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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A edificação com endereço à Rua dos Aimorés, 2295 situa-se na 9ª Seção Urbana, quarteirão 020, lote 023. Ela 

é considerada de interesse cultural e foi listada para proteção por tombamento a partir do inventário realizado em 

2008 que visou a proteção do Conjunto Urbano Praça Raul Soares / Avenida Olegário Maciel, protegido no 

mesmo ano de 2008 pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, conforme processo nº 

01.058.118.07.01, deliberação nº. 136/2008, publicada no Diário Oficial do Município de 18 de dezembro de 

2008.  

 

Mapa Cultural indicando a localização do Bem Cultural em estudo. Fonte: DPCA 

Em 28 de maio de 2020 foi protocolado pedido de definição do grau de proteção do bem cultural para a 

finalização do processo de tombamento do imóvel em tela. Em 10 de junho de 2022, a filha do antigo 

proprietário, e atual inventariante do imóvel, a Srª Ana Luísa Rocha Scaramussa, torna a requerer à Diretoria de 

Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA, celeridade na definição do grau de proteção do bem cultural em 

tela. Na ocasião foi enviado material para subsidiar a conclusão do Dossiê de tombamento bem como a 

expressa concordância, para com o ato do tombamento do imóvel. 
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Dito isso, o presente dossiê se trata de ampliação e revisão do estudo inicial elaborado pela Arquiteta Manuela 

Cotta de Sá. Para a elaboração da versão atual, foi realizada a análise do material encaminhado, bem como 

análise aos projetos arquitetônicos originais fornecidos pelo Arquivo Público Municipal e pela Regulação Urbana. 

Assim, o presente Dossiê de Tombamento foi construído a partir desses subsídios, que possibilitaram avanço 

dos estudos desse bem cultural e compõe o processo de tombamento de nº 01.120834.14.42, processo 

específico da edificação, apenso ao processo nº 01.058.118.07.01, relativo ao Conjunto Urbano Praça Raul 

Soares / Avenida Olegário Maciel. 

Nesse sentido, este dossiê visa explicitar o valor cultural e urbanístico específicos do imóvel, subsidiando a 

definição do seu grau de proteção e estabelecendo suas diretrizes fundamentais de proteção, conforme 

estabelecido pela Lei 3.802/84 de 06 de julho de 1984, que organiza a Proteção do Patrimônio Cultural do 

Município de Belo Horizonte.  
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2. POLÍTICA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL 

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 Nuova, 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.1 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, etc. 

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. 

                                                      
1 Ressalte-se que no Brasil houve uma forte vinculação entre as ideias 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 ideias 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 se entendeu a ideia de homogeneidade estilística dos conjuntos urbanos, preconizada Giovannonni. 
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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 

homogeneidade estilística e o antagonismo entre “velho” e “antigo”. Assim, o espaço urbano é considerado como 

referencial simbólico e, em termos arquitetônicos, considera-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 esquecido, preservado ou desaparecido não se liga 

necessariamente a acontecimentos e pessoas consideradas notáveis, mas a todas as 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. (SILVA, 1996) 

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. (SANTIANNA, 2004) 

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 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, sócio-culturais e históricos.2 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 

                                                      
2 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 palenteológicos, 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 
sócio-cultural”. 
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influi na percepção estática ou dinâmica desses conjuntos, ou a eles vincula-se de maneira imediata no espaço, 

ou por laços sociais, econômicos ou culturais3. 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. (GEPH, 2004) 

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. (MAGNANI, 2004) 
(...) 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.. (MAGNANI, 2002) 
 (...) 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. (MAGNANI, 2002) 
 “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. 
(MAGNANI, 2002). 

                                                      
3 Definição contida na Recomendação de Nairobi op.cit. 
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3. O CONJUNTO URBANO PRAÇA RAUL SOARES /AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL 

O Conjunto Urbano Praça Raul Soares /Avenida Olegário Maciel, aprovado pelo CDPCM-BH em 2008, é 

caracterizado pelo trajeto principal da própria avenida e por de três pedaços que se desenvolvem ao longo de 

toda a Avenida Olegário Maciel: o pedaço centro, o pedaço Praça Raul Soares e o pedaço Lourdes. Cada um 

dos três pedaços que constituem o Conjunto Urbano também são reconhecidos por possuírem uma ambiência 

específica que pode ser percebida por seus laços sociais, econômicos ou culturais que se relacionam entre si e 

com a paisagem construída. 

