simone 
Mello Furtado, porque o marido é Furtado também! 
E são 8 netos e 8 bisnetos...  
Intervenção da filha Sylvia: Não, não tem esse tanto de bisneto 
ainda não!  
Sra. Maria da Conceição: Tem! 
Intervenção da filha Sylvia: mamãe pera aí... Tancredinho 2, 
Sandra 3, Eu 2, Silvana 2, Simone 1.... 10 netos que você tem.  
Sra. Maria da Conceição: Não!  
Intervenção da filha Sylvia: 10 netos e bisneto é bem menos.... 
são 2 da Sabrina, 1 do Luciano,  1 da Silvana e... 5 bisnetos.  
Sra. Maria da Conceição: Não, mas são 8 netos.... quer ver.... 2 
do  Tancredim , 3 da Sandra , 2 seus, e quem ? 
Intervenção da filha Sylvia: Silvana. 
Sra. Maria da Conceição: 2, 9...  
Intervenção da filha Sylvia: e a Simone?  
Sra. Maria da Conceição: Tô louca, kkkkk. 
Intervenção da filha Sylvia: você esqueceu!  
Intervenção da filha Sylvia: 10 netos e 5 bisnetos.  
Entrevistadora: Vocês se conheceram... conta um pouquinho da 
história do casal? 
Sra. Maria da Conceição: Nós conhecemos o mundo inteiro.  
Intervenção da filha Sylvia: Não mamãe, como é que vocês se 
conheceram. 
Sra. Maria da Conceição: De viagens e congressos.  
Intervenção da filha Sylvia: Não, mãe... como que você 
conheceu o papai, conta!? 
Sra. Maria da Conceição: Ele era meu vizinho de lado. 
Intervenção da filha Sylvia: Sabe as duas casas da Alvarenga 
Peixoto? Elas são tombadas eu tenho certeza, eu nunca 
pesquisei não, mas com certeza... o jeito que elas são, a casa, na 
época, né? Eles eram vizinhos, conversavam assim da janela. Ela 
casou novinha.  
Sra. Maria da Conceição: Com 19 anos.  
Intervenção da filha Sylvia: 19 anos e o papai 27... ele era 8 anos 
mais velho que você! Isso mesmo?  
Sra. Maria da Conceição: Sim. Depois moramos...  nos Estados 
Unidos, deixei o mais velho (filho) com a minha mãe, nós 
ficamos 1 ano e meio nos Estados Unidos e Sandra nasceu lá.  
Intervenção da filha Sylvia: É a segunda, o pequeno ficou com a 
minha avó. 

Após o casamento em 1950, como se pode inferir a partir do relato, o 

casal passou uma temporada nos Estados Unidos onde nasceu uma de 

suas filhas, retornando ao Brasil em aproximadamente 1953, quando 

começaram a procurar uma casa para comprar. Após cerca de 03 (três) 

anos de pesquisas de terrenos e visitas a diversos locais, até que, em 

1956, adquirirem a casa da Alameda das Acácias, nº 448, Bairro São 

Luiz e se mudarem em 1958. 
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Fotos do casamento da senhora Maria da Conceição Barbosa Mello Furtado e do senhor 
Tancredo Alves Furtado. Fonte: Família Furtado 

O senhor Tancredo Alves Furtado foi médico dermatologista e 

professor da UFMG. Segundo Absalom Lima Filgueira, Editor-Chefe dos 

Anais da Dermatologia em um artigo de 1996, no Jubileu Profissional 

afirma que o professor desenvolveu uma carreira tanto na docência, 

quanto no ofício de médico dermatologista (clínico) e pesquisador. 

O Dermatologista Tancredo Alves Furtado nasceu na cidade de Carmo 

do Paranaíba, no Triângulo Mineiro, filho de Luciano Furtado da Silva e 

Lucília Alves Furtado. Formou-se em medicina, muito influenciado por 

seu pai e de seu avô paterno, formados pela Faculdade Nacional de 

Medicina (atualmente UFRJ) e que atuavam no interior do estado.  

Para o senhor Tancredo Furtado, a opção por estudar Medicina teve 

relação direta com a preocupação com a saúde pública. Acreditava 

que a solução para os problemas sociais estava diretamente 

relacionada com o dever de assegurar saúde de qualidade para a 

população. Por isso, desejava cuidar daquelas doenças que muito lhe 

impressionavam em sua infância no interior de Minas Gerais. Optou 
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por se especializar em Dermatologia diante de seus anseios de 

contribuir na busca de soluções para os problemas socais.  

Em sua trajetória, teve contato direto com importantes nomes da área 

como, por exemplo, os professores Orlinto Orsini, Josephino Aleixo e 

Oswaldo Costa. Esse último professor, reconhecendo o talento e 

vocação de Furtado, promoveu seu encaminhamento para a Kansas 

University, local em que foi pupilo de Richard Sutton, um dos principais 

médicos dermatologistas dos Estados Unidos à época. O gosto pela 

Medicina e pelo estudo fez com que, nos anos de 1950-1951 

frequentasse a University of Southern California. Já em 1953 

frequentou a Skin and Cancer Unit of the New York University, posto 

que obteve ali, em um concurso nacional, o Fellowship do Squibb 

Institut of Medical Research.  

Diante disso, o Dr. Tancredo Furtado se submeteu ao Concurso de 

Provas e Títulos para Livre Docência na Universidade Federal de Minas 

Gerais e, assim, foi aprovado com o título de Doutor, nos termos da 

legislação educacional vigente da época. No ano de 1963 recebeu mais 

um título por meio do concurso para a Cátedra de Dermatologia da 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Católica de Minas 

Gerais, academia em que lecionou até 1982.  

Destaca-se que, também, foi professor da Universidade Federal de 

Minas Gerais, sendo que em 1975, por meio de concurso, conquista o 

grau de Professor Titular de Dermatologia substituindo seu mentor Dr. 

Oswaldo Costa. Foi convidado, ainda para ser Professor Visitante na 

Illinois University em Chicago, durante os anos de 1959-1960, 

juntamente com Adolph Rostemberg e Friederick Szymanski. 

O Dr. Tancredo Furtado, preocupado com a graduação e pós-

graduação do curso de Medicina, atuou na reforma do currículo da 

graduação em Medicina, em 1966, na Faculdade de Ciências Médicas 

de Minas Gerais, enquanto era presidente da Comissão de Ensino 

Médico. O principal objetivo era planejar e coordenar a fundação da 

Residência Médica nas disciplinas de ciclo profissional.  
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Dr. Tancredo Furtado introduziu em prédio próprio, no Anexo da 

Dermatologia (1976 e 1977), os setores de Ambulatório, Histopalogia, 

Micologia, Cirurgia e Biblioteca que ficavam locados no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas 

Gerais. Já em 1977 implementou o mestrado e a residência em 

Dermatologia que, inclusive, passou a receber alunos de diversos 

outros estados e países.  

O Dr. Tancredo Furtado produziu três teses para a livre docência da 

Universidade Federal de Minas Gerais, escreveu dois livros, assim 

como diversos artigos em revistas especializadas e periódicos, além de 

outros livros e monografias. Foi membro dos comitês de Doenças 

Venéreas (em 1972) e Leishmaniose (em 1972, 1989 e 1993) tendo 

participação na equipe responsável pela elaboração de guias para 

controle de endemias. Além disso, foi consultor na Organização 

Mundial da Saúde (OMS) desde 1979, no âmbito do Programa de 

Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais, em especial no comitê 

de Leishmaniose. Além disso, Dr. Tancredo Furtado também atuou em 

inúmeras associações, instituições técnicas, científicas e culturais. 

 
Dr. Tancredo Furtado. Fonte: Família Furtado 
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Sabe-se que durante as obras de construção do bem cultural em 

estudo e nos anos posteriores à sua conclusão, não houve nenhum 

registro de aprovação de outros projetos. Tem-se conhecimento, no 

entanto, que pequenas obras e intervenções para limpeza, 

conservação e manutenção da edificação foram executadas pelos 

proprietários. 

