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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM-BH, reunido em sessão 

ordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2012, na Rua Professor Estevão Pinto, 601 - Serra, procedeu pela 

deliberação nº 175/2012, ratificando as indicações de tombamento para diversos imóveis, dentre os quais o 

imóvel objeto desse Dossiê – Rua Alvarenga Peixoto, nº 720 (índice cadastral 010029 008W0014). 

Em junho de 2022, o proprietário atual do imóvel, o Sr. Alexandre Nunes Litwinski, vem, por meio do BH digital 

requerer à Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA – celeridade no processo de tombamento 

do imóvel em tela.  

Em 04 de julho de 2022, o proprietário tornou a solicitar definição e celeridade no processo de tombamento do 

imóvel em epígrafe. Nessa ocasião foi enviado material para subsidiar a conclusão do Dossiê de tombamento, 

bem como a expressa concordância/anuência com o ato do tombamento do imóvel em tela. 

Dito isso, a elaboração do presente documento pela equipe técnica do órgão gestor do Patrimônio Cultural se 

trata de ampliação e revisão do estudo inicial apresentado pela Arquiteta Manuela Cotta de Sá, representante 

do titular do imóvel. Para a elaboração/finalização da versão atual, foi realizada nova análise aos projetos 

arquitetônicos originais fornecidos pelo Arquivo Público Municipal, novas pesquisas bem como acrescidas 

informações e outros dados históricos/arquitetônicos, incluindo novo levantamento fotográfico. 

Desse modo, o presente dossiê de tombamento (Processo de nº 01.199780.112.77) tem por objetivo constatar 

o valor urbanístico e cultural do imóvel supracitado, de modo a subsidiar sua proteção por meio de tombamento 

e estabelecer as diretrizes fundamentais de proteção, conforme estabelecido pela Lei 3802/84 de 06 de julho de 

1984 que organiza a Proteção do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, bem como, contribuir para 

a preservação da paisagem e ambiência urbana no perímetro no qual encontra-se inserida a edificação, Conjunto 

Urbano de interesse Cultural Bairro Lourdes, área ainda em estudo. 
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2. POLÍTICA DE PATRIMÔNIO CULTURAL 

As cidades são sistemas vivos, espaços em constante construção. Este dinamismo é experimentado e 

transformado por aqueles que habitam os espaços urbanos: os cidadãos são as raízes das cidades. A história 

da cidade se constitui de suas permanências e mudanças, da afetividade e dos símbolos construídos e 

apreendidos pelos cidadãos. Estes símbolos, segundo Aldo Rossi, se constituem em verdadeiros “nós de 

significação”, e seriam elementos que sintetizam e encerram conteúdos de construção coletiva de grande 

importância para uma sociedade. A cidade pode ser, então, entendida como lugar privilegiado onde as 

manifestações do cotidiano de seus habitantes compõem a multiplicidade de seus espaços.  

Mas, é também diante dessa complexidade que se encontra o desafio de gestão desses espaços plurais e de 

buscar garantir a qualidade de vida desses lugares da coletividade. Nesse sentido, a preservação do patrimônio 

histórico, enquanto política pública setorial, assume cada vez mais um papel legitimador no processo da 

apropriação pelos cidadãos dos espaços da cidade, sua paisagem, caminhos e símbolos, considerando todas 

as diversidades e divergências presentes na dinâmica urbana. Assim, preservar o patrimônio é uma das 

vertentes do planejamento urbano. Não se trata de uma ação pontual, mas sim de ações integradas com os 

diversos setores da administração municipal e com a própria comunidade. Deve-se entender como ação 

planejadora, uma visão articulada e integrada dos diversos aspectos que interferem na conformação urbana. 

Tem-se como parâmetro primeiro esta “visão articulada”, a dimensão temporal, ou seja, a noção de que as ações 

humanas se realizam determinadas por um conjunto de valores vigentes em dados momentos históricos que as 

contextualizam. Trata-se, portanto, de articular passado, presente e futuro com vistas a uma harmonização, 

mesmo que por meio da diversidade, e ao estabelecimento de um diálogo entre passado e presente. Nesse 

mundo globalizado, onde as cidades se inserem numa extensa rede mundial de comunicação e de mercado, 

como a teoria dos vasos comunicantes da física, existe uma tendência à homogeneização em todos os níveis, 

inclusive o da cultura. É preciso garantir o vínculo entre passado e presente, pois é a partir dele que se 

estabelecerão as identidades relativas àquele espaço, àquele tempo e àquela comunidade. Ou seja, desse modo 

poderão ser mantidas e respeitadas as especificidades de cada lugar no qual a construção do novo se dará 

tendo como lastro a sua herança do passado. 

Essa visão, incorporada à ação planejadora da administração municipal, permite que um dos aspectos da 

cultura, concretizado e realizado no espaço da cidade, adquira a importância que lhe é devida no trato da “coisa 

pública”. No Plano Diretor de Belo Horizonte, em capítulo que trata de seus objetivos estratégicos para a 

promoção do desenvolvimento urbano, prevê-se a criação de condições para preservar a paisagem urbana e a 

adoção de medidas para tratamento adequado do patrimônio cultural do Município, tendo em vista sua proteção, 

preservação e recuperação. 
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A política de proteção dos bens culturais em Belo Horizonte tem como um de seus fundamentos os conjuntos 

urbanos. A visão da preservação abrangendo conjuntos e centros urbanos e não apenas o objeto arquitetônico 

isolado começou a ser considerada em todo o mundo a partir das grandes reformas urbanas no século XIX. 

A origem dos conceitos atuais de "patrimônio urbano" liga-se ao arquiteto e urbanista italiano Gustavo 

Giovannonni, que em 1931, na obra Vecchie Città ed Edilizia Nuova1, reconhece o valor estético e histórico das 

partes antigas das cidades e a relação de complementaridade que têm com as partes novas. 

As recomendações contidas na “Carta de Atenas” de 1931 sobre a proteção de monumentos e sítios urbanos, 

baseadas nos conceitos de Giovannonni, serviram, dos anos 1930 até os anos 1970, como suporte para as 

ações de proteção. No Brasil, em 1937, o Decreto-lei nº 25 organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. Na época, prevaleciam as ações de preservação de áreas urbanas bastante homogêneas, de estilo 

colonial, sendo frequentes, inclusive, os “retoques” para a eliminação de detalhes arquitetônicos pertencentes a 

tendências estilísticas ecléticas, estranhas ao padrão colonial.2 A valorização das raízes nacionais e as 

consequentes ações de proteção do patrimônio cultural harmonizavam-se com os interesses do poder político 

central, representado inicialmente pelo Estado Novo e depois, nos anos 1970, pelos governos militares, os quais 

usaram a ideia de preservação para a promoção da integração nacional e do turismo regional. 

Nos anos 1970 promove-se uma nova e abrangente visão de patrimônio, reconhecendo-se o valor dos bens 

intangíveis. Recuperava-se, portanto, a ideia original de Mário de Andrade que, mesmo antes do Decreto-lei nº 

25, considerava como bens a serem preservados as chamadas manifestações intangíveis, como a maneira de 

preparar uma comida, costumes, manifestações folclóricas, dentre outras, hoje reconhecidos como patrimônio 

imaterial. 

A consolidação dos conceitos ligados à memória e ao patrimônio é resultado da formulação de ideias e 

apresentação das experiências dos países participantes dos vários encontros internacionais sobre a proteção 

ao Patrimônio Mundial, promovidos pela UNESCO. Em tais encontros produziram-se documentos referenciais, 

entre os quais se cita a Carta de Veneza, de 1964; a Declaração de Amsterdã, de 1975; a Recomendação de 

Nairobi, de 1976; a Declaração do Conselho da Europa, de 1978; a Carta de Toledo, de 1987 e a Conferência 

de Helsinki, em 1996. 

A partir dos anos 1980, baseando-se nos conceitos da Carta de Amsterdã de 1975, há uma revisão conceitual 

propondo-se uma leitura acurada da diversidade arquitetônica existente nos lugares e das marcas que os 

processos históricos deixam no espaço, questionando-se a ideia vigente da valorização prioritária da 

 
1 GIOVANNONNI, Gustavo. L' urbanisme face aux villes anciennes. Paris: Éditions du Seuil, 1998, com introdução de Françoise Choay. 

2 Ressalte-se que no Brasil houve uma forte vinculação entre as idéias de preservação e o movimento moderno brasileiro e, assim como em outros 

países da América Latina, a arquitetura moderna é influenciada pelos códigos formais oriundos da arquitetura colonial. Os modernistas, também 
pioneiros das idéias de preservação no Brasil e que condenavam a presença de elementos ecléticos no tecido colonial, admitiam, no entanto, a 
inserção de obras modernas neste mesmo tecido, como é o caso do Grande Hotel de Ouro Preto e de Diamantina, de Oscar Niemeyer, demonstrando 

o grau de flexibilidade com que no Brasil entendeu a idéia de homogeneidade estilística dos conjuntos urbanos, preconizada por Giovannonni. 
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homogeneidade estilística bem como o antagonismo entre “velho” e “antigo”. Assim, o espaço urbano passa a 

ser considerado como referencial simbólico e, em termos arquitetônicos, considerando-se que não somente o 

patrimônio colonial, mas todas as intervenções estilísticas e períodos históricos têm interesse para a 

preservação, sempre que reforcem uma ambiência e contribuam para a coesão e manutenção dos valores 

identificados em um conjunto urbano. Neste sentido, considera-se que o que deve ser lembrado ou preservado 

não se liga necessariamente a acontecimentos e pessoas consideradas notáveis, mas a todas ou quaisquer 

manifestações sociais. Segundo Maria Beatriz Silva: 

(...) tanto o exercício da memória, quanto a formação da identidade são, a nível individual, capacidades 
humanas, como andar, comer, dormir; porém, quando tomadas coletivamente, passam à categoria de 
direitos a conquistar, aos quais o maior obstáculo parece ser o interesse individual ou corporativo.3 

De fato, afirma Márcia Santianna: 

Esse novo conceito de cidade-documento justificou, assim, ao longo de toda a década de 80, a proteção 
de áreas urbanas sem grande interesse artístico ou estético, portadoras de conjuntos arquitetônicos 
heterogêneos e já bastante fracionados, mas que tinham muito a dizer sobre a história urbana do país. 
Os critérios de intervenção praticados anteriormente sofrem duras críticas nesse período, em favor de 
uma abordagem mais histórica e menos estética do patrimônio urbano.4 

Em Belo Horizonte, desde 1994, a concepção de bem cultural da Carta de Amsterdã vem fundamentando as 

políticas de proteção do patrimônio, que se baseiam em conceitos de conjunto urbano e de ambiência. Os 

conjuntos urbanos são agrupamentos de construções e espaços dentro da cidade onde se reconhece um grau 

expressivo de coesão e valores estéticos, arquitetônicos, socioculturais e históricos5. Os conjuntos urbanos, 

como manchas, têm sua abrangência espacial definida por estabelecimentos, edificações referenciais, espaços 

polarizadores ou ambiências características, entendendo-se por ambiência o quadro natural ou construído que 

influi na percepção estática ou dinâmica desses conjuntos, ou a eles vincula-se de maneira imediata no espaço, 

ou por laços sociais, econômicos ou culturais6. De fato: 

É importante ressaltar que essa ambiência pode incluir bens culturais dos mais variados usos, como 
residências, casas comerciais, instituições públicas, áreas verdes e de lazer. Essa pluralidade também 
se expressa nas opções construtivas que podem abranger desde ricos projetos arquitetônicos, como 
também edificações mais modestas, erigidas a partir do desejo de seus respectivos proprietários. 
Considera-se que em ambos os casos estão expressas visões de mundo, experiências de vida, enfim, 
história rica em informações culturais que criam laços de pertinência e identidade do homem e sua 
cidade.7 

 

3 SILVA, Maria Beatriz Setubal de Rezende. Preservação na Gestão das Cidades. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional N - Cidadania. Rio de Janeiro: IPHAN, 1996. N.º 24. 

4SANTIANNA, Márcia. Critérios de intervenção em sítios urbanos históricos: uma análise crítica - em http://www.archi.fr/SIRCHAL/ em 

27 de março de 2004. 
5 A Recomendação relativa à salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida contemporânea, 19ª Sessão UNESCO - 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, realizada em Nairobi em 26 de novembro de 1976, considera: 
“conjunto histórico ou tradicional todo agrupamento de construções e de espaços, inclusive os sítios arqueológicos e paleontológicos, 
que constituam um assentamento humano, tanto no meio urbano quanto no rural e cuja coesão e valor são reconhecidos do ponto-de-
vista arqueológico, arquitetônico, pré-histórico, histórico, estético ou sociocultural”. 
6 Definição contida na Recomendação de Nairobi op.cit. 
7 Cartilha elaborada pela Gerência de Patrimônio Histórico Urbano da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2002. 
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Na definição da proteção dos conjuntos urbanos a perspectiva de múltiplos olhares sobre a cidade ultrapassa o 

levantamento casa por casa, lote por lote, e registra o conjunto de seu cenário urbano, que se configura por suas 

especificidades internas e ao mesmo tempo como referência externa, quando alguém atravessa uma 

determinada parte da cidade. Os usos e apropriações do espaço são estudados segundo os conceitos de 

mancha urbana, pedaço, trajeto, pórtico e circuito, desenvolvidos pelo Núcleo de Antropologia Urbana NAU/USP, 

coordenado pelo professor doutor José Guilherme Cantor Magnani, assim definidos: 

A categoria pedaço é formada por dois elementos básicos: um de ordem espacial, físico que configura 
um território claramente demarcado. (...) O segundo elemento - a rede de relações - instaura um código 
capaz de separar, ordenar, classificar. É no horizonte da vida do dia-a-dia que o pedaço se inscreve, 
possibilitando o ingresso e participação naquelas práticas de forma coletiva e ritualizada.8 

(...) O termo na realidade designa aquele espaço intermediário entre o privado (a casa) e o público, 
onde se desenvolve uma sociabilidade básica, mais ampla que a fundada nos laços familiares, porém 
mais densa, significativa e estável que as relações formais e individualizadas impostas pela sociedade.9 

(...) A mancha, ao contrário - sempre aglutinada em torno de um ou mais estabelecimentos, apresenta 
uma implantação mais estável, tanto na paisagem como no imaginário. (...) Uma área contígua do 
espaço urbano dotada de equipamentos que marcam seus limites e viabilizam - cada qual com sua 
especificidade, competindo ou complementando - uma atividade ou prática predominante.10 

(...) uma mancha é recortada por trajetos e pode também abrigar vários pedaços. (...) as marcas dessas 
duas formas de apropriação e uso do espaço - pedaço e mancha - na paisagem mais ampla da cidade, 
são diferentes. No primeiro caso, onde o determinante é o componente simbólico, o espaço enquanto 
ponto de referência é restrito, interessando mais a seus habitues. Com facilidade muda-se de ponto, 
quando então leva-se junto o pedaço. 