O pedaço Praça Raul Soares é polarizado ela praça de mesmo nome, a qual possui desenho de Érico de Paula. 

Construída nos anos 1930, a ocupação de seu entorno ocorreu entre os anos 1940 e 1960, com grandes 

edificações localizadas nos eixos das quatro grandes avenidas que dela irradiam. Em 1943, foi inaugurado o 

Edifício Randrade, projetado por Luiz Pinto Coelho, o primeiro arranha-céu construído fora do centro da cidade.  

Em seguida, foram construídos os edifícios Casablanca, Leblon, Indaiá, Pignataro, Copacabana e outros, 

refletindo um processo de transformação arquitetônica vivido por Belo Horizonte, no qual os edifícios passaram a 

atingir alturas compatíveis com os limites máximos estabelecidos pela legislação urbanística. Este fenômeno 

tem, na construção do conjunto habitacional JK, projetado por Oscar Niemeyer, o seu mais significativo exemplo. 

Nos anos de1960 a Praça Raul Soares funcionou como uma espécie de amplo jardim de passeio para as 

famílias da cidade, onde se desenvolviam atividades de lazer. Nos anos de 1980, a praça foi associada a espaço 

de permanência de pessoas marginalizadas. Hoje, já restaurada, destaca-se como um elemento polarizador do 

pedaço, caracterizado pela paisagem verticalizada e, cada vez mais, por atividades de lazer e descanso. A 

Praça Raul Soares apresenta-se como uma área de influência sobre diferentes partes da cidade e, 

consequentemente, como zona de transição entre os dois outros pedaços do Conjunto Urbano. O terceiro 

pedaço é denominado Pedaço Lourdes, que se estende dos quarteirões lindeiros à Praça Raul Soares até a 

Avenida do Contorno, fazendo limite com o bairro Cidade Jardim. Seu perímetro é composto em sua porção 

oeste por parte do bairro Santo Agostinho e, em sua porção leste, pelo bairro de Lourdes, tendo a Avenida 

Olegário Maciel como eixo divisor dos bairros. Portanto, o processo de ocupação deste pedaço encontra-se, 

intimamente, vinculado à história da formação e desenvolvimento destes dois bairros. Tem como características 

gerais, a implantação, a partir dos anos 1940, de edificações primordialmente residenciais, unifamiliares, de bom 

padrão estético e construtivo. Existem exemplares art déco e protomodernistas, assim como uma maioria de 

casas cujas fachadas principais possuem tratamento ornamental apurado e vinculação estilística percebida pela 

aplicação de fragmentos arquitetônicos de diferentes estilos históricos. A tendência ao uso residencial, 
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entretanto, foi sendo substituída, a partir dos anos de 1970, pelo uso comercial e de serviços. Muitas residências 

foram adaptadas para receberem boutiques de luxo, restaurantes e prestação de serviços, todos voltados para 

um público mais abastado. Paralelamente à perda do uso residencial, iniciou-se um processo de verticalização 

da área, com prédios residenciais voltados para as classes mais altas. Ressalta-se que a porção situada entre a 

Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia) e a Avenida do Contorno, de ocupação mais recente, abriga 

edificações mais verticalizadas e de uso institucional e financeiro 

O Conjunto é perpassado por trajetos feitos a pé ou de automóvel, a exemplo dos que se fazem ao longo da 

própria Avenida Olegário Maciel, ou ao longo da Rua Santa Catarina, outrora percorrida pelos Bondes, e que 

hoje é percorrida por várias linhas de ônibus. Outros trajetos, como os das avenidas Bias Fortes e Amazonas, 

cortam o conjunto em direção ao espaço mais abrangente da cidade, para além dos pedaços do conjunto, 

ligando estes a outras manchas urbanas e a outros pontos de interesse na cidade. 