A senhora Maria da Conceição e sua filha Sylvia Maria apresentaram 

um histórico da edificação que descreve algumas mudanças que foram 

feitas na edificação:  

Entrevistador: E reforma que a Sra. se lembra... quantas 
reformas se fez na casa?  
Sra. Maria da Conceição: 10 reformas...  
Intervenção da filha Sra. Sylvia: mamãe deixa eu falar, não foi 
tanto assim não.  
Sra. Maria da Conceição: primeira, a porta de entrada.  
Intervenção da filha Sra. Sylvia: deixa eu falar...  
Sra. Maria da Conceição: a porta não é reforma? 
Intervenção da filha Sra. Sylvia: é reforma sabe, porque? Tem 
um vidrão na lateral, era igualzinho na frente.  
Sra. Maria da Conceição: era um calor! 
Intervenção da filha Sra. Sylvia: mamãe mandou tirar o vidro e 
pôs uma porta de madeira e alvenaria... desconfigurou.  
Sra. Maria da Conceição: porque era um calor de louco! De 
manhã o sol batia no vidro e você ficava doida e eu fiz isso, 
depois eu fiz, eu...  tampei lá traz.  
Intervenção da filha Sylvia: você tampou aquela varanda de 
baixo lá e fechou a varanda.  
Sra. Maria da Conceição: e fechei a varanda que era aberta... a 
piscina era para ser lá em cima, eu não... foi muita terra 
aterrada, sendo que ali perto da área da casa de Terezinha, 
vizinha, dá umas trincas na casa de fora a fora.  
Sra. Maria da Conceição: todo ano a fechadura não tranca, tem 
que lixar para poder trancar, tá assim... 
Intervenção da filha Sra. Sylvia: mamãe deixa só eu falar uma 
coisa, ele perguntou das reformas... as reformas quanto a 
mudar a casa significativamente que, por exemplo, você fechar 
ali atrás, a área de serviço, fechar a varanda... assim foi pouco, 
colocou porta de vidro no lugar que era aberto, mas as 
significativas que eu não me lembro, mas que você fechou a 
gente já morava lá... mas eu não lembro como era antes, assim 
aberta eu não tenho lembrança... é a escada redonda que era 
aberta no tempo, porque você chegava no alpendre, o piso é o 
mesmo, o piso antigo, era um alpendre sem parede e sem 
telhado... um alpendre aberto, né mamãe? Gradezinha sabe? 
Grade assim, oh? Sobe fininho assim, com parapeito 
pequenininho assim... de fora a fora... isso ela fechou, fechou 
tudo e pôs telhado e fechou a escada circular que ficou 
parecendo uma torre, isso eu acho uma mudança significativa, 
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porque a casa tinha um alpendre e ela passou a ter mais um 
cômodo em cima fechado e.... 
Sra. Maria da Conceição: o salão. 
Intervenção da filha Sra. Sylvia: é... que meu pai usou a vida 
toda como um escritório, ele ficava lá trabalhando.... essa eu 
achei. A porta de madeira que era fachada da casa, a fachada da 
casa era vidro do teto até o chão, assim... tinha só um 
pedacinho de alvenaria que fez a quina aqui e vidro, mas vidro... 
nem era tão bonito, mas era da época... era vidro com estrutura 
de ferro. Você ouviu o que mamãe falou? Ela sentia tanto calor, 
tanto, que por isso ela colocou a porta com alvenaria... isso é 
significativo, porque mudou um pouco a fachada da casa... e 
fechou um alpendre que era aberto. (...) construiu aquela casa 
de caseiro lá embaixo, aquilo é... pode fazer construções.  
Sra. Maria da Conceição: lá embaixo tem sauna.... 
Intervenção da filha Sra. Sylvia: onde ela fechou a área de 
serviço, tem uma sauna pequeninha e um banheiro.  
Sra. Maria da Conceição: e tem uma casinha.  
Intervenção da filha Sra. Sylvia: são cômodos pequenos que dão 
para a grama interna. 
Entrevistador: essas mudanças que você está chamando de 
significativas, Sra. Sylvia, teve projeto de arquiteto ou não? 
Sra. Maria da Conceição: foi eu! 
Entrevistador: a senhora que decidiu pelas alterações? 
Intervenção da filha Sra. Sylvia: eu acho que fechar não.... o que 
teve arquiteto que até foi a nossa prima. Vou ver se consigo o 
‘trem’ (desenhos das obras)... ela que... desse cômodo que 
fechou lá em cima, ela puxou um alpendre, uma laje, um 
negócio, né, para sustentar.... puxou assim que ficou sendo o 
teto da churrasqueira onde a mamãe pôs uma mesa... uma 
mesa redonda e tem a churrasqueira. ... Isso foi projetado por 
arquiteto, não sei.  
Sra. Maria da Conceição: e ela fechou também a parte de traz, 
hein, Sylvia, aquela parte da cozinha que tá toda fechada 
também.  
Intervenção da filha Sra. Sylvia: Ah, a área de serviço que ela 
fechou?  
Sra. Maria da Conceição: fechou a área de serviço e pôs atrás... 
atrás tem a sauna, né?  
Intervenção da filha Sra. Sylvia: é, isso... aquilo foi Marisa 
também... vou pedir essas plantas para ela... ela é arquiteta, 
essa prima nossa. 

Diante do relato da senhora Maria da Conceição e sua filha senhora 

Sylvia observa-se que foram feitas alterações na edificação, algumas 

aparentemente significativas quanto ao fechamento de vãos, 

modificação de materiais e alterações de áreas. A principal delas 

aponta para a fachada, pois os vidros foram retirados e substituídos 

por uma porta de madeira e alvenaria a fim de proporcionar conforto 

térmico para a família, visto que o vidro deixava a casa quente.  
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Ressalta-se que, conforme já mencionado anteriormente, a família 

viveu na casa por muitas décadas e ainda a frequenta, mesmo que 

esporadicamente e com o intuito de lazer. Isso demonstra a existência 

de um vínculo funcional e sentimental da família com aquele bem 

cultural, onde passaram momentos significativos, como o casamento 

de alguns de seus filhos, reuniões de família, comemorações de 

aniversários e nascimentos, e confraternizações com amigos. 

 
Registro de encontros familiares ao longo dos anos com o Sr. Tancredo Alves Furtado e a Sra. Maria da Conceição 
Barbosa Mello Furtado, com filhos e netos e amigos. Fonte: Família Furtado. 

Nessa perspectiva a senhora Maria da Conceição e sua filha senhora 

Sylvia falaram sobre a ligação afetiva e lembranças do tempo vivido na 

casa como elemento de referência da história da família:  

Entrevistadora: como era a vivência na casa, me conta... muitas 
festas, celebrações? 
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Sra. Maria da Conceição: tinha festa todo dia! As meninas 
davam festa todo dia!  
Intervenção da filha Sra. Sylvia: 5 filhas e 1 filho...Todo dia 
também não, mas todos os casamentos, né, mamãe? Lógico, na 
hora de pelo menos aprontar, o fotógrafo lá tirando foto da 
família toda, da noiva, do noivo, da noiva primeiro, né... isso 
sempre teve com todos. E a Simone fez festa de casamento lá, o 
meu... eu casei por Procuração e foi lá.... Só... a Sheila foi na 
igreja. De comemorar foi o meu, que o meu foi só um ato lá com 
o Padre, né? Casei por procuração, mas teve um jantar depois. A 
Simone que fez a festa dela lá e só... a Sheila não teve festa não, 
foi lá na porta de igreja e acabou na porta de igreja.  
Sra. Maria da Conceição: foi... serviu salgadinho, serviu 
Champanhe.... e ficamos lá.  
Intervenção da filha Sra. Sylvia: Ficamos lá... então na verdade 
foram 2 casamentos, mas tinha um pré-casamento de todos, rs 
(...) Nossa, depois você vê as fotos... nossa.... tem muita 
comemoração, é... é porque na casa da mamãe ainda era, antes 
da pandemia, todo domingo tinha almoço... né, mamãe? 
Almoço de domingo com os filhos, com os netos.... 
Sra. Maria da Conceição: e Tancredo (esposo) gostava todo fim de ano 
chamar os colegas, né? Que trabalhavam com ele lá na escola. 
Intervenção da filha Sra. Sylvia: Ah, papai, né? E também já deu 
muitas festas lá. 