(...) A mancha, ao contrário, sempre aglutinada em torno de um ou mais estabelecimentos, apresenta 
uma implantação mais estável, tanto na paisagem como no imaginário. As atividades que oferece e as 
práticas que propicia são o resultado de uma multiplicidade de relações entre seus equipamentos, 
edificações e vias de acesso, o que garante uma maior continuidade, transformando-a, assim, em ponto 
de referência físico, visível e público para um número mais amplo de usuários.11 

(...) O trajeto aplica-se a fluxos no espaço mais abrangente da cidade e no interior das manchas 
urbanas. Na paisagem mais ampla e diversificada da cidade, trajetos ligam pontos e manchas, 
complementares ou alternativos. (...) No interior das manchas os trajetos são de curta extensão, na 
escala do andar.12 

(...) O termo trajeto surgiu da necessidade de categorizar uma forma de uso do espaço que se 
diferencia, em primeiro lugar, daquele descrito pela categoria pedaço. Enquanto esta última, como foi 
visto, remete a um território que funciona como ponto de referência – e, no caso da vida no bairro, evoca 
a permanência de laços de família, de vizinhança, origem e outros – trajeto aplica-se a fluxos no espaço 
mais abrangente da cidade e no interior das manchas urbanas. Não que não se possa reconhecer sua 
ocorrência no bairro, mas é justamente para pensar a abertura do particularismo do pedaço que essa 
categoria foi elaborada. É a extensão e principalmente a diversidade do espaço urbano para além do 
bairro que colocam a necessidade de deslocamentos por regiões distantes e não contíguas: esta é uma 
primeira aplicação da categoria. Na paisagem mais ampla e diversificada da cidade, trajetos ligam 
pontos e manchas, complementares ou alternativos: casa /trabalho /casa; casa/cinema /restaurante 
/bar; casa /posto de saúde /hospital /curandeiro - eis alguns exemplos, dos mais corriqueiros, de trajetos 
possíveis. 

(...) os trajetos levam de um ponto a outro através dos pórticos. Trata-se de espaços, marcos e vazios 
na paisagem urbana que configuram passagens. Lugares que já não pertencem ao pedaço ou mancha 
de lá, mas ainda não se situam nos de cá; escapam aos sistemas de classificação de um e outra e 

 
8 MAGNANI, José Guilherme Cantor. Da periferia ao centro: pedaços & trajetos. In: Revista de Antropologia. São Paulo: USP, 1992. 
9 MAGNANI, José Guilherme Cantor in: Festa no Pedaço: Cultura Popular e Lazer na Cidade. São Paulo, Hucietec, 1998. 
10 MAGNANI, José Guilherme Cantor. Revista de Antropologia. 1992. Op cit. 

11 http://www.aguaforte.com/antropologia/Rua1.html - 2003. 

12 MAGNANI, José Guilherme Cantor. Revista de Antropologia. 1992. Op cit. 
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como tal apresentam a "maldição dos vazios fronteiriços". Terra de ninguém, lugar do perigo, preferido 
por figuras liminares e para a realização de rituais mágicos, muitas vezes lugares sombrios que é 
preciso cruzar rapidamente, sem olhar para os lados.13 

Há, por fim, a noção de circuito. Trata-se de uma categoria que descreve o exercício de uma prática 
ou a oferta de determinado serviço por meio de estabelecimentos, equipamentos e espaços que não 
mantêm entre si uma relação de contiguidade espacial, sendo reconhecido em seu conjunto pelos 
usuários habituais: por exemplo, o circuito gay, o circuito dos cinemas de arte, o circuito neo-esotérico, 
dos salões de dança e shows Black, do povo-de-santo, dos antiquários, dos clubbers e tantos outros.  

A noção de circuito também designa um uso do espaço e de equipamentos urbanos – possibilitando, 
por conseguinte, o exercício da sociabilidade por meio de encontros, comunicação, manejo de códigos 
–, porém de forma mais independente com relação ao espaço, sem se ater à contiguidade, como ocorre 
na mancha ou no pedaço. Mas tem, igualmente, existência objetiva e observável: pode ser levantado, 
descrito e localizado.  

Em princípio, faz parte do circuito a totalidade dos equipamentos que concorrem para a oferta de tal ou 
qual bem ou serviço, ou para o exercício de determinada prática, mas alguns deles acabam sendo 
reconhecidos como ponto de referência e de sustentação à atividade. Mais do que um conjunto fechado, 
o circuito pode ser considerado um princípio de classificação. Nesse sentido, é possível distinguir um 
circuito principal que engloba outros, mais específicos: o circuito dos acupunturistas ou o dos 
astrólogos, por exemplo, fazem parte do circuito principal neo-esotérico e com ele mantém contatos, 
vínculos e troca.14 

Assim, por meio desses conceitos, dos critérios e diretrizes de proteção definidas pelo CDPCM-BH para as áreas 

a serem preservadas, o órgão gestor do patrimônio cultural em BH tem buscado trabalhar conjuntamente com 

os cidadãos para a guarda, a preservação e a promoção dos bens culturais representativos da memória da 

cidade. Ademais, a quadra em que está situada a edificação da Rua Alvarenga Peixoto, nº 720, está localizada 

em área de estudo para proteção (Conjunto Urbano Bairro de Lourdes). Acrescente-se a isso o fato de estar 

adjacente/limítrofe a dois conjuntos urbanos protegidos pelo CDPCM-BH, a saber: - Conjunto Urbano Praça Raul 

Soares – Avenida Olegário Maciel – e – Conjunto Urbano Avenida Álvares Cabral e Adjacências. 

 
Vista aérea do imóvel da Rua Alvarenga Peixoto, nº 720 - Google, 2022 

 
13 http://www.aguaforte.com/antropologia/Rua1.html - 2003. 

14 MAGNANI, José Guilherme Cantor. DE PERTO E DE DENTRO: notas para uma etnografia urbana. Revista Brasileira de Ciências 

Sociais, Vol. 17, nº 49 p. 24, São Paulo, junho de 2002. 
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Mapa com destaque para a localização do bem cultural aberto”. Fonte: BHMap 2022. 

 

Vista da Rua Alvarenga Peixoto. Fonte: Google 2022. 

 

Vista da Rua Alvarenga Peixoto, com a edificação situada ao lado esquerda da foto. Fonte: Google 2022. 

  



 

FMC/DPCA/DEZEMBRO 2022 

3. BREVE HISTÓRICO DE BELO HORIZONTE 

Na época da Inconfidência era esperada para o Estado uma nova e moderna capital, que até então era Vila 

Rica, atual Ouro Preto. Em 17 de dezembro de 1893, o governador Augusto de Lima determinou ao Congresso 

Mineiro que a mudança da capital deveria acontecer para um local que reunisse melhores condições de 

localização e infraestrutura. Foram sugeridas então cinco localidades: Juiz de Fora, Barbacena, Paraúna, Várzea 

do Marçal e Arraial do Curral D´El Rey (atual Belo Horizonte). O Congresso Mineiro se pronunciou e decidiu que 

a capital fosse construída nas terras do arraial de Belo Horizonte. 

O arraial oferecia ótimas condições: estava no centro da unidade federativa, a 100 km de Ouro Preto, o que 

muito facilitava a mudança. Era acessível por todos os lados e com um bom clima, numa altitude de 800 metros. 

A área destinada à nova capital se localizava entre as Serras do Curral e de Contagem, Serra da Piedade e Vale 

do Rio Paraopeba. Em 1893, o arraial foi elevado à categoria de município e capital de Minas Gerais, sob a 

denominação de Cidade de Minas. Em 1894, foi desmembrado do município de Sabará. No mesmo ano, os 

trabalhos de construção foram iniciados pela Comissão Construtora da Nova Capital, chefiada por Aarão Reis, 

com o prazo de 5 anos para o término das obras. 

Entre os anos de 1894 e 1897, Belo Horizonte foi projetada pelo engenheiro Aarão Reis e foi a primeira cidade 

brasileira moderna planejada. Foram feitas avenidas em diagonal e quarteirões de dimensões regulares. Entre 

a paisagem urbana e a natural foi prevista uma área de transição que articulava os dois setores. Belo Horizonte 

surgiu como uma tentativa de síntese urbana no final do século XIX. O objetivo de se criar uma das maiores 

cidades brasileiras do século XX foi atingido. O projeto da cidade foi inspirado no modelo das mais modernas 

cidades do mundo, como Paris e Washington. 

A cidade foi dividida em três áreas: central urbana, suburbana e rural. A área central urbana recebeu uma 

estrutura de transportes, educação, saneamento e assistência médica, bem como edifícios públicos dos 

funcionários estaduais e estabelecimentos comerciais. A Avenida 17 de Dezembro, atual Avenida do Contorno, 

era o limite dessa área. A região suburbana, formada por ruas não regulares, não recebeu, a princípio, 

infraestrutura urbana. A área rural era composta por cinco colônias agrícolas com várias chácaras abastecendo 

a cidade com produtos hortigranjeiros. 
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Em maio de 1895, o engenheiro Francisco de Paula Bicalho assumiu as obras. Em 12 de dezembro de 1897, o 

presidente de Minas Gerais, Crispim Jacques Bias Fortes, inaugurou a nova capital, que já possuía 10 mil 

habitantes. 

 
Planta Geral da Cidade de Minas: Bello Horizonte: Aarão Reis 

A Praça da Liberdade, o Palácio do Governo e as Secretarias de Estado foram os primeiros locais a serem 

construídos. Além deles, o Parque Municipal, a Praça da Estação, a Avenida Santos Dumont, a Rua da Bahia e 

a Avenida Afonso Pena foram projetados para dar mais conforto e mobilidade para os moradores da época. 

Essas construções são reconhecidas até hoje e entraram para a história da cidade. Na década de 20 a indústria 

ganhou impulso, inauguraram-se grandes obras, e surgiram novos bairros, a maioria sem planejamento. Em 
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1929, numa região pacata e tranquila formada pelos cruzamentos da antiga Avenida Paraopeba (hoje conhecida 

como Augusto de Lima) com as ruas Santa Catarina, Goitacazes e Curitiba, era inaugurado o Mercado Municipal 

de Belo Horizonte. Em 1932 era inaugurado na Praça Sete, o Cine Theatro Brasil, indicativo de desenvolvimento 

no campo cultural. A casa de espetáculos, que funcionou de 1932 a 1999, ficou em restauro por alguns anos, 

sendo finalizada em 2015, suas obras eram para fins de recuperação da estrutura interna e da fachada e foi 

transformada em um centro de cultura e acervo de longas metragens. A década de 1940 foi uma época de 

mudanças. O avanço da industrialização trouxe muitas inovações para a cidade. O Complexo Arquitetônico da 

Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer, por encomenda do então prefeito Juscelino Kubitschek, foi inaugurado 

neste mesmo período. Além disso, projetos de Portinari, Alfredo Ceschiatti e os famosos jardins de Roberto Burle 

Marx também foram obras importantes da época. Na década de 1950, o gênio pioneiro do jornalismo, Assis 

Chateaubriand, fundador dos Diários e Emissoras Associados, inaugurada em 1955 a TV Itacolomi, primeira 

emissora de televisão da capital, que anos mais tarde, durante a ditadura militar, seria fechada. 

Na década de 1960 muitas demolições foram feitas, transformando o perfil da cidade, que passava a contar com 

arranha-céus e asfalto. Em 1962, a reitoria da então Universidade de Minas Gerais era inaugurada pelo 

presidente João Goulart e o famoso pirulito, marco cívico comemorativo do centenário da independência, era 

retirado da Praça Sete para ser remontado na Praça Diogo de Vasconcelos, na Savassi. O Pirulito, marco 

histórico por excelência da cidade, foi doado pelo povo de Betim e inaugurado em 7 de setembro de 1924 como 

uma homenagem ao primeiro centenário da Independência, comemorado em 1922. Desde então ele 

desempenha um importante papel na vida social e política dos cidadãos, servindo a diversos usos e apropriações 

como comemorações, manifestações políticas e outras. 

Com mais de um milhão de habitantes, uma nova capital com arranha céus e asfalto estava no lugar do verde 

das paisagens naturais. Assim se formou a nova Belo Horizonte, uma nova metrópole. A construção da nova 

capital significava ainda o rompimento com todos os vestígios do passado colonial, provocando a destruição, de 

forma autoritária, do Arraial do Curral Del Rei, expulsando seus moradores para as zonas suburbana e rural, 

locais desordenados onde concentravam-se os pequenos agricultores e desocupados. Portanto, o modelo 

imposto pelo planejamento urbano da cidade foi um modelo excludente, que segregava as classes populares 

para os bairros da periferia, concentrando os funcionários do governo na área central. Ao lado da cidade oficial 

foi formada uma outra cidade - a cidade dos operários, das prostitutas e dos desclassificados - explicitando os 

conflitos vividos por seus habitantes, que não tinham possibilidade de desfrutar as promessas da civilização, do 

progresso e da modernidade. 

  



 

FMC/DPCA/DEZEMBRO 2022 

4. O BAIRRO DE LOURDES 

Até a década de 1920, a região atualmente conhecida como bairro de Lourdes era ocupada por matas 

abundantes, embora a torre gótica do santuário de Lourdes já dominasse a colina, localizada no trecho que 

ficava entre a avenida Álvares Cabral e antiga Fazenda do Leitão. A origem do nome do bairro foi abordada pelo 

cronista Raul Tassini, no seu livro “Verdades Históricas e Pré-históricas de Belo Horizonte – Antes Curral 

Del’Rey” (1947), onde a única explicação residiria na “denominação da torre gótica do santuário de Lourdes” 

localizada entre a avenida Álvares Cabral e a Fazenda do Leitão, na Cidade Jardim. Sobre o assunto, Tassini 

observou o seguinte: 

A questão, porém, é que da fachada principal do referido templo, se diz Boa Viagem, nome tradicional, 
antigo. Tendo aquém da Avenida Álvares Cabral, a parte do centro construída pela 3a seção, resta um 
dos lados que vai ligar-se ao Bairro Santo Antônio, nome que lhe advém da matriz. De forma que fica 
livre a parte que vai para o poente, e que tem esse nome.15 

Na primeira metade da década de 30, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte criou o bairro de Lourdes, 

formalizando uma nova realidade urbana que já se insinuava, qual seja, o surgimento de novos bairros e a 

expansão dos limites da cidade. As primeiras casas da região teriam sido construídas atrás da Igreja de Lourdes 

até as imediações do já canalizado Córrego do Leitão, próximo às ruas São Paulo e Curitiba, cuja ponte na rua 

Gonçalves Dias servia de ponto de reunião e bate-papo. Na gestão do então prefeito Otacílio Negrão de Lima, 

boa parte dos terrenos da região ainda pertencia ao município, que depois de urbanizados, tiveram seus lotes 

comercializados por até dois contos de réis. Assim, essa área considerada distante do centro e de difícil acesso, 

a partir dos investimentos do próprio governo, acabou atraindo famílias de classe média. A maioria das casas 

foi construída com financiamento da Caixa Econômica Federal e, por isso, segundo alguns de seus antigos 

moradores, o bairro chegou a ficar conhecido como “Bairro dos Aflitos”, apesar de ter sido ocupado quase que 

exclusivamente por casas grandes, com quintais e jardins espaçosos e sempre bem cuidados. A importância do 

financiamento oferecido pela Caixa Econômica Federal para o processo de ocupação de Lourdes pode ser 

aferida a partir da homenagem que os moradores do bairro, em 1940, decidiram oferecer ao Sr. Vicente Risola, 

então presidente do banco: 

Um amigo da Cidade Habitantes do bairro de Lourdes desta Capital, bairro que é o mais moderno e 
mais belo da metrópole mineira, idearam uma homenagem ao Dr. Vicente Risola, presidente da Caixa 
Econômica Federal de Minas Gerais. Tal prova de estima a esse ilustre mineiro ou, melhor, os motivos 
dessa homenagem, são deveras interessantes e inteiramente incomuns, inéditos mesmo. Sabe-se que 
o Dr. Vicente Risola pela sua esclarecida ação de administrador, coadjuvado pelos seus companheiros 
de diretoria, Cel. Othon Ribeiro e Dr. Theophilo Ribeiro da Costa Cruz, integrou definitivamente aquele 
instituto de crédito nas suas precípuas finalidades de arrecadar e colocar utilmente as economias 
populares. Bastava isso para granjear ao homenageado a estima da cidade. Ora, foi justamente no 
bairro de Lourdes que essa ação se fez sentir na sua segunda fase, quer, na inversão útil, segura e 
certa de capitais, na fórmula de mútuos hipotecários, financiando construções residenciais. E onde era, 
há pouco, terreno baldio com três casas apenas, como se vê na fotografia abaixo, ergue-se hoje, graças 
à política econômica do instituto superintendido pelo Dr. Vicente Risola – um dos mais belos bairros 
residenciais do Brasil. (...) (Revista Bello Horizonte, nº 118, Julho/1940, Página: s/nº). 