 
Registro de casamento dos filhos (as) e confraternização com amigos e familiares. Fonte: Família Furtado. 
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Destaca-se que a casa modernista situada na Alameda das Acácias, nº 

448, no Bairro São Luiz, que serviu de residência e foi habitada 

exclusivamente até os dias atuais pela Família Furtado, encontra-se de 

portas fechadas desde o ano de 2016. Contudo, a família continua 

realizando as manutenções essenciais e, aos finais de semanas e 

alguns feriados, serve a casa de lazer aos netos que a frequentam com 

certa regularidade, por isso, ainda se encontra em bom estado de 

conservação, preservando suas características fundamentais e 

respeitando as diretrizes e possíveis usos descritos na legislação 

urbanística da cidade de Belo Horizonte.  

A residência traduz ainda aspectos dos elementos arquitetônicos do 

modernismo, os conceitos e ideias envolvidos em seu projeto, assim 

como se encontra marcada pelas histórias de todas as pessoas que ali 

vivenciaram grande parte de suas vidas. E isso faz dessa edificação 

uma casa singular quando guarda lembranças que compõem marcas 

da geração e história de toda uma família, que nas linhas da 

arquitetura da casa se reconhecem como parte integrante da história 

de Belo Horizonte.  

No contexto urbano de ocupação da Pampulha, a casa em análise 

representa o universo simbólico daqueles que a projetaram e nela 

residiram e imprimiram ali sinais de suas vivências. Isso, porque, ela 

serviu de referência por toda vida do núcleo familiar, sendo um espaço 

privilegiado no qual se encontram as lembranças do tempo vivido 

impressos nas linhas da arquitetura que marcou o tempo e o lugar de 

vida da família Furtado que a ocupou por mais de cinco décadas, 

sendo ela um elemento de destaque na paisagem urbana local. 

A edificação em tela abriga valor histórico-arquitetônico e cultural, 

sendo significativa sua preservação para a memória da cidade por se 

localizar em um dos trajetos referenciais do Conjunto Urbano Lagoa da 

Pampulha e Adjacências, local no qual nas proximidades se encontram 

outros exemplares arquitetônicos significativos da vertente estilística 
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do modernismo já protegidas e relevantes para a história da 

arquitetura modernista na cidade de Belo Horizonte. 

A casa modernista é para as pessoas e para a cidade o que as pessoas 

foram para a casa e o que a casa é para a cidade: parte de um todo. 

Diante deste aspecto, podemos afirmar que a casa representa o 

universo simbólico daqueles que nela residiram e imprimiram ali sinais 

de suas vivências. Isso, porque, a casa nos serve de referência por toda 

vida, pois “(...) a casa é o nosso primeiro mundo. Ela é, como se diz 

amiúde, o nosso primeiro universo, é um verdadeiro cosmos. Um 

cosmos em toda a concepção do termo.”39 

 
Registro de casamento dos filhos (as) e almoços e festas com familiares. Fonte: Família Furtado. 

                                                 
39

 BACHELARD, Gaston.  A Poética do espaço. São Paulo: Martins fontes, 1993. p. 24. 
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4.2. Descrição Arquitetônica
40

 

A edificação localiza-se em terreno de esquina, em aclive, na junção 

das ruas Alameda das Acácias e Alameda das Falcatas. Implantada no 

ponto mais elevado do lote, com entorno imediato dotado de 

exuberante vegetação, a locação favorece a visada de quem chega 

pela Alameda das Acácias, sentido Lagoa da Pampulha.  

 
Fachada do bem cultural. Fonte: Fernando Pimenta Marques. Material 
encaminhado para o pedido de celeridade. 

Com sinuoso jardim frontal decorrente de um generoso afastamento 

da rua, a residência apresenta traços arquitetônicos característicos da 

modernidade brasileira com volumes simples e limpos, uma marquise 

retilínea em concreto armado marcando a entrada principal junto à 

fachada leste e nenhum tipo de ornamentação, exceto pela variação 

dos materiais de acabamento das fachadas. 

A edificação se estabelece, originalmente em três alas, arranjadas em 

forma de “T”, com um partido predominantemente longitudinal e 

solução em planta que remete notadamente ao movimento 

modernista: o bloco social e o bloco íntimo, articulados pelo bloco de 

serviços.  

 

                                                 
40

 Descrição arquitetônica elaborada pelo arquiteto Fernando Pimenta Marques. Todas as imagens existentes nesse 
trecho do documento são de autoria do arquiteto Fernando Pimenta Marques e arquiteta Patrícia Monteiro de Castro e 
datam do mês de outubro de 2021. 
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No primeiro pavimento, com entrada a partir da uma rampa 

levemente inclinada a partir da Alameda das Acácias, temos o acesso 

de veículos. A garagem ocupa parte do primeiro pavimento e se 

localiza na porção esquerda do bloco, onde divide espaço com um 

pequeno depósito, localizado nos fundos. A área destinada à guarda 

de veículos apresenta portão metálico de duas folhas de abrir, com 

porta ao fundo que dá acesso ao pátio lateral coberto. 

Pilares de seção circular sustentam a porção esquerda superior da 

edificação, criando um pátio coberto, preposto para a escada lateral, 

de degraus independentes, estruturados em concreto armado e 

revestidos em pedra e que conduzem à varanda em “L” que abraça 

todo o conjunto. O conjunto de pilares cria um efeito visual, para a 

Alameda das Falcatas, como se o volume flutuasse, trazendo leveza e 

criando um espaço bem agradável voltado para o jardim. Essa 

composição volumétrica remete ao modernismo, e o volume da 

parede revestida em pedra São Tomé contrasta com o pano de vidro 

da porta de acesso ao balcão a partir da sala de estar. A laje plana da 

cobertura, mais uma vez, avança sobre o bloco constituindo um beiral 

de proteção das janelas e na quina do bloco conforma a varanda de 

acesso social/principal. 

Ao fundo do bloco da garagem uma escada de serviço, resguardada 

por um portão metálico dá acesso à porção posterior ou dos fundos da 

edificação onde se localiza a ala de serviços, próxima à sala de jantar e 

copa.  

O acesso de pedestres, também a partir da Alameda das Acácias, é 

feito por rampa intercalada por degraus esparsos, com revestimento 

em pedra São Tomé, os quais conduzem à grande marquise frontal 

que guarda a porta de acesso social principal. A paginação é feita com 

piso de tamanhos e formatos variados e se desenvolve em curva 

transversalmente ao jardim frontal. 

Guardas-corpos em grade metálica com características de época que 

remetem ao modernismo, padrão em todo o conjunto, resguardam as 
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escadas e as rampas, inclusive a rampa de formato ameboide ao final 

da garagem, que, resultado de uma intervenção nos meados dos anos 

1990, conduz aos fundos da edificação. Seu percurso é como um 

passeio por meio dos bem preservados jardins. 

 
Foto 001 - Vista geral da edificação a partir da esquina da Alameda das Acácias e Alameda das Falcatas; observa-se que 
a vegetação no entorno imediato da edificação participa, juntamente com as demais edificações, na composição da 
paisagem local; 

  
Fotos 002 e 003 - O gradil em grade metálica, instalado posteriormente sobre a base em alvenaria imprime alto grau 
de permeabilidade visual e permite a observação generosa; à esq., vista da fachada voltada para a Alameda das 
Falcatas e à dir., a fachada voltada para a Alameda das Acácias; 
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Fotos 004 – A fachada Leste, voltada para a Alameda das Acácias; à esq a rampa de acesso à garagem; à dir. o acesso 
de pedestres; 

  

Foto 005 – A fachada Leste, marcada pelo ritmo impresso pelas paredes 
internas com janelas que constituem panos de vidro contínuos e que 
remetem às ‘janelas em fita’, elementos marcantes na arquitetura 
modernista; a laje de cobertura avança sobre o bloco constituindo um 
beiral de proteção das janelas; o conjunto é protegido por um passeio e 
gradil que o separa da área ajardinada; 

Foto 006 - A rampa de acesso principal é 
permeada de degraus com piso em pedra São 
Tomé de tamanhos e formatos variados e se 
desenvolve em curva transversalmente ao 
jardim frontal; 
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Fotos 007 e 008 – A varanda de acesso social conformada por cobertura em laje plana é alcançada por uma rampa de 
acesso permeada de degraus com piso em pedra São Tomé de tamanhos e formatos variados; a rampa/escada se 
desenvolve em curva transversalmente ao jardim frontal; destaque para a proteção do lado esquerdo em grade 
metálica com características de época que remetem ao modernismo; a porta em almofadas de madeira substituiu o 
pano de vidro do projeto original; 

 
Foto 009 – A fachada Sul, voltada para a Alameda das Falcatas; composição volumétrica que remete ao modernismo, 
onde se destaca a escada de acesso a partir da garagem com degraus ‘soltos’ em concreto e o volume da parede 
revestida em pedra São Tomé, contrasta com o pano de vidro da porta de acesso ao balcão a partir da sala de estar; a 
laje plana da cobertura avança sobre o bloco constituindo um beiral de proteção das janelas e na quina do bloco 
conforma a varanda de acesso social/principal; 
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Fotos 010 e 011 – à esq., a escada de 
acesso a partir da garagem com 
degraus ‘soltos’ em concreto com piso 
revestido em pedra; à dir., o balcão de 
acesso à entrada lateral da casa; os 
elementos conformam uma 
composição harmoniosa da fachada 
Sul, voltada para a Alameda das 
Falcatas; 

A garagem 

  
Fotos 012 e 013 – No primeiro pavimento, com entrada a partir da uma rampa levemente inclinada pela Alameda das 
Acácias, temos o acesso de veículos; área destinada a guarda de veículos apresenta portão metálico de duas folhas de 
abrir, com porta ao fundo que dá acesso ao pátio coberto lateral (foto dir.); 

 

Na ala que abriga os cômodos sociais, o acesso pela grande porta em 

madeira almofadada com verga triangular e coroamento decorado 

com elementos que remetem ao rococó, emoldurada por uma espécie 

de caixa em concreto, nos leva a três salas, um lavabo, a copa e a 
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cozinha. Já na ala longitudinal, estão localizados os quatro quatros, 

sendo uma suíte, o banheiro social e o salão de jogos ao fundo, objeto 

de acréscimo na década de 1980. O contraste de elementos de 

acabamento remete ao modernismo. 

As salas apresentam piso em taco de madeira, peroba do campo, 

rodapés em mármore, e moldura tipo friso, que delimita a tacaria em 

paginações diferentes e, na cor preto, imprime sofisticação ao 

acabamento. A copa, com acesso por porta em madeira a partir da 

Sala de Estar apresenta piso quadriculado em mármore do tipo 

“carrarinha” e granito, uma solução típica e comum nas edificações da 

época. Ao fundo da copa, uma porta em ferro e vidro leva ao pátio 

externo. A porta em madeira pintada do tipo prancheta, na mesma 

porção do cômodo permite acesso ao lavabo, com piso que repete o 

quadriculado em mármore branco e granito preto. As paredes 

receberam revestimento em pedra quartzito de Lagoa Santa que 

juntamente com a bancada e moldura do espelho em pedra sabão 

imprimem austeridade à composição. O vaso em louça branca com 

caixa acoplada testemunha intervenção nas instalações. Ao centro do 

cômodo observa-se ampla janela do tipo basculante em ferro e vidro 

martelado, que também se volta para o pátio externo. 

Os quartos apresentam o mesmo acabamento nos pisos, porém sem 

os frisos e molduras. Os cômodos contam com janelas em ferro e 

vidro, grades em estrutura metálica sanfonada, e todos com paredes 

pintadas na cor branco. Os quartos do primeiro pavimento, todos 

voltados para a rua, receberam uma varanda frontal, emoldurando o 

conjunto, marcada pelo ritmo impresso pelas paredes internas que 

surgem perpendicularmente à fachada. As janelas dos quartos, que 

constituem panos de vidro contínuos e que remetem às ‘janelas em 

fita’, elementos marcantes na arquitetura modernista, são protegidas 

pela cobertura que avança sobre o bloco constituindo um generoso 

beiral de proteção. O conjunto é protegido por um passeio elevado e 

gradil a meia altura que o separa da área ajardinada. Os quartos 

contam ainda com amplos armários embutidos em madeira pintada. A 
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suíte principal, por sua vez, conta com closet revestido em laminado 

de madeira envernizada, instalado nos anos 1970. 

A sala de estar 

 
Foto 014 – A sala de estar tem acesso a partir da Alameda das Acácias, através da porta à dir. da foto; porta em 
madeira almofadada com verga triangular e coroamento decorado com elementos que remetem ao rococó; 
apresenta contraste comum nas edificações modernistas; à esq. A lareira em linhas retas e simples, com prateleira 
triangular e prateleira plana, ambas revestidas em granito;  

  
Foto 015 – A Sala de estar é conjugada com a sala de jantar, que 
conta com amplas janelas que vão compor os panos de vidro da 
fachada Leste;  

Foto 016 – O piso tacos de madeira e moldura em 
madeira escura com tipo de friso marchetado em 
madeira clara; os frisos delimitam a tacaria em 
paginações diferentes e imprimem sofisticação ao 
acabamento; 
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Foto 017 – Vista geral da Sala de Estar conjugada, ao fundo 
a lareira com traços retos e simples; 

Foto 018 – Porta em madeira pintada de acesso à área da 
Copa; 

  
Foto 019 – A copa com piso quadriculado em mármore do tipo “carrarinha” 
e granito constitui solução típica e comum nas edificações da época; ao 
fundo, armário em madeira envernizada; 

Foto 020 - A copa com janela do tipo 
basculante em ferro e vidro; a porta dá 
acesso ao lavabo; 

   

Fotos 021, 022 e 023 – O lavabo é acessado a partir da copa através de uma porta do tipo prancheta em madeira 
pintada; o piso repete o quadriculado em mármore branco e granito preto; as paredes receberam revestimento em 
pedra quartzito de Lagoa Santa; a bancada e moldura do espelho em pedra sabão imprimem austeridade à 
composição; o vaso em louça branca com caixa acoplada testemunha intervenção nas instalações; ao centro, 
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observa-se ampla janela do tipo basculante em ferro e vidro; 

  

Fotos 024 e 025 – A parte íntima é marcada pelo acesso através de um amplo corredor com iluminação generosa; à 
dir. a parede revestida em pedra São Tomé ao fundo; à esq. as portas em madeira pintada do tipo prancheta de 
acesso aos quartos; a ampla janela, na porção direita da foto, permite a iluminação natural do corredor; 

  
Foto 026 – Os quartos apresentam amplos armários 
embutidos com portas em madeira pintada e respiradores; 

Foto 027 – os quartos têm amplas janelas do tipo de abrir 
em ferro e vidro com grade em estrutura metálica 
sanfonada; as janela participam da composição da 
fachada Leste; 
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Foto 028 - Os quartos têm amplas janelas do tipo de abrir 
em ferro e vidro com grade em estrutura metálica 
sanfonada; os vão se estendem de parede a parede e 
alcançam o teto, sem verga interna; 

Foto 029 - Os quartos apresentam amplos armários 
embutidos com portas em madeira pintada e respiradores; 

   

Fotos 031, 032 e 033 – O closet da suíte principal todo revestido em laminado de madeira, é resultado de 
intervenção na década de 1970; 

Os banheiros, assim como a cozinha apresentam revestimentos em 

azulejo do tipo 15x15 centímetros, com variações de cor e decoração 

conforme o cômodo. O banheiro da suíte principal recebeu 

revestimento em azulejo na cor preto com juntas brancas. Com 

proporções amplas, abriga hall de acesso, nicho com prateleiras em 

vidro, box em estrutura de alumínio e acrílico e janela em ferro e vidro 

martelado. As louças em cor bege, as arandelas de iluminação e os 

metais ainda são, na sua maioria, originais da construção da edificação 

tendo sofrido algumas substituições ao longo do tempo. O banheiro 

social, localizado no corredor de acesso aos quartos, apresenta 

revestimento em azulejos decorados que remetem a estilo de época e 
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piso em mármore branco. A louça original cor-de-rosa está preservada 

e destacam-se os toalheiros com suporte em louça e vareta em 

acrílico.  