 

15 Estado de Minas, p.22 15/02/1991. 
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Foto do bairro de Lourdes em 1940. Bello Horizonte, 1940. 

Lourdes tornar-se-ia, então, um dos mais chiques bairros da cidade, com suas construções modernas que 

deixavam de lado os bangalôs modestos do começo do século para abraçar a arquitetura assobrada, com 

fachadas em pó de pedra.  

Por volta da década de 1940, acelerou-se o processo de ocupação do bairro de Lourdes. Segundo reportagem 

da Revista Alterosa de outubro de 1945, esse fenômeno ocorreu em consequência ao final da Segunda Guerra 

Mundial, fato que favoreceu o reaquecimento da economia: 

Terminou a guerra, e com ela, novos horizontes se rasgam, em toda a parte, ao trabalho do homem. 
Belo Horizonte, como todos os centros adiantados do país, passou por uma longa e cruciante crise de 
habitações, decorrente da situação anormal do mundo, agravada com uma forte crise de transportes e 
uma longa carência de materiais que determinaram sensível queda na sua média de construções. Agora 
que a paz voltou ao seio da terra, é de esperar, com a natural melhoria das condições gerais do trabalho 
e da produção de paz, que novo e alentador surto de edificações venha a caracterizar as nossas 
atividades, dotando a bela Capital mineira de novos e pitorescos aspectos no seu painel urbanístico. 
Assim é que, dando início a este promissor surto de realizações, começa a despontar em Belo Horizonte 
um novo e maravilhoso bairro residencial, dotado de todas as características capazes de torná-lo, muito 
em breve, o mais aristocrático recanto da cidade. Trata-se da área antigamente destinada à edificação 
da Cidade Universitária que, por ponderáveis razões de ordem técnica, foi transferida para outro recanto 
da Capital. Os terrenos em apreço, totalizando uma área de mais de 400 mil metros quadrados, 
achando-se situados no melhor ponto residencial de Belo Horizonte, entre os bairros de Lourdes e 
Santo Agostinho, num admirável chapadão que se estende em plano muito superior ao centro da 
cidade, permitindo, deste modo, descortinar-se um admirável panorama, com todas as magníficas 
perspectivas concedidas pela nossa privilegiada natureza (Revista Alterosa, outubro de 1945.Ano VII, 
N°66, P. 112-113) 

A reportagem é encerrada com um levantamento bastante otimista acerca da procura imobiliária no bairro de 

Lourdes e com elogiosos comentários acerca das belezas dessa promissora região da cidade: “Já foram 

vendidos até agora 120 lotes, nos quais se erguem edificações exemplares pelo bom gosto e solidez Jamais em 

Belo Horizonte se construíram em tão grande número casas tão boas e de tão agradável aspecto” (Revista 

Alterosa, outubro de 1945, Ano VII, N°66, P. 112-113). 
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Foto do bairro de Lourdes na década de 1940. Revista Alterosa, 1945. 

 
Reportagem promocional sobre o novo bairro de Lourdes. Duas imagens comparando antigos cafuas lá existentes e as novas e 

imponentes residências. Revista Alterosa, 1945. 

 
Vista do bairro de Lourdes na década de 1940. Revista Alterosa, 1945. 
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Em meio às casas que surgiam, havia numerosos lotes vagos e, em alguns deles, a garotada preparava os 

campinhos para as “peladas”, inspirados, talvez, pela proximidade dos campos do Americano, na rua Gonçalves 

Dias, do Goiás, atrás do Campo do Atlético e, bem mais tarde, o do Eldorado, na atual área do Colégio Estadual, 

todos eles desaparecidos com a especulação imobiliária que atingiu a região, tornando-a atrativa para os 

comerciantes, o que resultou numa outra fase de crescimento e valorização da região . Além das edificações 

residenciais e comerciais, de um modo especial, no bairro de Lourdes também foram implantados equipamentos 

de grande porte, como o colégio Santa Maria, na rua da Bahia, onde hoje se situa a Catedral de Lourdes, em 

1903; o Minas Tênis Clube, em 1937; o Colégio Estadual Governador Milton Campos, em 1954, onde outrora 

existia o Batalhão de Cavalaria da Polícia Militar e que foi posteriormente transferido para o Departamento de 

Instruções, no bairro Prado. Em 1961, foi inaugurada a Biblioteca Pública Luiz de Bessa, na Praça da Liberdade. 

 
Vista do Minas Tênis Clube com o bairro de Lourdes ao fundo. Década de 1940. Fonte: Acervo do MTC 

O processo de verticalização, tendência atual de regiões nobres, atacou o bairro de Lourdes aos poucos. Nos 

anos de 1950, pequenos prédios, em geral de três pavimentos, como ainda há na área. Duas décadas mais 

tarde, o bairro começou a perder a característica residencial, a especulação imobiliária elevou o preço dos 

terrenos e estimulou a venda das casas que cederam espaço para os grandes edifícios de luxo. As mudanças 

trouxeram maior diversidade no comércio levando, definitivamente, a perda de grande parte da identidade local. 

Segundo a análise do diretor geral da Arco Engenharia, Alexandre Toledo, a verticalização, no caso de Lourdes, 

não implicou grande adensamento populacional porque os prédios têm poucas unidades habitacionais. “A maior 

parte tem um apartamento por andar, no máximo dois”. Para Toledo, a verticalização é um processo irreversível, 

“Só os lojistas podem segurar uma ou outra casa devido a longos contratos de locação”.16 

Para o arquiteto Flávio de Lemos Carsalade, apesar da demolição de várias residências de diversos estilos 

arquitetônicos em favor dos arranha-céus, a característica de ser um dos bairros de maior poder aquisitivo de 

BH permanece. “Os grandes edifícios foram erguidos, sim. Entretanto, em muitos deles se instalou apenas uma 

família por andar”.17 

 
16 O Tempo, 18/03/2000, p.01. 
17 Estado de Minas, 17/12/2000, pág. 40. 
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5. A CASA ECLÉTICA EM BELO HORIZONTE 

No Brasil do final do século XIX e início do século XX a arquitetura inspirou-se prevalentemente no academicismo 

francês, refletindo o liberalismo e as aspirações europeias vigentes no cenário local. A arquitetura caracterizava-

se pela recombinação de elementos estilísticos de origens clássicas e românticas, desvelando as possibilidades 

de utilização do repertório de signos e formas arquitetônicas. 

Em Belo Horizonte, a partir de sua inauguração em 1897 até aproximadamente o entremeio entre as duas 

guerras mundiais, a arquitetura eclética, com suas especificidades locais e sua iconografia secularizada, compõe 

a proposta urbanística positivista do plano idealizado por Aarão Reis, que enaltecia a República e renegava o 

passado colonial. 

O período entre as duas grandes guerras mundiais caracterizou-se tanto na Europa, quanto posteriormente no 

Brasil, e também na arquitetura de Belo Horizonte, pelo surgimento de vanguardas culturais que se 

contrapunham ao academicismo. Manifestavam-se o art nouveau, o art déco, as variantes racionalistas, além 

da chamada arquitetura moderna. 

  

Casa neocolonial na Rua Rio de Janeiro, 2258. Projeto de 1937 atribuído a Caetano de Franco 

Em Belo Horizonte, após a primeira fase das casas influenciadas pela Comissão Construtora e dos primeiros 

palacetes dos Secretários de Estado e da elite, a tendência eclética consolidou-se com novas soluções 

tipológicas vinculadas às mais diversas influências arquitetônicas. As casas já apresentavam perceptível 

evolução em planta, mas ainda se destacavam as soluções caracterizadas pelo tratamento desigual das 

fachadas. De fato, a fachada principal, por ser vista da rua, recebia tratamento ornamental apurado e definia a 

vinculação estilística pela aplicação de fragmentos arquitetônicos de diferentes estilos históricos. O estilo a ser 

adotado seria o que melhor refletisse os anseios aristocráticos dos proprietários. Com efeito, até meados do 
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século, a classe média urbana teria nas soluções ecléticas das fachadas o melhor meio de explicitação de sua 

importância social ou de representação de sua adesão aos padrões vigentes de bom gosto. 

(...) na realidade começam aqui os primeiros exemplos de arquitetura de participação, já que os 
proprietários, em suas viagens ao exterior (Europa ou Estados Unidos), tentavam apropriar-se dos 
paradigmas representativos da ostentação da riqueza(...)18 

Em entrevista concedida à revista Terra Roxa e Outras Terras, em 1926, Warchavchik, arquiteto precursor da 

arquitetura moderna no Brasil, constatava o apego da sociedade da época às tendências ecléticas: 

(...) existem muitos arquitetos nacionais com excelentes realizações. Não podemos ajuizar 
levianamente algum excesso de ornamentação que porventura lhe sobrecarregam os projetos, porque 
só quem pertence ao ofício e esteve em contato com o cliente pode conceber a quanta extravagância 
somos compelidos muito contra a nossa vontade. Assim sendo, desde que o profissional não possa dar 
curso à sua originalidade porque o cliente deseja coisa já vista, é preferível recorrer ao estilo do passado 
mais apropriado ao lugar. Aconselharíamos a São Paulo que segue o belíssimo exemplo do classicismo 
em que se construiu grande parte das residências dos antigos fazendeiros no bairro dos Campos 
Eliseos (...).Para habitações mais modestas, contanto sejam singelas, serve o estilo português 
conhecido por “colonial” dada a sua razão de ser no Brasil19 

A arquitetura do período resultava de múltiplas influências, primando pela adoção de soluções com elementos 

estilizados, próprios das arquiteturas clássica, gótica, renascentista, mourisca, art nouveau, floreal, normanda, 

colonial, etc. Interessante é destacar que esta produção se desenvolvia simultaneamente às linguagens art déco, 

neocolonial, clássica modernizada e modernista, favorecendo que inúmeros construtores e arquitetos atuassem 

no processo de absorção, reinterpretação e recombinação dos esquemas recorrentes e do repertório 

arquitetônico associados originalmente à variada gama dos estilos históricos 

Embora o repertório formal abarcasse a totalidade dos estilos históricos, com suas variações regionais 
exóticas, existem algumas constantes tipológicas generalizáveis ao Continente. Em primeiro lugar, a 
progressiva “desurbarnização” do edifício, ao separar-se da rua e da compacidade da trama por meio 
de grades e amplos jardins. A classe dominante inicia, assim, um processo de introversão do habitat, 
que logo se materializará no distanciamento em direção à estrutura dispersa dos subúrbios. Alguns 
atributos monumentais evidenciam o caráter de “status symbol” econômico e de individualização social 
da habitação: a presença da torre, caracterização da existência da circulação vertical, assume 
principalmente o valor de símbolo publicitário no perfil da cidade. Dentro, a especialização dos locais e 
a valorização do espaço “público”, hierarquizado pela escadaria monumental e o generoso vestíbulo, 
demonstram a importância assumida pela vida social e pelos rituais que regem as relações internas 
das camadas mais endinheiradas da população.20 

O processo de recombinação de elementos e esquemas estilísticos resultou na concepção de interessantíssimos 

exemplares que configuram chalés ou bungalow e os chamados ‘castelinhos’, caracterizadas geralmente pelas 

texturizações das superfícies das fachadas, ornamentação acurada e ricas soluções volumétricas, como as 

torres cilíndricas, elementos arquitetônicos que promovem intrigante diálogo entre os variados estilos. Tal 

processo considera primordialmente o referencial simbólico, as idealizações e as simulações como recursos 

necessários para expressividade na arquitetura. As realizações que daí resultaram apresentam soluções 

técnico-construtivas e funcionais avançadas e, ao contrário do que posteriormente foi propagado pelos teóricos 

 
18 SEGRE, Roberto: América Latina, fim de milênio: raízes e perspectivas de sua arquitetura. São Paulo: Nobel, 1991, p. 92. 
19 WARCHAVCHIK, Gregori, Terra Roxa e Outras Terras, São Paulo, 17 de setembro de 1926. 
20 SEGRE, Roberto, op. cit, p. 95 
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modernistas, possuem uma integração contextual com a arquitetura pré-existente. Segundo Segre, com o 

ecletismo: “foram criados novos repertórios formais que não negavam os atributos positivos anteriores 

[geralmente elementos coloniais] em termos de continuidade expressiva”. 

(...) a persistência de uso e identidade visual da maioria dos “monumentos” ecléticos, assim como a 
apropriação de suas formas e espaços pelo coletivo social, é representativa de uma significação cultural 
que não foi alcançada por muitos “paradigmas” da arquitetura moderna, mais anônimos e indefinidos 
em termos regionais.21 

 
Casa na rua Varginha, 210, com torre com 

decorações art nouveau. 

 
Casa na Rua Rio Grande do Sul, 1170, analisada e classificada pelo 
CDPCM/BH no segundo grau de proteção e posteriormente demolida. 
Ligada ao românico, era um dos mais interessantes exemplos de 
arquitetura de referência pitoresca, projetada por Romeo de Paoli em 
1939 

 
Exótico exemplar eclético, conhecido como Casa da Loba, na rua Itapecerica, 585. Trata-se de residência projetada em 
1924 por Octaviano Lapertosa para o proprietário João Abramo. Possuía várias referências simbólicas. Nos anos 1970, 

na tentativa de evitar o tombamento estadual, sofreu completa descaracterização de sua fachada. 

 

21 SEGRE, Roberto, op. cit, p. 79. 
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Exemplar eclético, localizado à Rua Marechal Deodoro, nº 294 – Bairro Floresta 

As plantas das casas ecléticas desse período apresentavam uma evolução em relação ao esquema recorrente 

nas plantas das casas ecléticas da primeira fase de Belo Horizonte. Os espaços passaram a ser individualizados 

e, em decorrência, as casas não mais possuíam uma forma típica que determinasse rigidamente a organização 

interna dos espaços, ficando evidente a relação entre função interna e forma externa, assinalando a transição 

para a solução modernista. Com efeito, evidencia-se a preocupação em setorizar as plantas, agrupando os 

cômodos em setores social, íntimo e de serviços. 

 

Na avenida amazonas, 1711, esta casa projetada por 
Caetano de Franco em 1938 é uma obra referenciada ao 
mourisco. 

 

 

Residência na rua Curitiba, 1704, referenciada ao 
normando. 
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Casa eclética na Rua Ceará, 1205 ligada ao pitoresco com 
elementos da arquitetura nórdica. Foi tombada pelo 
CDPCM/BH. 

 

Projeto da fachada para casa geminada, estilo chalé, 
construída na Rua Rio de Janeiro, 1982. 

  

Casa na Rua Ceará, 1118. Na foto da esquerda apresenta-se como um bangalô referenciado ao romântico que pertencia 
a Carlos Fernandes Góes. Na foto da direita, a mesma casa após uma grande reforma realizada em 1939, encomendada 
pelo então proprietário, Prof. Theodoro Vaz, apresenta a remodelação das fachadas, com ampliação e construção de 
garagem e porão, além de novo telhado. A casa passa a adquirir uma nova feição eclética neocolonial, mais ao gosto da 
época, mas agregando ainda elementos nórdicos, como os falsos enxaiméis na empena.  

A Evolução verificada na sociedade colocou exigências novas e demandas por novos espaços. Os banheiros 

passaram a ser mais amplos e localizados no setor íntimo, possuindo chuveiro com box independente da 

banheira. Tornava-se frequente a ocorrência de um segundo banheiro, conjugado com o quarto de casal em 

casas que passaram a ter dois pavimentos. A circulação interna através de corredor e as caixas de escada, 

muitas vezes configurando externamente torres, são os novos artifícios usados para a articulação interna dos 

espaços. O antigo quarto de costura foi destinado aos hóspedes ou para jogos e estudos das crianças, e o 

escritório se tornou o cômodo mais reservado, destinado ao trabalho do chefe da casa e à recepção dos amigos. 

A sala de refeições seria o centro da casa, espaço tipicamente de convívio familiar, permanecendo a sala de 

estar destinada aos visitantes. Em muitas plantas verificou-se a existência de dependência completa de serviço, 

configurando anexo independente, que poderia ainda contemplar garagem para apenas um veículo. 
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Exemplares em estilo neocolonial situados à Avenida Assis Chateaubriand, 273 e 291. Fonte- Google. 2022 

Com o florescimento do movimento modernista, o estilo colonial passou a sofrer severas críticas, que 

repercutiram intensamente na sua valoração no cenário da historiografia da arquitetura brasileira. Conforme 

Roberto Conduru22. o embate com o modernismo alimentou duas interpretações de teor negativo sobre o 

movimento: a primeira o entendia como mais um desdobramento do “equívoco” que teria sido o ecletismo; a 

segunda corroborava a anterior, mas identificava no neocolonial o valor de conter as sementes do interesse 

modernista pelas raízes nacionais. Nessa segunda linha insere-se o seguinte comentário de Yves Bruand, “seria 

um erro [...] desprezar o aspecto psicológico da questão e considerar o episódio inconsequente. Esse movimento 

foi na realidade a primeira manifestação de uma tomada de consciência, por parte dos brasileiros, das 

possibilidades do seu país e da sua originalidade. [...] fenômeno sem o qual a arquitetura brasileira não seria 

hoje o que é” (SANTOS, Paulo. Quatro séculos de arquitetura. Rio de Janeiro: IAB, 1981, p.95-96.). 

Atualmente o estilo neocolonial passa por um processo de valoração que coincide com o desenvolvimento das 

críticas aos cânones do modernismo arquitetônico associadas ao movimento pós-moderno. Neste sentido, não 

apenas o neocolonial, mas também o ecletismo teve seu valor histórico e arquitetônico reconhecidos, contando 

com exemplares importantes já protegidos pelos órgãos do patrimônio nas instâncias federal, estaduais e 

municipais. 

 

  

 
22 CONDURU, Roberto. Entre Histórias e Mitos: uma revisão do neo-colonial. In: Vitruvius.&lt; 
http://vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/08.093/3025&gt;. Acessado em Nov/2013. 



 

FMC/DPCA/DEZEMBRO 2022 

6. O BEM CULTURAL DA RUA ALVARENGA PEIXOTO, 720 

Construído no ano de 1940 no Estilo Eclético tardio com influência predominante do Neocolonial e com outras 

referências formais diversas, o imóvel localizado na Rua Alvarenga Peixoto, nº 720 integra a paisagem urbana 

do Bairro de Lourdes - Belo Horizonte, mantendo suas características primárias originais. A edificação construída 

no lote de número 001Y (antigo lote 008), do quarteirão 029, da 10ª secção urbana, teve como primeiro 

proprietário, conforme ficha de obras 56303, o Sr. Naum Schor, tendo obras iniciadas em 23-06-1939 com 

conclusão em 27-01-1940, projetista/construtor, o Arquiteto e Engenheiro Civil, Romeo de Paoli. 

 
Ficha de Obra nº 56303 onde é possível destacarmos Naum Schor como proprietário do imóvel, bem como o Construtor responsável 

– Romeo de Paoli.  Fonte: SUREG 

 

Microfilme de projeto original com a indicação do escritório de Romeo de Paoli como responsável pelo projeto da edificação Ano: 
1939. Fonte: SUREG 
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No Anuário Estatístico de Belo Horizonte de 193723, na seção da Situação Econômica, capítulo Comércio das 

Juntas comerciais, dentre os registros de empresas mercantis com sede na Capital em 1936 e respectiva 

situação econômica, localizamos uma referência de registro de firma social com o nome “N. Schor & Filho” cujos 

sócios componentes seriam Naum Schor e Bernardo Schor com valor de capital de 100.000$ constando como 

natureza da exploração “comércio de móveis e tecidos”. Além disso, encontramos referências à possível origem 

dos nomes Naum e Schor associados à Língua Hebraica, Literatura e Cultura Judaicas24.. Acreditamos, 

entretanto, que futuras pesquisas ou investigações poderão trazer mais informações sobre o primeiro proprietário 

do imóvel localizado à Rua Alvarenga Peixoto, 720. 

Segundo cópia do Registro de Imóveis do 5º Ofício de Belo Horizonte de Minas Gerais, junto à matrícula 40.246 

datada de 23/10/1987, constam como proprietários da casa o Sr. Eduardo Vianna de Paula, sua esposa, a Sra. 

Maria Nazareth Netto de Paula e, possivelmente, seus sete filhos. Conforme informações extraídas do referido 

documento, o Sr. Eduardo e esposa perderam um dos filhos no mesmo ano de 1987 tendo mais tarde sido 

levado a registro na referida matrícula em seu benefício o usufruto vitalício do imóvel, restando então a aquisição 

da nua propriedade pelos filhos. Após o falecimento do Sr. Eduardo em 14/04/1991, em 03/05/2005 falece 

também a Sra. Maria Nazareth Netto de Paula. No mesmo documento do registro do imóvel de matrícula 40246, 

consta à folha nº 5, protocolo 128020 de 25/02/2008, que no ano de 2007, a Sr.ª Mônica Assunção Costa Lima, 

psicóloga, adquire a casa localizada à Rua Alvarenga Peixoto, 720, vindo a se tornar proprietária do referido 

imóvel, por meio de escritura pública lavrada em 24/12/2007 e assentamento em cartório datado de 2008. 

Por sua vez, de acordo com as informações prestadas pelo requerente, em fevereiro de 2022, o casal Alexandre 

Nunes Litwinski e sua esposa Hanna Catarina Michaelis de Menezes Litwinski vêm a adquirir a edificação da 

Sr.ª Mônica. Destaca-se que por se tratar de aquisição recente, o casal de novos proprietários da edificação em 

tela não obteve informações históricas sobre os antigos proprietários do bem cultural ora em análise nem 

possuem imagens ou outros registros anteriores para contribuir na elaboração deste dossiê. 

6. 1 O ARQUITETO/CONSTRUTOR – ROMEO DE PAOLI 

Conforme documentos apresentados, a edificação teve projeto assinado pelo arquiteto e engenheiro civil, Romeo 

De Paoli, e ainda, de acordo com a ficha de obras já citada, a construção se iniciou em 23-06-1939 com 

conclusão em 27 -01-1940. 

A criação do Conjunto Moderno da Pampulha, no final dos anos 1930, influenciou o desenvolvimento da 

arquitetura moderna em Belo Horizonte. Nesse período, Romeo de Paoli, através da produção de uma 

 
23 Anuário Estatístico de Belo Horizonte – Ano I – 1937 Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho - Estado de Minas 
Gerais — Brasil. Oficinas Gráfica da Estatística Geral. Belo Horizonte. 1937. p.131. (Exemplar da Biblioteca do Ministério da Fazenda, 
digitalizado) 
24 Gouveia, Mônica de. "Luzes Flamejantes: O Shabat em contos de Mêndele, I. L. Peretz e Scholem Aleihem". Dissertação de 
Mestrado do programa de pós-graduação em língua hebraica, literatura e cultura judaicas, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Departamento de Letras Orientais da USP. São Paulo, 2017. 
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arquitetura vinculada tanto ao Protomodernismo quanto ao Art déco, dialogava com o grupo de arquitetos que 

iniciara o movimento de renovação da arquitetura mineira, consolidando as raízes do Movimento Modernista em 

Minas Gerais. A nova postura dos arquitetos mineiros em relação à arquitetura foi apresentada no primeiro salão 

e arte que aconteceu no porão do Cine Brasil, em 1936, tendo sido incentivada por arquitetos como Sylvio de 

Vasconcellos, Nicola Santolia, Raphael Hardy Filho, Virgílio de Castro, Shakespeare Gomes entre outros. 

 
Lucas Lopes (esquerda) e Romeo de Paoli (direita). Fonte: CPDOC-FGV 

De acordo com o Dicionário Biográfico de Construtores, Romeo De Paoli foi engenheiro civil, pintor e projetista 

Romeo de Paoli, nascido em Belo Horizonte em 1908 tendo falecido no Rio de Janeiro, em 1994. Descendente 

de italianos, seu avô materno e seu pai, Ângelo Marceo De Paoli, trabalharam na construção da Nova Capital. 

Cursou a Escola Italiana da Società Operaria Italiana de Beneficenza e Mutuo Soccorso, tendo ingressado, ainda 

adolescente, como aprendiz de arquitetura no escritório técnico de Antônio da Costa Christino. Diplomou-se pela 

Escola de Engenharia da Universidade de Minas Gerais, em 1932. Além de Antônio Christino, cita-se Francisco 

Farinelli como um dos seus iniciadores nos estudos de arquitetura. Além disso, foi fiscal da prefeitura Municipal 

entre 1928 e 1934, tendo, em seguida, montado o seu escritório de engenharia e arquitetura. Em Belo Horizonte, 

ele foi um dos primeiros a explorar as pedreiras calcárias dos municípios de Pedro Leopoldo e Lagoa Santa. Em 

1939, fundou a indústria de mármores artificiais, denominada Louza Remy. Como comerciante, era proprietário 

de uma casa de material de construção, denominada Construções e Indústrias Reunidas Romeo De Paoli Ltda., 

fundada por volta de 1940, que funcionou até 1945, época em que De Paoli se transferiu para o Rio de Janeiro. 

Em 22/08/60, Romeo de Paoli foi homenageado com a Medalha do Mérito da Engenharia e Arquitetura. 

As principais obras de Romeo De Paoli e seu escritório em Belo Horizonte são: Museu do Telefone (1930), antiga 

Cia. Telefônica de Minas Gerais, localizada na Avenida Afonso Pena, 1180, construída com a Construtora 

Carneiro de Rezende, edificação na Rua Guaicurus, 587 (1935); edifício Imperial Palace (1935); Colégio Santo 

Agostinho (1935), na Avenida Amazonas, 1803, residência de João Franzen de Lima (1935), na Rua São Paulo, 
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704 (demolida), construída com Alvimar Carneiro de Rezende, edificações na Rua Rio de Janeiro, 348 e 365 

(edifício Greco: 1936); Colégio Imaculada Conceição (1936), na Rua da Bahia, 1534. Colégio Monte Calvário, 

na Avenida do Contorno, 9384, projeto e construção da piscina, vestuário e Playground do Minas Tênis Clube 

(1937), com Afredo Caneiro Santiado, edificação na Rua Mato Grosso, 264 (1937), onde funcionou a antiga 

Fábrica de Peneiras Curitiba; edificação na Avenida Amazonas, 1725 (1938); edificação na Rua Antônio Aleixo, 

331 (1938); Hotel Madrid, na Rua Guarani, 12 (década de 1930); projeto de modificação da antiga residência de 

Antônio Agostinho Paiva, (1938), na Rua Curitiba (2276); projeto também de modificação da antiga residência 

de Francisco de Campos Brandão, na Rua Curitiba 2260, edifício Tupinambás, na Rua Tupinambás 671, 

Piraquara e Império (1940); este com a Caneiro Rezende e Cia, localizado na Rua Tupinambás, 379; edificação 

na Rua Santa Catarina, 760 (194; demolida); projeto de modificação interna do prédio da antiga Cia. Industrial 

de Belo Horizonte, atual União Brasileira de Tecidos, cujo projeto original é de Edgar Nascentes Coelho, antigo 

Banco Financial da Produção, na Avenida Afonso Pena, 571 (1944), hoje Hotel Financial, edifício Uberaba, 

localizado na Avenida Augusto de Lima, 279, construído por volta de 1945; edifício Elmar, na Rua São Paulo, 

1066 (1947); edificação na Avenida Afonso Pena, 2158 (1948) e sede do Banco Banerj, na Rua Tupinambás, 

346. 

  

Hotel Gontijo (1938). E Hotel Metrópole (1939) Romeo de Paoli. Fonte: Postais Delcampe, 1940. 

  

Edifício de Romeo de Paoli: Colégio Santo Agostinho (1935) à direita, capela do Colégio N. Sra. do Monte Calvário (1947). 
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Projeto para a residência na Avenida Afonso Pena, 2925 (1940) autoria: Romeo de Paoli. À direita, projeto para a residência na 
Avenida Afonso Pena, 2925 (1941). 

 

 

À esquerda, placa afixada no embasamento da fachada frontal da casa da Rua Hermilo Alves, 437, com os dizeres: “Construção 
e Projeto de Romeo de Paoli, Engenheiro Civil, Belo Horizonte”. À direita, edifício projetado em 1934 por Caetano de Franco e 

construído pela empresa de Romeo de Paoli para a Associação dos Empregados no Comércio, na Rua Curitiba, 758/760. 