O banheiro da suíte  

   

Fotos 034, 035 e 036 – O banheiro da suíte principal recebeu revestimento em azulejos na cor preto com juntas 
brancas; com proporções amplas, abriga hall de acesso; nicho com prateleiras em vidro; box em estrutura de 
alumínio e acrílico e janela em ferro e vidro martelado; 

  
Fotos 037 e 038 – O banheiro da suíte principal preserva alguns dos elementos originais de época, as louças em cor 
amarelo e os metais; 
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Fotos 030, 040 e 041 – O banheiro da suíte; cabideiros / porta-toalhas em louça, metal e vidro; papeleira e outros 
elementos em louça e embutidos nas paredes; 

  
Fotos 042 e 043 – As arandelas; à esq em metal e à dir. em louça, também se constituem em elementos originais 
preservados e remetem a estilo de época; à esquerda em estilo clássico e à dir. em estilo art decó; destaque para as 
lâmpadas, que se mostram inadequadas; 
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O banheiro social 

 

 

 

 

 

Fotos 044 - O banheiro social apresenta 
revestimento em azulejos decorados que 
remetem a estilo de época e piso em mármore 
branco; a louça original cor-de-rosa está 
preservada; destaque para os toalheiros com 
suporte em louça e vareta em acrílico; o box do 
chuveiro é em estrutura de alumínio e acrílico; 

  
Fotos 045 e 046 – O banheiro social preserva as características originais nos revestimentos e demais acessórios; à esq. 
a banheira e saboneteira em louça cor-de-rosa; à dir., bancada em mármore com pia oval embutida em louça cor-de-
rosa substituíram, em intervenção na década de 1970, a pia original da mesma cor; a janela é de amplas dimensões, do 
tipo basculante em ferro e vidro martelado; 

O banheiro da área de serviço 
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Fotos 047, 048 e 049 – O banheiro da área de serviço; os azulejos decorados são originais; já o vaso com caixa acoplada 
denuncia intervenções posteriores; a porta é em almofada de madeira pintada; 

 

Ao final do corredor que leva à área íntima, em projeto posterior de 

modificação, um salão de jogos foi incorporado ao projeto. O cômodo 

conta com paredes revestidas em pedra e uma ampla porta voltada 

para a área externa gourmet. Junto ao cômodo, uma ampla janela 

voltada para a área externa permite a iluminação natural da área, 

assim como da escada helicoidal de acesso ao segundo pavimento. 

Segundo informações da família, a escada, originalmente descoberta e 

que dava acesso apenas ao grande terraço, foi objeto de intervenção, 

quando recebeu a caixa e cobertura, conformando um bloco 

independente, a tempo do fechamento de parte do segundo 

pavimento em duas salas, mantendo parte do terraço descoberto, 

implementado na intervenção nos anos 1980. 

No banheiro da área gourmet as paredes apresentam revestimento 

em cerâmica retangular esmaltada na cor branco e piso em cerâmica 

decorada que remete aos ladrilhos hidráulicos. As louças, pia, vaso e 

cabides em louça parecem ser os originais, mas provavelmente de 

data posterior ao bloco principal. 

O banheiro da área gourmet 
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Fotos 050, 051 e 052 – No banheiro da área gourmet as paredes apresentam revestimento em azulejos na cor branco e 
piso em cerâmica decorada que remete aos ladrilhos hidráulicos; as louças, pia, vaso e cabides em louça parecem ser 
os originais, mas provavelmente de data posterior ao bloco principal; saboneteira e papeleira embutidas em alumínio; 

A área de serviço 

  
Fotos 053 e 054 - Pátio de serviços a partir da cozinha com pequena varanda coberta e emoldurada por muros de 
alvenaria pintada; 

  
Fotos 055 e 056 – Galpão em telha cerâmica compõe o conjunto do pátio de serviço; abriga tanque de dois bojos e 
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bancada com pia; paredes são revestidas em azulejo decorado, com mesmo motivo do banheiro contíguo; 

  
Fotos 057 e 058 - Galpão em telha cerâmica compõe o conjunto do pátio de serviço; abriga tanque de dois bojos e 
bancada com pia; paredes são revestidas em azulejo decorado, com mesmo motivo do banheiro contíguo; janelas do 
tipo basculante em ferro e vidro martelado; portões em chapa metálica dobrada e pintada; 

A cozinha com paredes revestidas em azulejo decorado com motivo 

que remete à época da construção da edificação possui ampla janela 

do tipo basculante vertical em ferro e vidro martelado, bancada em 

granito, com armários em fórmica e suporte metálico aparafusado à 

parede para abrigar uma televisão e testemunha a intervenção 

posterior. 

A cozinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 059 – Acesso à cozinha a partir do pátio de serviço com 
porta do tipo prancheta em madeira pintada;  
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Fotos 060 e 061 – Cozinha com paredes revestidas em azulejo decorada com motivo que remete à época da 
construção da edificação; ampla janela do tipo basculante vertical em ferro e vidro martelado; bancada em granito 
com armários em fórmica; à esq., o suporte metálico aparafusado à parede abrigava uma televisão e testemunha 
intervenção posterior; 

  
Fotos 062 e 063 - A cozinha com armários em fórmica sob a bancada e na parede;  
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Fotos 064, 065 e 066 – À esq. armário embutido com prateleiras em marmorite, higiene e funcionalidade; à dir. acima, 
o exaustor, equipamento que remete à modernidade; à dir., abaixo, vista geral da saída para a área de serviço com o 
exaustor sobre a porta; 

O salão de jogos 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 067 e 068 – No fundo do 
corredor de acesso aos quartos, um 
pequeno salão de jogos foi objeto de 
implantação futura; junto ao 
conjunto a escada helicoidal de 
acesso ao segundo pavimento; 

 

  
Fotos 069 – Salão de jogos com paredes revestidas em pedra Foto 070 – Porta de acesso à área gourmet; 
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e porta voltada para a área gourmet; 

As salas do segundo pavimento possuem piso em ladrilhos em tons de 

preto e amarelo, com ampla porta de correr de acesso ao terraço. O 

terraço, com piso revestido em pedra e guarda corpo em alvenaria 

com peitoril em ardósia permite uma bela vista dos arredores 

jardinados da edificação. 

Alguns pontos da fachada recebem acabamento em pedra clara, 

deixando todo o ponto de cor do conjunto para o acabamento externo 

em tijolo cerâmico da ala privada dos quartos, revestimento bem 

característico das edificações da época, e que funciona como um 

diferenciador entre os blocos e as alas. 

Uma escada helicoidal enclausurada conforma um volume cilíndrico 

independente com estrutura em concreto. A porção inferior da escada 

abriga uma adega com prateleiras em pedra ardósia e compartimentos 

circulares em concreto que recebem as garrafas. A escada em tela 

permite o acesso ao segundo pavimento, que conta com duas salas e 

um amplo terraço descoberto. Este andar, diferente da edificação 

principal que possui coroamento em telhas de fibrocimento, apresenta 

cobertura em telha cerâmica do tipo colonial, assim como o bloco da 

área de serviço. Fatores que evidenciam a construção dessa área em 

data posterior. 

Saindo pela cozinha, um pátio de serviços coberto, abriga o quarto 

para os empregados e um banheiro, que apresenta azulejos decorados 

também originais, já o vaso com caixa acoplada denuncia intervenções 

posteriores. Aos fundos da edificação, um bloco independente com 

duas faces abriga, na porção voltada para casa, a área de serviço e, na 

porção voltada para a piscina, a sauna, depósito e banheiros. A área 

emoldurada por muros de alvenaria pintada é conformada por uma 

espécie de galpão em telha cerâmica que compõe o conjunto do pátio 

de serviço. O espaço conta com tanque de dois bojos e bancada com 

pia. As paredes são revestidas em azulejo decorado, com o mesmo 

motivo do banheiro contíguo. 
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Os amplos jardins, juntamente com um rico pomar de árvores 

frutíferas, se destacam no conjunto edificado. 