Grande parte das realizações de Romeo de Paoli foram concebidas com a estética art déco, especialmente nas 

construções maiores como colégios e edifícios para hotéis, mas também há exemplos, especialmente de 

residências, nas quais adota a estética clássica, a neocolonial e a romântica. São de sua autoria o projeto que 

foi efetivamente implementado para o Hotel Metrópole, assim como o do Colégio Monte Calvário e sua Capela 

anexa, o prédio do Hotel Madrid, o do edifício do Colégio Imaculada, o do Colégio Santo Agostinho, o prédio art 

déco da Av. Afonso Pena 1180, onde funcionou o Museu do Telefone e várias edificações residenciais, entre as 

quais as da Avenida Afonso Pena, 1925 e da 1935. De Paoli como construtor executa obras como o edifício 

projetado em 1934 por Caetano de Franco para a Associação dos Empregados no Comércio, na Rua Curitiba, 

758/760, tombado pelo CDPCM/BH. 
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Colégio Imaculada Conceição, em Belo Horizonte, com estilo Art Decó (1936-1939) situado na Rua a Bahia, 1534 – Lourdes – Fonte: 
APCBH 

 
Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte, com estilo Art Decó (1934-1936) situado na Avenida Amazonas, 1803 – Santo 

Agostinho – Fonte: APCBH 
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7. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA 

O lote que abriga a edificação localizada à Rua Alvarenga Peixoto, 720, situado na quadra (triangular) 

conformada pela Av. Álvares Cabral e Rua Curitiba, possui 13,55 metros de frente, 11,13 metros na divisa direita 

e cerca de 7,5 metros na divisa esquerda e a mesma medida na linha dos fundos, conformando por fim um 

polígono de 5 lados de área total aproximada de 156 metros quadrados, conforme destacado em vermelho na 

imagem abaixo retirada do mapeamento de BH: 

 

BH Map Visualizador – 02/12/2022 

Na imagem acima, pode-se perceber que a edificação possui partido compacto pouco recortado e que, embora 

ocupe quase toda a extensão da área do lote, preserva quase todos os afastamentos possuindo apenas parte 

da fachada frontal construída no alinhamento do terreno. Na mesma quadra, além do imóvel lindeiro que também 

possui processo aberto para tombamento, outros dois imóveis mereceram o 2º grau de proteção, tendo os 

respectivos registros documentais já sido entregues e aprovados pelo órgão gestor do Patrimônio Cultural. 

Outros imóveis nas quadras em frente e adjacentes também foram protegidos pelo CDPCM-BH, seja com o 2º 

ou com o 3º grau. Assim, embora em relativo estado de isolamento, a edificação em análise encontra-se ainda 

em região considerada de interesse cultural intitulada bairro de Lourdes, área ainda em estudo. A localização 

desta quadra encontra-se no limite do Conjunto Praça Raul Soares Avenida Olegário Maciel, numa área 

imediatamente adjacente ao referido Conjunto e que pode ser considerada de transição, pois imediatamente 

lindeira ao conjunto urbano protegido pelo CDPCM-BH. 

A Rua Alvarenga Peixoto no trecho no qual está a edificação em pauta possui grande declividade em relação à 

Álvares Cabral em direção à Curitiba. A via arterial que liga a avenida Álvares Cabral ao interior do bairro 

apresenta revestimento em poliedros, boa arborização e no local nota-se uma paisagem bastante heterogênea. 

Na quadra em frente ao bem, há edificações muito verticalizadas. Entretanto, na quadra do bem ainda predomina 

uma altimetria mais baixa, com cerca de 3 ou 4 pavimentos, na mesma face da quadra da casa em análise que 

apenas é superada pela edificação localizada na esquina com a Rua Curitiba. Dado o relevo local que também 

contribui nas visadas, essa face da quadra ainda preserva a altimetria menos verticalizada. 
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Possivelmente pelo relevo bastante acidentado, pelo calçamento poliédrico em pedras, pelo acesso que se 

interrompe neste trecho pelo canteiro central da Álvares Cabral de um lado se tornando contramão para quem 

vai atravessar pela rua São Paulo, neste trecho da rua Alvarenga Peixoto, o trânsito é relativamente pouco 

carregado, embora haja boa movimentação local. Há vagas de estacionamento em paralelo junto à quadra 

situada em frente ao bem e vagas a 90° junto à face da quadra em frente, o que resulta em muitos embarques 

e desembarques locais. A região próxima a área central da cidade, na transição dos bairros de Lourdes com 

Santo Agostinho e, relativamente próxima às Praças Carlos Chagas e da Liberdade, abriga imóveis de diversos 

perfis e de diferentes usos apresentando vocação para serviços, bares, restaurantes, comércio, escritórios 

dividindo o espaço ainda com grandes prédios residenciais de luxo. 

Embora já tenham sido destacados em capítulo anterior, retomamos alguns documentos de grande relevância 

para nossa análise arquitetônica. De acordo com os microfilmes encontrados para o imóvel em pauta, há duas 

pranchas que compõem o projeto de Romeo de Paoli para a casa à Rua Alvarenga Peixoto, 720, edificação 

concebida para uso residencial unifamiliar. Uma delas traz a referência de PROJECTO DE RESINDECIA PARA 

O LOTE Nº 8, QUARTEIRÃO 29, DA X SECÇÃO URBANA contendo na porção esquerda as plantas baixas dos 

pavimentos térreo e superior na escala 1:100, ao centro o desenho detalhado da fachada na escala 1:50 e à 

direita a planta baixa do porão também na escala 1:100 e um detalhe da platibanda logo abaixo na escala 1:20. 

 

Essa primeira prancha contém ainda ao centro, logo acima do desenho da fachada, o carimbo de aprovação da 

Inspetoria de obras datado de 01/06/1939 e de 12/06/1929. Junto à margem direita, o carimbo de Romeo de 

Paoli com o endereço de Rua São Paulo, 240 e sua assinatura com a data de 4(?)/5/39. Mais abaixo, na margem 

inferior à direita, consta a assinatura do proprietário “Naum Schor”, conforme fragmentos destacados abaixo: 
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A outra prancha que compõe também os desenhos originais de Romeo de Paoli para a casa da Alvarenga 

Peixoto contém os cortes transversal (secção CD) e longitudinal (secção AB) na escala 1:50 e a planta de 

situação da edificação na quadra (sem indicação de escala). 

 

Embora os traços dos desenhos estejam bastante esmaecidos, as imagens do carimbo e as assinaturas estão 

bastante nítidas no microfilme dessa segunda prancha do projeto original: 
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De acordo com a ficha de obra 56303 já referenciada neste dossiê, constavam como proprietário Schor, Naum, 

o endereço R. A. Peixoto, 720, Lote 8 - Quart 29 - 10ª urbana, Projeto 374 de 12/6/39. Tratava-se de uma 

edificação (Resid.) de dois pavimentos e porão, sendo o 1º de 73 m², o segundo de 70 m² e o porão com 40 m², 

construtor Romeo de Paoli, obra iniciada em 23/06/1939 e concluída em 27/1/40: 

 

Detalhe do levantamento atual apresentado no projeto de restauração à DPCA, protocolo 0267/2022 de julho de 2022 

No detalhamento apresentado no projeto de levantamento para regularização do imóvel e proposta de 

restauração desenvolvida por Cotta de Sá, nota-se que a fachada da casa possui composição assimétrica 

contendo alguns elementos alusivos ao Românico (que remetem aos castelos medievais), mas também outros 

elementos de referência à cultura islâmica ou que remetem à influência mourisca (como observados nas 

mesquitas por exemplo). Destacam-se na composição da fachada os vãos em arcos, os recortes com a presença 

de varandas nos dois pavimentos e um balcão no pavimento superior bem ao centro, um frontão na porção 

direita, o volume no pavimento superior avança sobre o térreo. Na porção superior, emoldurando a cobertura, 

os beirais completam a composição arrematados por cimalhas que lembram o tratamento das coberturas 

coloniais. Pedras marcam o embasamento da edificação no nível do porão até alcançar a base do pavimento 

térreo. O pano da fachada possui no corpo principal pintura texturizada. 

No nível do porão, junto ao afastamento direito, um portão em ferro trabalhado com arabescos dá acesso à 

porção posterior do imóvel e, logo ao lado, um portão metálico se abre para a garagem, ambos com vão em 

arco. O portão junto ao afastamento esquerdo é o acesso principal do bem. A composição do primeiro pavimento 

(identificado como térreo no projeto original) é marcada pelo jogo de vergas em arcos, da esquerda para a direita, 

vão da varanda coberta e 3 vãos geminados da sala de jantar com colunas torsas entre eles. Na porção logo 

acima da garagem, nota-se um vão de verga reta em janela tipo veneziana com 3 folhas de abrir, o vão é 
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emoldurado por baixo relevo ornamentado nas extremidades com folhas de acanto. No pavimento superior, o 

volume que abriga um closet e o balcão avançam suavemente sobre o pavimento inferior com recortes 

geométricos que lembram ameias, esse conjunto dá uma movimentação na composição da fachada. O guarda 

corpo do balcão (ou sacada) do pavimento superior, assim como demais gradis, trata-se de ferro trabalhado em 

finos arabescos. Ali, bem ao centro no pavimento superior, janela composta de dois vãos geminados, este 

conjunto de verga reta (tipo veneziana com três folhas de abrir em cada, vedação em vidro e bandeira fixa) 

separados também por uma coluna torça. No closet, situada na extremidade direita do pavimento superior, a 

janela tipo veneziana com três folhas de abrir encontra-se também emoldurada por relevo com ornamentos 

aplicados no topo e nas extremidades. 

Os vãos de portas e janelas, os recortes das varandas e do balcão, os elementos arquitetônicos e motivos 

decorativos aplicados criam uma movimentação na fachada que resulta em um rico exemplar do Ecletismo tardio 

com influências de diversas referências formais. Possivelmente, o projeto desenvolvido por De Paoli entregava 

neste exemplar uma encomenda bem ao gosto do cliente. Por todos os elementos compositivos, materiais e 

técnicas construtivas originalmente encontrados e ainda preservados, conforme já descrito neste dossiê, 

podemos identificar diversos elementos e características do Ecletismo tardio com influência do Neocolonial e de 

outras referências. Trata-se de importante exemplar arquitetônico de tipologia característica das edificações que 

passaram a compor a paisagem urbana da Belo Horizonte pelos idos da década de 40, sobretudo nessa região 

que já conta com outros conjuntos reconhecidos e protegidos como importantes marcos e referências para 

história e memória da cidade. Conforme o Guia de Bens Tombados de Belo Horizonte, destacamos: 

“No cadinho estilístico dos anos trinta e quarenta, ainda marcado pela força do Déco, mas aberto 
ao amplo desenvolvimento das comunicações via fotografia, cinema, revistas e rádio, a arquitetura 
se abre a um novo ecletismo, não mais compositivo, mas de manifestações, compondo um 
patchwork na paisagem urbana, onde conviviam diversas expressões, cada uma adequada a um 
desejo individual nascido do sonho, do desejo ou das novas possibilidades tecnológicas ou das 
páginas das revistas internacionais ou das salas de cinema. (...) 
Começam a aparecer as casas da nova burguesia, menos apegadas à vida da rua, soltas do 
alinhamento. 
Nos bairros nobre, como em o de Lourdes, que se formava então à oeste de Funcionários, 
encontrava-se uma série de residências – projetadas por renomados arquitetos e engenheiros-, que 
exemplificavam essa última atitude, caracterizando-se por uma maior desenvoltura no jogo 
volumétrico, com articulação entre volumes puros, engenhosas combinações em planta e delicados 
trabalhos de serralheria, bem como utilização mais frequente do concreto armado. 
As casas assumem diversas aparências, correspondentes a diversas feições que alguns autores 
consideram como estilos e que preferimos considerar aqui como manifestações tipológicas diversas 
de uma mesma postura baseada em um novo Ecletismo de influências diversas. Temos, então, as 
influências neocoloniais que resgatam as formas do nosso período barroco em formas simples e 
reinterpretações (como nos beirais com mãos francesas à guisa de cachorrada); as influências 
mistas derivadas do neocolonial e da arquitetura racional europeia (inglesa trazida pelas 
construções ferroviárias italiana e francesa) com volumes pouco recortados, coberturas em 
tacaniça, com telhas francesas, beirais em laje de concreto armado, predominância de cheios sobre 
vasados e ornamentação geométrica discreta nas fachadas; as influências neocoloniais de outros 
países da américa latina, e especialmente a mexicana (com seus rebocos texturizados e formas 
curvas); as influências norte-americanas também de fonte neocolonial como as mansões 
californianas divulgadas pelo cinema (que aqui ficaram conhecidos jocosamente como estilo e o 
vento levou).”25 

 
25 CASTRO, Maria Ângela Reis de. (org) Guia de Bens Tombados. Belo Horizonte, 2006. 
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Assim, pode-se notar diversos elementos de uma ornamentação bastante movimentada na fachada frontal que 

apresenta vãos em arcos e vergas retas, colunas torsas entre os vãos das janelas na porção central, na porção 

direita, os vãos recebem relevos que emolduram as janelas ornados ainda com folhas de acanto, motivos florais 

e arabescos decorativos. No balcão localizado no pavimento superior, destaca-se o guarda corpo finamente 

trabalhado em ferro, enquanto o guarda corpo da varanda descoberta no pavimento superior e a área abaixo 

das janelas da sala no pavimento térreo receberam um tipo de tijolo furado que lembra escamas de peixe, motivo 

que remete às armaduras medievais. O conjunto resulta no que o supracitado Guia de Bens tombados de Belo 

Horizonte chamou de “...manifestações, compondo um patchwork na paisagem urbana, onde conviviam diversas 

expressões, cada uma adequada a um desejo individual nascido do sonho...” 

As plantas baixas do projeto original apresentam um agenciamento hierarquizado que setoriza a distribuição dos 

ambientes conforme sua função na casa (serviço e garagem associado ao nível do porão, área social no térreo 

e área íntima no pavimento superior): na porção mais à direita, aproveitando a inclinação da rua, fica o porão 

que abriga garagem acessado por portão metálico que se abre diretamente no alinhamento, ao fundo uma área 

de tanque e um WC e, à esquerda, abaixo do corpo da casa, um quarto. O pavimento identificado no projeto 

original como térreo, a partir da entrada localizada junto à divisa esquerda do imóvel, leva a um alpendre coberto 

que acessa à sala de vistas e, à direita, a sala de jantar. Na porção direita do térreo, voltado para a rua o quarto 

de costura, logo em seguida, voltada para a fachada lateral direita, a copa e, voltada para os fundos, a cozinha 

que possui uma escada externa que desce para o nível do porão onde há um pequeno pátio. Ainda no térreo, 

entre as salas de visitas, de jantar e a cozinha, ao centro voltada para a fachada posterior, a caixa de escada 

leva ao pavimento superior. 

A partir da escada que sobe do térreo um hall é acessado no pavimento superior que leva a um quarto voltado 

para a fachada esquerda com alpendre voltado para a fachada frontal, outro grande quarto localizado ao centro 

da casa voltado para o balcão localizado na fachada frontal. Na porção direita, separados por pequena circulação 

perpendicular ao hall da caixa de escada, estão localizados ainda outros dois quartos, um para a fachada frontal 

e outro voltado para a fachada posterior. Entre eles um banheiro voltado para a fachada lateral direita. 

Os atuais proprietários apresentaram projeto com algumas poucas alterações para adequar o agenciamento ao 

uso residencial atual. Assim, no pavimento superior alguns vãos de portas foram realocados, um dos quartos 

passa a abrigar um closet, enquanto outros dois servirão como escritórios. No térreo, o antigo quarto de costuras 

funcionará como despensa e a parede que separava copa e cozinha dará lugar a amplo espaço aberto com a 

mesma função anterior. Abaixo da caixa de escada um pequeno lavabo e, a partir da cozinha tem-se acesso à 

pequena área coberta que leva tanto ao afastamento esquerdo quanto à escada que desce ao porão na porção 

posterior do lote. No nível do antigo porão, a nova proposta mantém parte do pátio descoberto e parte terá um 

pergolado. A área abaixo do térreo ser guarnecida ainda com outra pequena copa, mantendo um banheiro, a 

área de tanque, o quarto e a garagem. 



 

FMC/DPCA/DEZEMBRO 2022 

De acordo com o Memorial Descritivo do Projeto de Restauro26 analisado e aprovado pelo DPCA para 

recuperação da casa e adequação ao uso original, o projeto contempla as especificações dos materiais 

existentes a serem restaurados e novos materiais a serem empregados; detalhamento das esquadrias e 

fachadas e foram apresentados um diagnóstico e a proposta de tratamento que seguem: 

Estrutura 
A estrutura aparenta ser autoportante com paredes grossas. A edificação não apresenta sinais de 
abatimento ou movimentação. 
Telhado 
O telhado da casa ainda mostra sua configuração original em estrutura de madeira e telhas cerâmicas 
em bom estado de conservação. 
Pisos 
A maior parte dos pisos são originais e muitos deles ainda se encontram em bom estado de 
conservação. Apenas os pisos das áreas molhadas e áreas externas estão bastante danificados, com 
trincas e remendos. 
Esquadrias 
A casa mantém praticamente todas as esquadrias originais em bom estado de conservação. 
Escada 
O guarda corpo e corrimão em ferro adornado original da escada que leva ao 2º Pavimento se encontra 
em bom estado da conservação. 
Instalações 
As instalações elétricas e hidrossanitários estão completamente danificadas. 

E ainda segundo o projeto e a descrição da RT da mesma proposta, Manuela Cotta de Sá, Arquiteta Urbanista 

– CAU A56642-0 representando os interesses do atual proprietário do imóvel, na proposta de restauro 

apresentada, fizeram ainda as seguintes considerações: 

PROPOSTA DE RESTAURO: 
A casa irá manter a sua configuração original de 3 pavimentos. O primeiro pavimento irá abrigar a 
garagem, área de serviço, quatro do filho e área comum de convivência sobre pergolado. O segundo 
pavimento, irá abrigar as salas de estar e jantar; cozinha e varandas. O terceiro pavimento irá abrigar 
o quarto, closet, escritórios e banheiro. Este projeto de restauro propõe a manutenção de toda a 
estrutura. Precisaremos fazer pequenas intervenções nas alvenarias para viabilizar o retorno ao uso 
residencial. Vamos manter a maior parte dos pisos existentes. As alterações dos revestimentos estão 
limitadas às áreas molhadas e extremas. As esquadrias existentes serão restauradas e mantidas. 
Apenas as esquadrias não originais do 1º Pavimento serão substituídas. 

Nas recomendações técnicas apresentadas, foram descritos ainda os cuidados que seriam tomados durante as 

obras de restauração para proteção dos elementos arquitetônicos aplicados na edificação, técnicas e materiais 

da construção original, de modo a resgatá-los e preservar a integridade física e estética do bem, conforme segue 

abaixo: 

Alvenarias: 
As alvenarias que apresentarem problemas superficiais como fissuras ou perda de material devem ser 
recompostas através da substituição do trecho degradado por material de características similares às 
existentes. 
Esquadrias de madeira: 
Devem ser realizados o desempeno e reaprumo de folhas, bandeiras, caixilhos, enquadramentos e 
almofadas. Também a rearticulação dos trilhos dos caixilhos e assentamento e fixação de todos os 
elementos componentes. O enxerto com madeira nova deve ser criterioso, empregando-se material de 
características semelhantes ao existente, sem provocar qualquer processo de incompatibilidade. 

 
26 Projeto de intervenção no bem localizado à Rua Alvarenga Peixoto, 720 para adequação ao uso residencial e a fim de resgatar 
características originais da edificação que possui processo aberto para tombamento pelo CDPCM-BH. O projeto foi submetido à análise 
da equipe técnica do órgão gestor do Patrimônio Cultural, a DPCA, sob o protocolo 0267/2022 em 20/07/2022 e foi aprovado em 
29/07/2022. O projeto contendo o levantamento e todos os detalhamentos segue anexo a este dossiê. 
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Ferragens 
Todas as ferragens de portas e janelas deverão ser revisadas e reparadas para o seu perfeito 
funcionamento e segurança da edificação. As ferragens descaracterizantes e faltantes deverão ser 
substituídas. Devem ser assentadas, fixadas e alinhadas. Todos os trabalhos de serralheria deverão 
ser realizados com mão de obra específica e capacitada. O material deverá ser limpo, perfeitamente 
desempenado e sem qualquer defeito de fabricação. Os furos dos rebites e parafusos deverão ser 
escariados e as rebarbas limadas. 
Cobertura: 
A cobertura seguirá especificações e detalhes do projeto. Caso se detecte durante as obras a 
necessidade de troca de peças do telhado, este serviço deverá ser previamente aprovado pelo 
Coordenador da Obra. 
Entelhamento 
Durante a obra, o entelhamento deverá ser verificado e caso haja pontos de infiltração, deverão ser 
corrigidos da seguinte forma: 
As telhas existentes originais deverão ser reutilizadas como capa. Em caso de inserção de telhas novas, 
estas deverão ser empregadas como bica, ou quando necessário na complementação das capas, de 
forma não concentrada e diluída nos panos das coberturas. 
Pisos 
A implantação dos pisos deverá seguir as diretrizes de projeto e deverá ser executada sobre solo bem 
compactado, de modo a evitar–se qualquer abatimento posterior. Só serão executados após 
assentamento de todas as tubulações e canalizações. Áreas sujeitas a chuvas e lavagem deverão ter 
caimento satisfatório ao perfeito e rápido escoamento das águas. 
Tacos de madeira 
Deverão ser assentados sobre o contrapiso com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3. 
Apresentar coloração homogênea sem trincas, nódulos, brancos e estar livre de ataques de fungos, 
cupins e outros. Deverão obedecer a paginação de projeto. Deverão receber sinteco com acabamento 
fosco. 
Piso em ladrilho hidráulico 
O piso em ladrilho hidráulico deverá receber limpeza e posteriormente aplicação de cera. Os produtos 
deverão ser testados no local e ter acompanhamento do Coordenador da Obra. 
Textura fachada 
A recomposição da textura da fachada deverá ser executada de forma criteriosa, de modo a não 
apresentar diferenças ou descontinuidade. O material a ser utilizado deverá possuir características 
aproximadas às da existente, e deve ser aplicado nos trechos indicados no projeto. 
Pinturas 
As pinturas devem ser feitas sobre superfícies bem-preparadas (secas, lisas, limpas, isentas 
de poeira, mofo e gorduras). 
Durante os trabalhos devem ser tomadas precauções quanto ao levantamento de pó, até 
que as tintas sequem totalmente. 
Pintura Esmalte Sintético sobre Elementos Metálicos 
As superfícies, quando necessário, deverão ser vigorosamente escovadas com escovas de 
aço. 
Deverão ter prévia proteção com tratamento anticorrosivo para posterior aplicação de duas 
demãos de esmalte sintético. 
Observar o intervalo entre cada etapa. 
Pintura esmalte sintético fosco sobre madeiras 
As superfícies devem ter suas camadas de tinta removidas com Pintoff ou similar para 
posteriormente receber proteção com aplicação de zarcão. 
Deve-se fazer aplicação de Dragnet e, só depois da recuperação das ferragens, executar nova 
pintura com duas demãos de esmalte sintético fosco. 
Observar o intervalo entre cada etapa. 

Numa análise estilística deve-se levar em conta não só a articulação da fachada ou seus aspectos morfológicos, 

mas também a volumetria da edificação, sua escala e implantação no terreno, a relação com a vizinhança (da 

época), a distribuição de funções dos espaços e o gradiente público-privado para se compreender a 

manifestação arquitetural. Por todos as características arquitetônicos, materiais e técnicas construtivas 

originalmente encontrados e ainda preservados no bem localizado à Rua Alvarenga Peixoto em análise, 
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conforme já descrito neste dossiê, podemos identificar diversos elementos que podem associar o exemplar 

diretamente ao Ecletismo tardio com influência do Neocolonial e de outras referências formais diversas. 

Em que pese o imóvel tenha sofrido intervenções, percebe-se que a maior parte das características 

arquitetônicas originais, os agenciamentos interno e externo, as técnicas e materiais aplicados na construção27, 

incluindo os acabamentos, revestimentos, ornamentos aplicados à alvenaria e à pintura, dentre outros aspectos 

relevantes da composição original acabaram por resistir ao tempo e às intervenções de adequação aos diversos 

usos que a casa abrigou. Esses elementos mais significativos da construção original seguiram preservados ou 

passíveis de recuperação, o que pôde ser comprovado atualmente também com o projeto de restauração e com 

as obras em curso no bem. 

Trata-se, portanto, de importante exemplar arquitetônico de tipologia característica das edificações que 

passaram a compor a paisagem urbana da Belo Horizonte do início da década de 40 e que, além de representar 

um marco e referência para história e memória da cidade, ainda contribui para preservação de uma ambiência 

mais heterogênea, criando uma diversidade necessária capaz de “arejar” a paisagem urbana. A preservação da 

casa da Rua Alvarenga Peixoto contribui também para tornar a urbe mais sustentável e para uma maior 

qualidade de vida na cidade. 

Por todo o exposto e ainda contando com a anuência do atual proprietário entendemos que o bem merece a 

proteção por tombamento pelo CDPCM-BH. Ademais, a proteção do Patrimônio Cultural agrega valor à 

propriedade com a função que também atende aos interesses da coletividade, podendo ainda o bem vir a fazer 

jus aos benefícios previstos na legislação vigente (isenção de IPTU e geração de unidades da TDC), desde que 

observadas as exigências dos respectivos processos administrativos conforme o que couber. 

  

 
27 No levantamento atual pode-se notar que ainda se encontram preservados os revestimentos de piso em ladrilhos (sextavados e 
decorados), em parquet (tacaria com padrões diversos e tabeira em cada cômodo), as soleiras e os peitoris em matonelle, as pedras 
mármore aplicadas na escada (preto e branco), os gradis em ferro trabalhado com arabescos presentes no guarda corpo da escada e 
na fachada frontal, elementos decorativos como roda tetos, cimalhas, medalhões, molduras, as portas e janelas em madeira, os 
armários embutidos, peitoris e rodapés em pedra, louças e revestimentos do banheiro no pavimento superior, as vergas e recortes dos 
vãos internos, dentre outros, a maior parte em conformidade com o projeto e a execução originais. 
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8. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 

Realizado pela equipe técnica da DPCA em novembro/2022: 

 

Fachada frontal.  

 
Fachada frontal. Detalhe recorte do pavimento superior que 

avança sutilmente sobre o pavimento térreo. 

 
Fachada frontal. Detalhe embasamento em pedra. 

 
Fachada frontal. Detalhe vãos geminados separados por 

colunas torsas. 

 
Fachada frontal. Detalhe vãos pavimento superior. 

 

 
Fachada frontal. Detalhe cimalhas junto aos beirais da 

cobertura. 
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Fachada frontal. Detalhe janela tipo veneziana com 3 folhas de 

abrir em madeira. 

 
Fachada frontal. Detalhe arco ornamentado com pedras e 

textura aplicada no tratamento do pano da fachada. 

 
Fachada frontal. Detalhe acessos garagem e afastamento 

direito. 

 
Fachadas frontal e direita. 

 
Fachadas frontal e direita. 

 

 
Fachadas frontal e direita. Detalhe frontão  
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Levantamento realizado por Manuela Cotta de Sá apresentado à DPCA em julho/2022 junto ao projeto de 

restauração e readequação da edificação para uso residencial: 

 

Passeio 

- Piso em ladrilhos hidráulicos em cimento natural com piso 
tátil para PNE. 

 

Acesso pedestres 2º Pavimento 

- Piso em ladrilho hidráulico colorido em estado ruim com 
vários pontos de remendo. 

- Paredes e teto pintados com tinta acrílica na cor branca. 

- Portão principal em ferro adornado pintado com tinta 
esmalte na cor dourada, com vedação em vidro adesivado na 
cor fumê. 
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Varanda frontal 2º Pavimento 

- Piso em lajotas hexagonais vermelhas; 

- Paredes com reboco texturizado pintado com tinta acrílica 
na cor branca; 

- Colunas pintadas com tinta dourada; 

- Roda teto e roseta de gesso trabalhado pintado com tinta 
dourada; 

- Fechamento do vão voltado para a rua com guarda corpo 
de ferro adornado pintado com tinta esmalte na cor dourada e 
vidro adesivado na cor fumê. 

- Porta principal em ferro adornado pintado com tinta 
esmalte na cor dourado e vidro fantasia. 
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Estar 2º Pavimento 

- Piso em tacos de madeira parcialmente danificados; 

- Rodapés em mármore preto; 

- Paredes e teto pintados com tinta acrílica na cor branco 
neve; 

- Roda teto e roseta de gesso trabalhado pintado com tinta 
dourada; 
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Jantar 2º Pavimento 

- Piso em tacos de madeira; 

- Rodapés em mármore preto; 

- Paredes e teto pintados com tinta acrílica na cor branco 
neve; 

- Roda teto e roseta de gesso trabalhado pintado com tinta 
dourada; 

- Escada com piso de mármore branco, espelhos em 
mármore preto e guarda corpo de ferro adornado pintado com 
tinta esmalte na cor dourado. 

- Esquadrias de madeira envernizada e vidro. 
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Lavabo 2º Pavimento 

- Piso em ladrilho hidráulico danificado; 

- Rodapé em mármore preto; 

- Parede revestida com papel de parede. 