A piscina nos fundos do lote está em lado oposto à edificação simples 

que abriga a casa do caseiro. Com partido retangular e cobertura em 

telha cerâmica a edificação fica camuflada na fachada voltada para a 

rua devido às eras plantadas na parede. Dessa forma, o volume verde 

pouco chama a atenção no contexto da edificação, pois se integra 

harmoniosamente às áreas ajardinadas. 

Aos fundos da área privada, conformada a partir dos pilares que 

sustentam o segundo pavimento, localizada exatamente abaixo do 

terraço descoberto, encontra-se o espaço gourmet, que conta com 

balcão em pedra ardósia e churrasqueira. 

O gradil instalado nos limites voltados para as vias públicas é resultado 

de intervenção posterior e acontece através de simples gradeamento 

metálico sobre base de alvenaria revestida de lito cerâmica. 

Originalmente, a base em alvenaria era coroada por vegetação baixa, 

provavelmente do tipo coroa-de-cristo. Apesar disso, a solução em 

grade metálica existente hoje confere um alto grau de transparência 

ou permeabilidade visual, permitindo visada ampla e generosa da 

edificação a partir do cruzamento das vias públicas. 

O segundo pavimento, assim como o bloco da escada, da área de 

serviço e sauna, salão de jogos e closet são frutos de um projeto de 

acréscimo feito em 1980, cuja concessão de habite-se se deu em 16 de 

março de 1983, em nome do segundo e atual proprietário, Sr. 

Tancredo Alves Furtado. 

Área gourmet 
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Fotos 071 e 072 – Área de lazer e churrasqueira na porção oeste do conjunto; implantada em 1982, vai constituir o 
terraço do segundo pavimento; 

  
Fotos 073 e 074 – As paredes, balcões e bancadas em pedra ardósia; churrasqueira e chaminé em tijolinho cerâmico; 

  

Fotos 075 e 076 – Área de lazer e churrasqueira com paredes, balcões e bancadas em pedra ardósia; com bancada e 
pia; a laje de cobertura apresenta pintura descascada, provavelmente em razão de humidade e infiltração; 
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Fotos 077 e 078 – Áreas externas e ajardinadas contíguas à área de lazer e churrasqueira; destaque para o volume da 
escada de acesso ao segundo andar e o viveiro de pássaros em estrutura e tela metálicas; área gramadas com 
caminhamento em pedras; 

  

 

 

 

 

 

 

Fotos 079 e 080 – Á dir. o 
afastamento lateral da edificação; 
destaca-se à esq. o canil em 
alvenaria e telha em amianto; ao 
fundo a porta de acesso de serviço 
ao jardim frontal da rua Alameda 
das Acácias, região dos quartos; 
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Fotos 081 e 082 – Destaque para a esquadria do salão de jogos e sua adaptação para uso de ar condicionado no 
espaço; à dir. o corredor conformado pelo afastamento lateral da edificação;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oto 083 – Escada de acesso ao segundo andar na porção 
Norte do conjunto; escada circular do tipo caracol, 
enclausurada em um volume cilíndrico de alvenaria; os 
degraus em concreto são soltos com piso revestido de 
pedra; a coluna central também recebeu revestimento em 
pedra; embaixo da escada, um portão em ferro batido dá 
acesso à adega; 
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Fotos 084 e 085 – Adega ocupa a 
área embaixo da escada em caracol 
de acesso ao segundo andar da 
porção Norte; estrutura em 
concreto, com prateleiras em pedra 
ardósia e compartimentos circulares 
que recebem as garrafas; 

  
Fotos 086 e 087 – À esq. a chegada da escada ao segundo andar na porção N do conjunto; escada do tipo caracol com 
pisos revestidos em pedra; corrimão em tubo metálico pintado; à dir. a porta de acesso à sala através da escada em 
caracol, enclausurada em bloco cilíndrico de alvenaria; 

  
Fotos 088 - Compartimento da sala destinado à guarda de 
materiais; antes abrigava um aquecedor de água; 

Foto 089 – Sala no segundo andar construído em data 
posterior na porção N do conjunto; piso em madeira clara e 
escura que remete à marchetaria; ampla porta de correr de 
acesso ao terraço; 
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Fotos 090 e 091 - Sala no segundo andar na porção N do conjunto; originalmente um terraço, com o piso em cerâmica 
nas cores preto e amarelo, o qual foi transformado em uma sala na intervenção de 1982; à esq. reboco degradado na 
parede junto à porta; à dir., ampla porta de correr de acesso ao terraço; destaque para o beiral em telha cerâmica que 
testemunha intervenção posterior; 

 
Fotos 092 – Terraço sobre a área de lazer e churrasqueira; piso revestido em pedra e guarda corpo em alvenaria com 
peitoril em ardósia; ao fundo, à dir. a chaminé da churrasqueira; 

  
Fotos 093 e 094 – Área da piscina com amplo gramado e maciços de vegetação arbustiva de médio porte; 
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Fotos 095 e 096 – Área da piscina com amplo gramado e maciços de vegetação arbustiva de médio porte; bloco do 
vestiário em alvenaria com varanda, baldrame revestido em pedra e cobertura em telha cerâmica do tipo colonial; 

 
Fotos 097 - O amplo jardim que emoldura o conjunto e oferece lazer e contemplação refletem e reafirmam os 
princípios de conforto que marcaram a ocupação do bairro;  
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Fotos 098 e 099 – A vegetação arbustiva de médio porte e as áreas gramadas são marcadas por muretas em alvenaria 
e caminhamentos em pedra sobre o terreno; 

   
Fotos 100, 101 e 102 – A sauna com revestimento em cerâmica decorada; saboneteira, porta e prateleiras em alumínio 
e acrílico; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 103 e 104 – Pátio descoberto, 
que permite o acesso interno à 
garagem; a cobertura em telha 
cerâmica do tipo colonial evidencia 
intervenção na área; 
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Fotos 105, 106 e 107 – Depósito junto à garagem; revestimento externo em pedra, janela do tipo basculante em ferro 
e vidro martelado e porta em almofada de madeira pintada; 

Finalmente, podemos atestar a configuração tanto funcional quanto 

estética da edificação com características e soluções amplamente 

adotadas nas edificações da primeira ocupação do bairro São Luiz, as 

quais espelham a configuração e caráter únicos que remetem ao 

movimento modernista na busca de uma linguagem arquitetônica 

expressa na sua organização, materiais e revestimentos, que 

traduzissem o seu tempo. Dos modelos mencionados nesse dossiê, a 

edificação se encaixa no chamado modelo primordial. 

A edificação ocupa a esquina da Alameda das Acácias e Alameda das 

Falcatas, onde a edificação em tela se junta a outras edificações da 

mesma época e compõe uma paisagem local exuberante com um 

conjunto harmonioso de edificações que remetem ao modernismo e, 

juntamente com o paisagismo e áreas verdes se apresentam como 

elementos marcantes do Conjunto Modernista da Pampulha.  

As portas e janelas 



 

 
 

91 

 

dossiê de tombamento alameda das acácias, 448 

  
Fotos 108 e 109 – À esq. porta do acesso social principal da edificação, em madeira almofadada com verga triangular 
e coroamento decorado com elementos que remetem ao rococó; em intervenção posterior, substituiu a grande 
porta em vidro do projeto original; à dir. as esquadrias em ferro e vidro marchetado se espalham em toda a 
edificação, seja em solução basculante, seja como vedação fixa dos vãos; 
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As tomadas e interruptores 

  
Fotos 110 e 111 – O espelho das tomadas e interruptores; à esq. a localização estratégica reflete o espirito prático que 
remete ao modernismo; à dir. os diferentes acabamentos acusam as diversas intervenções ao longo do tempo 

   
Fotos 112, 113 e 114 – Espelhos das tomadas e interruptores da edificação original remetem ao estilo de época; 

O entorno  

 
Foto 115 – As edificações do entorno, na sua maioria, são compostas por elementos que remetem à arquitetura 
modernista como a cobertura em laje borboleta da edificação acima; além disso, abrigam amplos jardins que vão se 
constituir elementos típicos da paisagem do bairro 
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Foto 116 – Edificações mais recentes promovem a alteração da paisagem urbana com a implantação de muros de 
grandes dimensões que ocultam os jardins das residências que conformam a paisagem cultural a ser preservada. 
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5 – JUSTIFICATIVA PARA O TOMBAMENTO 

5.1. Os valores de significação 

A tradição francesa do final do século XVIII constituiu a noção de 

patrimônio histórico e artístico a partir da monumentalidade e do 

valor histórico. No Brasil essa noção permeia o conhecimento advindo 

do senso comum que associa patrimônio exclusivamente à 

antiguidade e ao apuro artístico. No entanto, a preservação pode ser 

justificada a partir de valores de ordem histórica, artística, científica, 

afetiva, identitário, religiosa, etc. 

Vinãs (2005) citado por Costa Lins, separa esses valores em duas 

categorias de significação: os sociais e os sentimentais. O autor explica 

que os valores sociais são constituídos dos seguintes tipos: 1) 

intelectualidade (relacionados a aspectos históricos, artísticos, 

científicos); 2) identidade coletiva (exprimem elementos que 

caracterizam a cultura dos povos, raças, modos, costumes, língua); e 3) 

ideológicos (fatores políticos, morais). Quanto aos significados 

sentimentais, são os relacionados com as memórias e sentimentos dos 

indivíduos. 

As edificações são produtos do tempo histórico em que foram 

construídas. Elas representam modos de ser, viver e pensar de 

indivíduos, comunidades ou grupo sociais. Carregam marcas 

constitutivas de um ou de vários momentos históricos, de um passado 

mais distante e/ou mais recente, sobre os quais são potenciais 

registros testemunhais. 

O valor para a preservação de uma edificação não existe por si só. É 

necessário que incorpore os valores de grande número de indivíduos, 

e despertam “ressonância” como representação de patrimônio. O 

termo ressonância é definido pelo historiador Stephen Greenblatt da 

seguinte forma: 

[...] poder de um objeto exposto atingir um universo mais 
amplo, para além de suas fronteiras formais, o poder de evocar 
no expectador as forças culturais complexas e dinâmicas das 
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quais ele emergiu e das quais ele é, para o expectador, o 
representante. (GREENBLATT, apud GONÇALVES, 2005, p. 19). 
 

Uma edificação de interesse como patrimônio necessita de um sujeito 

ou sujeitos que interpretem ou se sintonizem com os seus significados, 

e para os quais a permanência desse patrimônio faça sentido. Em 

outras palavras, o objeto protegido culturalmente “comunica” por 

meio de seus significados com o sujeito que o interpreta, pois em si 

nenhum objeto tem valores inerentes, ou cientificamente 

qualificáveis. Os valores são criados a partir da relação que o objeto 

estabelece com o sujeito que o interpreta. 

Para Riegl (2014), atribuímos valores históricos a um bem quando ele 

possui pertinência e relevância documental, tendo permanecido como 

vestígio de um contexto específico, do qual tem a capacidade de atuar 

como testemunha. Os valores históricos advêm do quanto o bem 

cultural influenciou determinada conjuntura histórica e social, ou 

mesmo do quanto foi influenciado por ela, sendo mais acentuados 

quanto mais preservadas estiverem as evidências dessa associação 

com o passado (ICOMOS, 2013). 

Conforme foi demonstrado neste dossiê, a casa da alameda das 

Acácias, nº 448, possui importância histórica por representar a forma 

de morar dos anos 1950. Ela se insere em uma mancha bem 

caracterizada na qual se destacam edificações de uso residencial 

construídas em meados do século XX, grande parte das quais de 

expressivo valor estético e ambiental. Embora a concepção original da 

casa da alameda das Acácias, nº 448 tenha sido alterada em alguns de 

seus aspectos, ela propicia a leitura da arquitetura da época, expressa 

na volumetria, implantação e especialmente na solução estética de 

sua fachada frontal. 

Os valores artísticos apontados por Vinãs (2005) estão em sintonia 

com as referências advindas da Carta de Burra (2004; 2013). Nesse 

documento, determina-se que os valores estéticos se referem às 

experiências sensoriais e de percepção do espaço, a conceitos 
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estéticos formais, que são culturalmente influenciados pelos costumes 

locais, e também a características simbólicas, que evocam estilos ou 

que sejam representativas de determinados imaginários (ICOMOS, 

2013). Esses valores estão presentes na linguagem arquitetônica da 

casa da alameda das Acácias, nº 448, na qual há soluções e estilemas 

filiadas ao modernismo, especialmente em sua fachada frontal. 

O valor científico como referencial de significância remete aos estudos 

acadêmicos no campo das Ciências Exatas, Humanas e Sociais. 

Exemplar significativo para compreensão das estratégias de 

organização dos espaços de moradia das classes médias da metade do 

século XX. Apresenta subsídios para se entender a relação com os 

hábitos, valores, modos de ser e viver, enfim, a cultura de certos 

grupos da sociedade belo-horizontina. No campo da educação 

patrimonial se trata de objeto importante na área de pesquisas 

desenvolvidas por estudantes, educadores, moradores, que propicia 

reflexões, experiências e vivências educativas sobre técnicas e 

soluções de construção, organização dos espaços, sobre estilos de vida 

e evolução dos modos de ser e viver. 

Os valores de identidade coletiva estão relacionados ao papel que a 

edificação exerce enquanto referência para a coletividade, 

contribuindo e facilitando interações afetivas entre as pessoas e o 

ambiente, além de reforçar o entendimento do patrimônio cultural 

como uma natureza incorporada à memória social e parte da vida 

humana.  

O bairro São Luiz foi concebido na década de 1950 e pode ser definido 

pelas palavras derivadas: modernidade e modernização. A política 

desenvolvimentista, própria daquela década, ambicionava acelerar o 

cenário da história econômico-social e levar o Brasil para o tão 

sonhado futuro de progressos. O espaço urbano, nesse contexto, 

passa a ser o lugar privilegiado das representações dessas mudanças 

no âmbito da estrutura, infraestrutura e construções. Com a crescente 

industrialização tem-se como resultante, aglomerações urbanas. 
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Assim, há que se preparar as cidades para sua expansão e para o 

desenvolvimento. Nestes termos, a dita racionalidade passa a ser o 

vetor de orientação das políticas públicas e desperta a atuação da 

iniciativa privada, no que se refere à construção dos meios necessários 

para que o ritmo do progresso dinamize a vida cotidiana, também, no 

âmbito da arquitetura e do modo de viver. 

Dentro desse contexto, a política desenvolvimentista de Juscelino 

Kubitschek, iniciada em Belo Horizonte, e, anos depois, continuada em 

Brasília, tendo como cartão postal a arquitetura modernista de Oscar 

Niemeyer, se sobressaiu. E as belas obras do arquiteto modernista 

cumpriram perfeitamente a função simbólica de representação do 

ideal de progresso e modernidade ambicionados, em um primeiro 

momento, pelo âmbito político e que ganhou o âmbito doméstico e o 

gosto do cidadão comum para com o ideário moderno. 

O bem cultural em análise traduz linhas desse ideário e pode ser 

considerada um típico exemplar modernista com destaque na 

ambiência urbana do Bairro São Luiz por constituir-se como um 

registro material da associação estabelecida entre a arquitetura 

moderna e os aspectos da vida cotidiana da Família Furtado, tendo 

sido implantada ao lado de outras edificações residenciais que 

representam a ocupação inicial da região da Pampulha. Este fato dá 

destaque à edificação junto ao seu entorno e a faz uma representante 

da arquitetura modernista residencial na localidade, conferindo-lhe 

valor histórico-arquitetônico e simbólico, bem como motivando a sua 

indicação para proteção no Conjunto Urbano Lagoa da Pampulha e 

Adjacências. 