 

FMC/DPCA/DEZEMBRO 2022 

 
 

 
 

 

Copa 2º Pavimento 

- Piso em ladrilho hidráulico parcialmente danificado; 

- Paredes revestidas parcialmente com azulejo decorado 
15x15cm; 

- Esquadria em ferro T e vidro jateado desenhado; 

- Parte superior das paredes e teto pintados com tinta esmalte 
na cor branca. 
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Despensa 2º Pavimento 

- Piso em tacos de madeira; 

- Rodapés em mármore preto; 

- Paredes e teto pintados com tinta acrílica na cor branco 
neve; 

- Esquadria de madeira envernizada e vidro incolor. 
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Cozinha 2º Pavimento 

- Piso em ladrilho hidráulico parcialmente danificado; 

- Paredes revestidas parcialmente com azulejo decorado 
15x15cm; 

- Esquadria em ferro T e vidro fantasia; 

- Parte superior das paredes e teto pintados com tinta esmalte 
na cor branca. 
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Área coberta voltada para os fundos 2º Pavimento 

- Piso em lajotas hexagonais vermelhas; 

- Paredes pintadas com tinta esmalte na cor branca. 

- Porta em madeira almofadada envernizada. 

- Cobertura em telha cerâmica sobre estrutura de madeira. 

 

Depósito 2º Pavimento 

- Piso em lajotas hexagonais vermelhas; 

- Paredes pintadas com tinta esmalte na cor lilás. 

- Porta em veneziana de ferro pintada na cor dourado. 
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Afastamento lateral descoberto 2º Pavimento. 

- Piso em ladrilho hidráulico colorido em estado ruim com 
vários pontos de remendo. 

- Paredes com reboco texturizado pintado com tinta acrílica 
na cor branca; 

- Portão (grade) de ferro pintado com tinta esmalte na cor 
dourada; 

 

Afastamento lateral descoberto 2º Pavimento. 

- Piso em ladrilho hidráulico colorido em estado ruim com 
vários pontos de remendo. 

- Paredes com reboco texturizado pintado com tinta acrílica 
na cor branca; 

- Portão (grade) de ferro pintado com tinta esmalte na cor 
dourada; 
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Escada externa de acesso ao 1º Pavimento 

- Piso cimentado; 

- Paredes com reboco texturizado pintado com tinta acrílica 
na cor branca; 
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Pátio externo 1º Pavimento 

- Piso em cimento natado pintado parcialmente com tinta para 
piso na cor cinza. 

- Fachada fundos parcialmente revestida com reboco 
texturizado pintado com tinta acrílica na cor cinza; 
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Quarto – 1º Pavimento. 
- Piso em cerâmica cinza; 

- Parede parcialmente revestida com cerâmica que imita 
pastilha mescla preto e branco. 

- Esquadria de ferro e vidro pintado com tinta esmalte na cor 
branca. 

- Forro de gesso pintado com tinta acrílica na cor branca. 

 

Banheiro – 1º Pavimento. 

- Piso em cerâmica hexagonal na cor amarela; 
-Parede parcialmente revestida com cerâmica branca brilhante 
15x15cm. 
- Parte superior das paredes e teto pintados com tinta esmalte na 
cor branca. 
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Quarto 1º Pavimento. 
- Piso em cerâmica bege; 

- Parede parcialmente revestida com cerâmica branca. 

- Forro de gesso pintado com tinta acrílica na cor branca. 

 

 

Serviço 1º Pavimento. 

- Piso em cimento natado pintado parcialmente com tinta para 
piso na cor cinza. 

- Paredes e laje pintadas com tinta esmalte na cor branca. 

- Janela em madeira almofadada e vidro pintada com tinta 
esmalte na cor branca. 
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Garagem 1º Pavimento. 

- Piso em cimento natado pintado parcialmente com tinta 
para piso na cor cinza. 

- Paredes e forro de gesso pintados com tinta esmalte na 
cor branca. 

- Porta em madeira almofadada e vidro pintada com tinta 
esmalte na cor branca. 

- Portão de enrolar pintado com tinta esmalte na cor 
dourado. 

 

 

 
Afastamento lateral 1º Pavimento 

- Piso em cimento natado na cor vermelha; 

- Fachada com reboco texturizado pintado com tinta acrílica 
na cor branca; 

- Muro pintado com tinta esmalte na cor branca. 

- Cobertura translúcida. 
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Escada de ligação ao 3º Pavimento. 
- Escada com piso de mármore branco, espelhos em mármore 
preto e guarda corpo de ferro adornado pintado com tinta 
esmalte na cor dourado. 
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Circulação 3º Pavimento. 

- Piso em tacos de madeira; 

- Rodapés em mármore preto; 

- Paredes e teto pintados com tinta acrílica na cor branco neve; 

- Roda teto e roseta de gesso trabalhado pintado com tinta 
dourada; 

- Escada com piso de mármore branco, espelhos em mármore 
preto e guarda corpo de ferro adornado pintado com tinta esmalte 
na cor dourado. 

- Vitrais coloridos. 
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Varanda frontal escritório 3º Pavimento. 

- Piso em ladrilho hidráulico parcialmente danificado, sem 
sistema de escoamento adequada; 

- Paredes com reboco texturizado pintado com tinta acrílica 
na cor branca; 

- Porta em madeira almofadada envernizada e porta em 
veneziana metálica pintada com tinta esmalte na cor dourada. 

- Cobertura translúcida sobre estrutura metálica na cor 
dourada. 

- Guarda corpo em ferro adornado pintado com tinta esmalte 
na cor dourado e cobogo. 
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Escritório 3º Pavimento 

- Piso em tacos de madeira; 

- Rodapés em mármore preto; 

- Paredes e teto pintados com tinta acrílica na cor branco 
neve; 

- Esquadrias de madeira envernizada e vidro fantasia. 
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Quarto 3º Pavimento. 

- Piso em tacos de madeira; 

- Rodapés em mármore preto; 

- Paredes e teto pintados com tinta acrílica na cor branco 
neve; 

- Roda teto e roseta de gesso trabalhado pintado com tinta 
dourada; 

- Esquadrias de madeira envernizada e vidro. 

 
 

 

Varanda quarto 3º Pavimento. 

- Piso em ladrilho hidráulico parcialmente danificado. 

- Paredes com reboco texturizado pintado com tinta acrílica 
na cor branca; 

- Porta em madeira almofadada. 

- Guarda corpo em ferro adornado pintado com tinta esmalte 
na cor dourado. 
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3º Pavimento 
Detalhe janelas tipo veneziana 

 

 
 

 

Closet 3º Pavimento. 

- Piso em tacos de madeira; 

- Rodapés em mármore preto; 

- Paredes e teto pintados com tinta acrílica na cor branco 
neve; 

- Esquadrias de madeira envernizada e vidro. 
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Banheiro 3º Pavimento. 

- Piso em ladrilho hidráulico parcialmente danificado; 

- Paredes revestidas parcialmente com azulejo decorado 
15x15cm; 

- Esquadria em ferro e vidro jateado desenhado; 

- Parte superior das paredes e teto pintados com tinta esmalte 
na cor branca. 
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Escritório 3º Pavimento. 

- Piso em tacos de madeira; 

- Rodapés em mármore preto; 

- Paredes e teto pintados com tinta acrílica na cor branco 
neve; 

- Roda teto e roseta de gesso trabalhado pintado com tinta 
dourada; 

- Esquadrias de madeira envernizada e vidro. 

 

 

Cobertura 

- Cobertura volume principal em telha cerâmica colonial sobre 
estrutura de madeira; 

- Cobertura varanda fundos em telha cerâmica colonial sobre 
estrutura de madeira; 

- Cobertura varanda fontal em telha de policarbonato sobre 
estrutura metálica. 
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9. JUSTIFICATIVA PARA O TOMBAMENTO 

 

O trecho do Bairro de Lourdes, ora destacado, ostenta características históricas, culturais, arquitetônicas e 

paisagísticas de grande relevância. Suas particularidades sustentaram a abertura de processo de tombamento 

para os bens culturais situados na Rua Alvarenga Peixoto, 720, 702, 616; Rua Curitiba, 2081, dentre outros. 

Juntas, estas edificações qualificam a paisagem na qual se inserem, conferindo-lhe destaque e relevância em 

relação ao contexto maior da cidade de Belo Horizonte. 

O conjunto dessas edificações constitui, assim, um importante registro da história e das formas de viver e habitar 

no bairro de Lourdes, ancorando a memória e os elementos que conferem identidade a uma das regiões mais 

tradicionais da nossa cidade. 

Criada formalmente pela Prefeitura na década de 1930, a região de Lourdes teve sua ocupação dinamizada na 

década seguinte, quando se tornou um dos mais sofisticados bairros de Belo Horizonte. Abraçando uma 

arquitetura residencial monumental e com vinculação estilística ao ecletismo, a região era marcada, 

originalmente, pela presença de casas de bom padrão estético e construtivo, com fachadas frontais ostentando 

tratamento ornamental apurado e, tendo algumas delas, grandes áreas ajardinadas. Estas características 

arquitetônicas, que ajudaram a construir a identidade do bairro e sua associação com o estilo de vida e modos 

de morar da elite belo-horizontina, podem ser claramente observadas na edificação, ora em tela. 

Dito isso, a edificação localizada na Rua Alvarenga Peixoto, nº 720, é bem cultural de autoria do arquiteto e 

engenheiro civil Romeo De Paoli. Foi construída em na década de 1940, representando uma corrente 

arquitetônica de residências construídas ao longo das décadas de 1940 a 1950 na cidade, que se mostraram 
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resistentes ao Movimento Moderno e adotaram o estilo norte-americano e o cinema como influência. Segundo 

VIEIRA28 

Pode-se dizer que o modernismo, em momento algum, existiu sozinho e, pelo fato de a produção 

arquitetônica dele derivada ter sempre compartilhado o ambiente construído com uma série de outras 

correntes, não há como negar o papel das demais – muitas vezes inclusive de maior relevância – na 

composição da memória da sociedade. Símbolo de uma nova era, o modernismo emergiu num contexto 

muitas vezes ainda hostil às inovações. Ainda que de marcada relevância para a história da arquitetura, 

as concepções modernistas podem, comparativamente, ter sua presença na memória de seus 

contemporâneos questionada. 

Essa resistência ao Moderno está presente em outros imóveis desse perímetro.  Ainda segundo VIEIRA29 

Podemos citar que a produção arquitetônica das décadas de 30 a 60, especialmente residencial 

unifamiliar, não apenas é ainda marcante no cenário da cidade, como mantém- se, em suas soluções 

arquitetônicas e até mesmo estilísticas, nos objetos hoje produzidos na cidade. Mencione-se também 

que, na cidade jovem que é Belo Horizonte, a arquitetura de então permanece presente na memória de 

boa parte da atual população da capital. De alguma maneira, ela diz respeito aos seus habitantes, guarda 

ainda significados que não se restringem àqueles prescritos pela história. A pesquisa sobre os objetos 

arquitetônicos de tal época, a nosso ver, justifica-se, ademais da busca de uma preservação do 

patrimônio mais criteriosa, pelo fortalecimento da relação entre a paisagem urbana e os objetos que a 

compõem com a memória viva da cidade. 

Assim, O dossiê de tombamento da presente edificação pautou-se em uma especial importância histórica, 

arquitetônica e cultural, além ainda do fato de a edificação contextualizar uma ambiência em seu perímetro de 

implantação. 

No contexto da política de proteção cultural do município de Belo Horizonte, focada na proteção de Conjuntos 

Urbanos, entende-se a preservação de determinada edificação como a valorização dos elementos simbólicos 

que remetem à história da ocupação de uma mancha urbana. A preservação, nessa política, é compatível com 

as novas inserções urbanas, numa dinâmica inevitável de ressignificações. Seu objetivo fundamental é a 

promoção da qualidade de vida dos cidadãos, ao valorizar seus lugares da memória, sua identidade, suas 

referências cotidianas, sua paisagem. 

Conservar a paisagem cultural é um dos desafios mais complexos com que se depara a área do 

patrimônio hoje. Se a sua conceituação já se mostra uma tarefa difícil, tal dificuldade se aprofunda 

 

28 VIEIRA, José Júlio Rodrigues. Memória e História da Arquitetura Belorizontina. A uma proposta de conciliação. In: Revista Interpretar 

Arquitetura Edição 13 da Escola de Arquitetura da UFMG. 

29 Op cit 
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quando se passa para a formulação de estratégias para o tratamento dessa categoria especial de 

patrimônio. (CASTRIOTA, 2009, P.23)  

Dito isso, a identificação dos valores é uma referência fundamental para a patrimonialização de um bem e a sua 

preservação, cujo objetivo principal é proteger os seus significados, de acordo com os critérios estabelecidos 

quando de seu tombamento. A tarefa de proteger o patrimônio cultural impõe, assim, o exercício do julgamento 

e a tomada de decisões cujos efeitos, sentidos por longo tempo, determinarão muito do que as gerações futuras 

vão conhecer sobre o seu passado e buscarão compreender o nosso presente. Trata-se do que queremos que 

seja transmitido para futuras gerações, ou seja, do que esperamos para nossa cultura em um futuro que 

dependerá também das escolhas feitas no presente. 

Diversas edificações pertencentes ao perímetro onde localiza-se a edificação, ora em estudo, apresentam caráter 

referencial e simbólico para a cidade, tendo sido indicadas como bens culturais merecedores de tombamento. 

Sua proteção, além de propiciar um registro histórico/documental dessa região da cidade, contribui para manter 

uma salutar heterogeneidade do espaço, tanto em termos volumétricos, quanto ambientais e de usos.  

O seu tombamento trará relevantes contribuições por garantir às atuais e futuras gerações de belo-horizontinos, 

bem como cidadãos de outros lugares, o direito à informação, à contemplação e à experiência no contato com o 

patrimônio constituído em outros tempos, possibilitando um diálogo Inter geracional, e o reconhecimento de seu 

valor simbólico, isto é, não material, que se mantém, mesmo quando o bem cultural abriga outros usos que não 

original.  

Preservar a edificação em questão significa possibilitar uma aproximação a tempos pretéritos, e a resguardar a 

forma de vivência demonstrada por meio das características arquitetônicas desta edificação e dos outros bens 

culturais protegidos que configuraram seu entorno, nas quadras adjacentes, e que os tornam representativos 

dessas formas de viver num determinado período da história do bairro de Lourdes e da cidade de Belo Horizonte. 

Em outras palavras, a preservação desse bem cultural é uma forma de tentar resguardar uma ambiência histórica 

e uma paisagem cultural, tão cara para todos os munícipes. 

Por sua vez, preservar essas ambiências históricas terminam orientando boas práticas de intervenção nesses 

contextos históricos e culturais, uma vez que as recomendações caminham no sentido de conservar aquilo que 

é autêntico, e integrar os bens culturais aos diversos contextos urbanos contemporâneos, respeitando, sempre 

que possível, os valores de antiguidade. A preservação de ambiências históricas transmite legados culturais, 

contribuem para a reafirmação das identidades dos lugares e facilitam interações afetivas entre pessoas e 

ambientes patrimoniais. 
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O presente dossiê contextualizou ainda, a edificação da Rua Alvarenga Peixoto, nº 720, como portadora de 

valores de significância. Os documentos e informações reunidos permitiram a identificação de diversos valores 

de ordem social, de Intelectualidade, de identidade e ideológicos, assim como valores sentimentais. 

Para Riegl (2014), atribuímos valores históricos a um bem quando 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).  