Os valores ligados aos significados sentimentais mencionados por 

Vinãs (2005) justificam a preservação dessa edificação enquanto lugar 

e referência espacial que remete a situações presentes na memória 

dos indivíduos, pois como se sabe, o espaço é o suporte da memória, 

remetendo a momentos e situações significativas da história de vida 

dos indivíduos. Ou seja, há um componente de memória que se refere 
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à relação de cada indivíduo com o espaço em que habita e frequenta. 

O espaço é o suporte físico das memórias.  

Os relatos e depoimentos da família demonstram vínculos de 

afetividade. A casa, na realidade pertence à categoria de “lugar de 

memória”, promovendo os sentidos de pertencimento, inventando e 

reinventando a identidade coletiva, representando um passado em 

continuidade com o tempo presente. E, ao mesmo tempo, contribui 

com a manutenção da ambiência do Conjunto da Pampulha, 

atualmente reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade, 

como Paisagem Cultural. 

Portanto, considerando os valores de significância apresentados e em 

consonância com a Lei nº 3.802 de 06 de julho de 1984, que organiza a 

Proteção do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, 

indicamos a proteção do bem cultural, cujo tombamento específico 

(terceiro grau de proteção) poderá ser deliberado pelo CDPCM/BH, 

incluindo a aprovação das diretrizes de preservação e de intervenção, 

tendo em vista o seu caráter como legado histórico e cultural a ser 

transmitido às atuais e futuras gerações. 
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5.2. Quadro-Resumo dos valores de significação 

Valores de significação cultural 

Tipo de valor 
(atributo) 

Valor associado ao bem cultural 
(significado) 

Histórico 

 representa a forma de morar dos anos 1950. A edificação se insere em 
uma mancha bem caracterizada na qual se destacam edificações de uso 
residencial construídas em meados do século XX, grande parte das quais 
de expressivo valor estético e ambiental; 

Artísticos/ 
estéticos 

 Possui expressivo valor estético e ambiental. A solução artística da 
fachada filia-se ao estilema modernista; 

 A edificação é valorizada enquanto elemento de uma ambiência onde se 
destacam exemplares de grande representatividade arquitetônica e 
paisagística. 

 É elemento conformador de um conjunto arquitetônico harmônico, 
constituído por exemplares construídos em meados do século XX. 

Científicos 

 Exemplar significativo para compreensão das estratégias de organização 
do espaço, técnicas construtivas e estudos da história da arquitetura; 

 Propicia estudos sobre hábitos, valores, modos de ser e viver de uma 
pluralidade de grupos da sociedade belo-horizontina em meados do 
século XX; 

 Representativa para a educação patrimonial com subsídios importantes 
para pesquisadores, estudantes, educadores, moradores e turistas. 

Identitários/ 
afetivos/ 

sentimentais 

 Apresenta-se como referência espacial e suporte para apropriações por 
grupos sociais; 

 “Lugar de memória”, espaço significativo não apenas na memória afetiva 
dos moradores do bairro São Luiz, mas também de Belo Horizonte. 
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6 - DIRETRIZES GERAIS DE INTERVENÇÃO PARA O BEM CULTURAL 

A restauração é um conjunto de medidas necessárias à conservação e 

à recuperação dos valores arquitetônicos e artísticos de um 

determinado imóvel. Essa abordagem é diferenciada do projeto 

convencional, que tem como dados o elenco de necessidades, o 

terreno, a orientação, etc. No caso de uma restauração, o objeto é 

portador de valores outros que têm que ser considerados, sendo a 

qualidade do próprio objeto o que vai definir a metodologia.  

O objetivo do projeto de restauração é propor soluções que se 

harmonizem à configuração físico-espacial do edifício e que não 

alterem a sua concepção arquitetônica original. O projeto pressupõe a 

atitude crítica do restaurador frente às diversas soluções de cada caso, 

além de amplo conhecimento técnico especializado. 

Corroboramos com as indicações de diretrizes apresentadas pelo 

arquiteto Fernando Pimenta Marques, que se apresentam a seguir, 

juntamente com diretrizes gerais. Para tanto, conforme apontado pelo 

arquiteto, as intervenções no entorno deverão observar:  

a) a visibilidade do bem a partir de visadas de fruição;  

b) a preservação da ambiência do sitio onde o bem tombado está 

inserido;  

c) a percepção do bem tombado parcial e em conjunto;  

d) a valorização dos vínculos estabelecidos com ele (características 

físicas, topografia, volumetria, vegetação, sociabilidade, trajetos, etc.). 

Com relação à edificação objeto desse dossiê, podemos definir as 

seguintes diretrizes gerais de projeto: 

1.    Promover a fruição do bem protegido pela população em 

geral, destacadamente permitindo sua visualização a partir do 

logradouro público, alameda das Acácias, assim fica proibida a 

construção de elementos que impeçam ou reduzam a 

visibilidade do bem tombado, conforme previsto no art. 17 da 

Lei Municipal n.º 3.802 de 06 de julho de 1984; 
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2.  Preservar os elementos construtivos originais, destacadamente 

os materiais de revestimento e esquadrias das fachadas 

voltadas para as vias públicas, assim como materiais de 

revestimentos como pedras nobres, ladrilhos e tacos, na parte 

interna;  

3. Promover a preservação do arranjo e jogo volumétrico dos 

blocos; qualquer novo bloco a ser acrescido ao conjunto 

deverá guardar a distância de 5 metros do bloco original; além 

disso, qualquer intervenção neste aspecto deverá buscar uma 

relação harmônica e que valorize essa característica da 

edificação; qualquer intervenção que proponha supressão 

e/ou acréscimo deverá guardar o princípio de harmonização 

com as estruturas existentes assim como o de reversibilidade 

buscando manter intacta a estrutura original ou passível de 

restauração com vistas a sua recuperação e preservação 

integral. 

4. Eventuais engenhos de publicidade a serem instalados no 

imóvel deverão estar em conformidade com as diretrizes 

definidas pelo CDPCM/BH, conforme legislação vigente. 

5. O desenvolvimento de projetos de intervenção deverá observar 

os princípios e referências da restauração: a) documentação 

das intervenções; b) distinção dos materiais substituídos em 

relação aos existentes; c) reversibilidade evitando impacto no 

sistema construtivo existente; d) historicidade considerando 

que não há período histórico mais importante que outro; e) 

impacto visual da inserção de equipamentos, objetos de 

sinalização, publicidade e comunicação;  

6. Promover ações preventivas de conservação e segurança do 

imóvel, fazendo as adequações quando necessárias. 

 

Demais aspectos referentes à restauração e demais intervenções no 

bem cultural devem ser elaborados a partir da orientação da Diretoria 

de Patrimônio Cultural e serem submetidos à apreciação do Conselho 
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Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município. Uma vez que o imóvel 

está inserido em área de amortecimento da UNESCO, intervenções 

como acréscimo de área e fachadas, devem ser objeto de análise 

também do IEPHA e IPHAN. 
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O bairro São Luiz é uma área peculiar na trama urbana de Belo 

Horizonte, pela expressividade de sua composição urbana, paisagística 

e arquitetônica. Nela está inscrita parte da história da cidade, relativa 

a um período em que esta se alinhava com um grande movimento 

estético mundial, projetando-se na condição de metrópole, mas, 

também, garantindo a qualidade de vida de seus habitantes. 

Por ter surgido em condições sociais, políticas e culturais tão 

específicas, vinculadas a modernização e crescimento local, é que o 

bairro São Luiz se configurou não só como um valioso acervo da 

arquitetura residencial moderna na cidade, como estabeleceu, a partir 

de seu tratamento paisagístico, um novo padrão de morar em Belo 

Horizonte. 

Neste sentido, a proteção do bem situado na alameda das Acácias, nº 

448, torna-se necessária na medida em que contribui para a 

preservação do conjunto de edificações que compõem a ambiência, a 

paisagem e a unidade compositiva do bairro São Luiz. 

Portanto, a DIPC apresenta este documento para a apreciação e 

análise do CDPCM/BH para deliberação do terceiro grau de proteção – 

tombamento - do referido bem cultural. 
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