Ressalte-se que as antigas residências de interesse de preservação, mesmo quando deixam de abrigar o uso 

original, são adaptáveis e adaptadas para atividades ligadas a serviços e comércios, possuindo, portanto, 

características de sustentabilidade, como é o caso do presente bem cultural. 

Nesse sentido, o material reunido no presente dossiê nos permitiu atribuir significativa importância histórica à 

edificação, sendo o bem cultural em tela, representativo de uma arquitetura eclética (de tipologia residencial 

em sua origem), adotada a partir da década de 1930, em Belo Horizonte. Além de ser um fragmento documental 

importante da história da comunidade local do bairro de Lourdes, como afirmado em linhas anteriores, bem como 

para a cidade. 

O ecletismo aparece como a cultura arquitetônica própria do século XIX, “de uma classe burguesa que dava 

primazia ao conforto, amava o progresso (especialmente quando melhorava suas condições de vida), amava as 

novidades, mas rebaixava a produção artística e arquitetônica ao nível da moda e do gosto. ” (PATETTA, 1987, 

p. 13). Esta definição de Ecletismo valoriza o estilo como próprio de uma classe burguesa.  

Já 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 estéticos formais que são culturalmente influenciados pelos 

costumes locais, assim como por características simbólicas que evocam estilos ou que sejam representativas de 

determinados imaginários (ICOMOS, 2013). Esses valores são contextualizados no projeto do edifício por meio 

das formas adotadas, implantação, proporções e composição geral. 

Sobre o aspecto dos valores artísticos, cabe esclarecermos que a partir da evolução das políticas de preservação, 

após os anos 1970, e considerando a leitura ampliada do sentido da preservação em consonância com o art. 

216, Seção II, da Constituição federal de 1998, os valores artísticos da edificação podem ser contextualizados 

especialmente nas formas, proporções, implantação, ornamentos, revestimentos e composição geral. Assim, 

destacamos que a casa, objeto deste dossiê de tombamento, mantém boa parte do tratamento original de grande 
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parte da volumetria, bem como de seus revestimentos internos e agenciamentos, sendo, dessa forma, uma 

referência de valor estético no contexto do bairro. Esta casa consiste num importante exemplar da arquitetura da 

primeira metade do século XX, de tipologia residencial, que se vincula ao Eclético tardio com influência 

predominante do Neocolonial e com outras referências formais diversas. 

O valor científico como referencial de significância remete aos estudos acadêmicos voltados para a 

compreensão das estratégias de organização do espaço, técnicas construtivas e estudos da história da 

arquitetura. Aborda a relação com os hábitos, valores, modos de ser e viver, enfim, a cultura dos grupos 

formadores da sociedade belo-horizontina nos diversos períodos históricos.  Permite que estudantes de 

arquitetura, de sociologia e de outras áreas, assim como a demais pesquisadores, compreendam o contexto da 

criação, propiciando reflexões, experiências e vivências sobre técnicas e soluções de construção e organização 

dos espaços, suas diferenças e semelhanças com o tempo presente. 

Os significados sentimentais mencionados por Vinãs (2005) justificam a preservação 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 à relação de cada indivíduo com o espaço em que habita e 

frequenta. O espaço é muitas vezes o suporte físico das memórias. Nesse sentido, o edifício se constitui como 

suporte físico para o que o historiador francês Pierre Nora denomina de “lugar de memória”, que pode ser o 

próprio edifício como também os acontecimentos, festas, aniversários, tratados, processos verbais e situações 

associadas a ele.  

A casa da Alvarenga Peixoto, nº 720, trata-se de exemplar remanescente que vem agregar valor e contribuir não 

só na ambiência do perímetro no qual se insere, mas para o Patrimônio Cultural da cidade como um todo. A 

paisagem no local onde se insere o imóvel é caracterizada por uma ambiência cujo quadro construído tem como 

elementos marcantes as torres residenciais, entre as quais pontuam ainda, isoladamente ou em grupos, casas 

de tipologia residencial remanescentes da ambiência que caracterizou o bairro de Lourdes em seu início, nos 

anos 1930. Estas últimas casas remanescentes se apresentam em estilos diversos, caracterizadas por jardins 

frontais, pela volumetria de um ou dois pavimentos, referenciadas às diversas tendências que marcaram, no 

período, o Ecletismo em Belo Horizonte, assim como alguns exemplares referenciam o Art déco e o 

Protomodernismo. Atualmente, essas edificações, quando não mais utilizadas como residências unifamiliares, 

geralmente passaram ou passam a adaptações para novos usos de serviços e comércio, como butiques, lojas 

de antiguidades, lojas de artigos para decoração, academias, salões de beleza, clínicas médicas ou escritórios 

de advocacia, dentre outros. 
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Evidenciando a dinâmica e a evolução natural da cidade, a ambiência atual apresenta-se heterogênea, 

fragmentada, e não idêntica à que existiu em meados do século passado. No entanto, ela guarda elementos e 

referências físicas pelos quais é reconhecida por parcela dos habitantes da cidade e por moradores locais como 

portadora de valores afetivos ligados aos seus vários lugares de memória. A casa, portanto, além de contribuir 

para essa heterogeneidade tão salutar à qualidade da urbe, constitui-se ainda como um fragmento de significativa 

referência na preservação da história da cidade para a coletividade. 

Diante do exposto, o órgão gestor do Patrimônio Cultural compreende como bastante relevante e útil a proteção 

do CDPCM-BH com o terceiro grau para o imóvel situado à Rua Alvarenga Peixoto, nº 720, de forma a garantir 

sua existência, bem como viabilizar a preservação de seu entorno visando ainda a permanência da situação atual 

que contribui com a qualidade urbana-ambiental local. O tombamento de uma obra arquitetônica, que pode ser 

considerada ao mesmo tempo criação cultural, edificação técnica, objeto social e proposta estética, visa preservar 

um bem cultural de valor para toda a coletividade. Preservar a obra arquitetônica é uma forma de refletir sobre 

as ideias, os ideais, valores e concepções do mundo que uma sociedade deixa concretizada no espaço numa 

determinada época. 
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Valores de significância cultural 

Tipo de valor 
(Atributo) 

Valor associado ao bem cultural 
(Significado) 

Históricos 

▪ Referência de valor individual enquanto documento arquitetônico de uma fase 
evolutiva da cidade e por contribuir para a qualidade urbano-ambiental do local e 
resguardar a forma de viver de um determinado período da história de Belo 
Horizonte; 

▪ Representação do reconhecimento da sua importância no contexto e na evolução 
histórico-urbana de Belo Horizonte, que possibilita a preservação de um bem que 
serve como documento arquitetônico e urbano, como uma peça histórica e 
documental; 

▪ A edificação é representativa das primeiras ocupações da cidade de Belo 
Horizonte, sendo um importante exemplar da arquitetura residencial da primeira 
metade do século XX; 

▪ Referência simbólica e afetiva, de identidade coletiva. 

▪ Representa o advento da solução estética do ecletismo de influência 
predominante do Eclético tardio com influência predominante do Neocolonial e 
com outras referências formais diversas na arquitetura residencial belorizontina; 

Artísticos/ 
Estéticos 

▪ Exemplar significativo, vinculado às tipologias residenciais do estilo eclético, 
adotadas na primeira metade do século XX (Ecletismo tardio, décadas de 1930 e 
1940) na cidade de Belo Horizonte com influências diversas; 

▪ Insere-se de forma harmônica no ambiente urbano, em termos de implantação, 
forma, ritmo, proporção e escala; 

▪ Exemplar que contribui para a preservação da paisagem cultural e a ambiência 
do perímetro onde encontra-se inserida. 

Científicos 

▪ Referência para pesquisas que envolvam as disciplinas de História, Arquitetura, 
dentre outras, em relação a aspectos técnicos, históricos e conceituais, do Bairro 
de Lourdes em outras temporalidades; 

▪ Na área da educação pelo patrimônio é exemplar que contextualiza em termos 
urbanísticos a parte da cidade onde se implanta, exemplificando para estudantes 
e educadores a lógica da proteção cultural do Município de Belo Horizonte; 

▪ Representativa do processo social, político e cultural que culminou com a 
construção e consolidação de uma política de patrimônio cultural em Belo 
Horizonte.  

Identitários/ 
Afetivos/ 

sentimentais 

▪ As vivências individuais e dos grupos associadas à edificação são importantes 
para todos aqueles que conviveram no local;  

▪ Pode ser considerada “lugar de memória”, espaço significativo não apenas na 
memória afetiva dos frequentadores, mas também dos vizinhos e moradores do 
bairro. 

Quadro-Resumo dos valores de significância atribuídos ao imóvel 
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1O. DIRETRIZES DE PROTEÇÃO E DE INTERVENÇÃO/RESTAURAÇÃO 

Em termos arquitetônicos, a ênfase da proteção recai na volumetria original da edificação, excluindo eventuais 

acréscimos construídos na parte de fundos ou nas laterais. A preservação da volumetria deve observar os 

principais elementos que caracterizam o bem em conformidade com o projeto original, do tratamento da fachada 

frontal, das fachadas laterais e posterior e a conformação da cobertura. Os elementos mais característicos da 

composição arquitetônica assim como técnicas e materiais aplicados na construção original deverão ser 

preservados. 

Caso a edificação ainda venha a ser objeto de novas adequações ou restaurações, é importante frisar que a 

intervenção com finalidade estética é tão legítima quanto as intervenções com finalidade funcional, as quais mais 

comumente se fazem necessárias para a adaptação a novos usos dos imóveis tombados, a exemplo da 

demolição ou construção de uma nova parede ou da reconstrução de um banheiro ou de uma cozinha, 

intervenções que eventualmente possam ser requeridas. Entretanto, como foi apresentado projeto nesse sentido, 

as intervenções em curso e a serem realizadas deverão estar em conformidade com projeto de restauração já 

analisado e aprovado pelo órgão gestor do Patrimônio Cultural (protocolo 0267/2022, Ofício DPCA/EXTER nº 

590/2022 de 29/07/2022). Alterações necessárias no projeto atual ou futuros devem objetivar preservar e garantir 

a conservação do bem cultural situado à Rua Alvarenga Peixoto, nº 720. Nesse sentido ou para garantir a 

preservação do exemplar em pauta, propomos as seguintes diretrizes de proteção e de intervenção: 

1. Deverá ser implementado/concluído o projeto de restauração já aprovado pela DPCA. Se forem 

necessárias outras modificações ou adaptações não previstas anteriormente, a proposta deve preservar 

o aspecto original da volumetria, em todas as suas características que possam ser percebidas a partir do 

exterior. Qualquer intervenção ou restauração deverá ter como referência o projeto original de Romeo de 

Paoli, as cicatrizes e os elementos que possam ser recuperados a partir de prospecções considerando 

a preservação dos elementos originais mais característicos da edificação (com o objetivo de promover a 

manutenção do bem protegido e de suas características estilísticas); 

2. As intervenções definidas no código de posturas como “reforma” deverão ser precedidas de 

apresentação do projeto ao órgão gestor do Patrimônio Cultural do município que, após análise e 

aprovação, emitirá carta de anuência prévia ao licenciamento na Prefeitura Municipal ou poderá analisar 

e aprovar o projeto por meio de interface entre os órgãos competentes em conformidade com o devido 

processo administrativo; 
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3. As intervenções que forem consideradas modificação em relação ao projeto original deverão ser 

regularizadas na Prefeitura Municipal e contar com prévia aprovação do CDPCM/BH ou do órgão gestor 

do Patrimônio Cultural; 

4. 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. Deve-se buscar valorizar 

a visibilidade do referido bem no contexto imediato, promovendo a sua inserção na paisagem urbana; 

5. De acordo com as diretrizes definidas para o Conjunto Urbano, não serão objeto de análise e aprovação, 

as novas construções ou a modificação de volumetria de edificações existentes que se configurem como 

“bandeja”, empenas cegas, ou que se implantem nas divisas laterais dos terrenos em que se situem 

imóveis tombados ou com processo aberto para tombamento pelo CDPCM/BH; 

6. Para o caso de construção de nova edificação em áreas adjacentes ao bem em pauta, fica estabelecida 

a altura da edificação tombada como referência e um afastamento mínimo de 5,0 metros do bem 

tombado; 

7. Futuros engenhos de publicidade devem ser submetidos ao órgão licenciador sendo propostos em 

conformidade com as diretrizes da Deliberação nº 025/2022 ou outras a serem estabelecidas futuramente 

pelo CDPCM-BH e com o Código de Posturas do Município (legislação vigente); 

8. Promover, sempre que possível, a manutenção e preservação dos revestimentos, materiais e técnicas 

construtivas originais, de relevos e dos elementos decorativos das fachadas, bem como detalhes 

ornamentais aplicados no interior da edificação. Deverão ser mantidas todas as esquadrias existentes, 

tanto portas quanto janelas e gradis, assim como suas ferragens, fechaduras e trincos originais, 

concebidas a partir do projeto e da construção original da casa; 

9. Os elementos decorativos internos em gesso, tais como cimalhas, cercaduras, baixos-relevos, 

medalhões, pinturas, revestimentos em tacaria, observando o padrão de cada ambiente, os ladrilhos 

hidráulicos, dentre outros, deverão ser preservados. Se ou quando necessário, a restauração deve prever 

pintura adequada ao substrato, com cores e especificações a serem analisadas e aprovadas pela equipe 

técnica do órgão municipal de gestão do patrimônio cultural; 

10. Ainda que a ênfase da proteção recaia sobre a volumetria da edificação principal, a proteção envolve 

também a cobertura em telhas cerâmica capa e canal (configuração da cobertura existente, águas e 

composição do telhado, estrutura em madeirame e telhas) no corpo original, a manutenção das fachadas 

e especialmente a composição da fachada frontal, devendo ser preservados os ornamentos em relevo, 
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os frisos, recortes e demais elementos da composição arquitetônica, conforme detalhes contidos no 

projeto original ou executados na construção. No caso de repintura, deverá ser adotada diferenciação de 

tonalidades e de cores (esquema de pintura compatível com cores e características estilísticas originais), 

nas esquadrias, nos frisos e nos panos da fachada em conformidade com análise e aprovação prévias 

do órgão gestor do Patrimônio Cultural; 

11. Fica vedada a instalação de aparelhos de ar-condicionado ou de quaisquer equipamentos nas fachadas 

que possam obstruir ou prejudicar a visibilidade e fruição do bem; 

12. Deve ser preservado o agenciamento externo (implantação e afastamentos) mantendo as áreas 

permeáveis ou ajardinadas e, tanto quanto possível, o agenciamento interno e/ou suas referências; 

13. Preventiva e periodicamente, deverá ser feita a verificação do estado de conservação da estrutura da 

cobertura e do sistema de drenagem pluvial, incluindo madeirame, telhas, rufos e calhas assim como 

reparos na cobertura, nas calhas e nos beirais a fim de se garantir sua estanqueidade buscando ainda 

sanar possíveis causas de infiltrações que possam colocar em risco a integridade do imóvel, bem como 

a manutenção e limpeza de todo o imóvel para garantir sua conservação. 
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11. ANEXOS 

 