Os grandes trajetos feitos com o automóvel têm na Praça um nó importante de articulação na área central da 

cidade. Ao mesmo tempo, a Praça, apesar de sua característica de “ilha” no cruzamento de avenidas, é 

acessível ao trajeto a pé por faixas de pedestres, sendo cortada por diversos trajetos de pedestres. 

O percurso ao longo do trajeto da Avenida Olegário Maciel revela a existência de pórticos que sugerem a 

separação entre as manchas do conjunto. Um destes pórticos situa-se no quarteirão correspondente ao Edifício 

JK e à Igreja Universal e configura claramente um marco na paisagem, limite de duas manchas distintas: 

Avenida Olegário Maciel - Lourdes e mancha da Praça Raul Soares. Com efeito, tem-se ali um “vazio da 

transição”, entre uma ambiência com menor número de transeuntes, com o predomínio de estabelecimentos, 

equipamentos e edificações mais sofisticadas e suntuosas e outra, marcada pela presença da Praça. Outro 

pórtico referencial corresponde ao elevado Castelo Branco, elemento de ligação entre o centro da cidade e os 

bairros localizados nas regiões noroeste, nordeste e Pampulha. 

Percorrendo a Avenida Olegário Maciel em direção à área central, outro pórtico evidencia-se no pequeno trecho 

da entre o Mercado Novo e a praça, marcando uma nova transição entre a mancha da praça e uma terceira 

mancha, correspondente à parte da Avenida Olegário Maciel pertencente ao centro tradicional da cidade, cuja 

ambiência caracteriza-se pelo seu caráter mais popular e pelo maior burburinho de pedestres. 

Exemplos de elementos associados à categoria circuito podem ser exemplificados na existência de pontos 

boêmios que constituem um circuito principal com estabelecimentos como a Pizzaria Porto, o restaurante Hi Fi, o 

Massa e& Cia o Vaga Lume e o Matrix, reconhecidos pelos seus usuários habituais e que se distribuem nas 
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porções sul do conjunto urbano. O circuito gay, com seus bares e boates é considerado uma especificidade do 

circuito boêmio e pontua o pedaço Olegário Maciel-Centro, avançando para áreas além dos limites do conjunto, 

na região do Barro Preto.  
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3.1. O PEDAÇO LOURDES – O ENTORNO DO BEM CULTURAL DA RUA DOS AIMORÉS, 2295 

A edificação em análise pertence ao Conjunto Urbano Praça Raul Soares / Avenida Olegário Maciel e, 

especificamente, ao pedaço deste conjunto denominado Lourdes. Conforme está detalhado no dossiê de 

tombamento do citado conjunto urbano, este pedaço possui um desenvolvimento particular. Até a década de 

1920, a região era ocupada por densas matas. Foi somente na primeira metade da década de 1930, que a 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte criou o bairro de Lourdes, formalizando a expansão dos limites da cidade.  

As primeiras construções residenciais teriam surgido na parte posterior da Igreja de Lourdes, espalhando-se até 

as imediações da parte já canalizada do Córrego do Leitão.4 Era uma área considerada distante do centro e de 

difícil acesso, na qual parte dos terrenos pertencia ao município. Na gestão do prefeito Otacílio Negrão de Lima 

iniciou-se um processo de urbanização da região e posterior comercialização dos terrenos ali localizados.5 

Assim, tornou-se um local atraente para as famílias de classe média da Capital. 

Já na década de 1940, o bairro passava por acelerado processo de ocupação. Reportagens de época6 

apresentam o fim da Segunda Grande Guerra como responsável pelo reaquecimento da economia, que havia 

sofrido uma retração no período do litígio. Nesse momento, houve melhorias nas condições gerais de trabalho e 

produção, bem como na construção civil: 

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.7 

Dito isso, esse pedaço constituiu-se a partir de 1940 com edificações primordialmente residenciais, unifamiliares, 

de bom padrão estético e construtivo. Existem atualmente exemplares Art Déco e Protomodernistas, assim como 

uma maioria de casas cujas fachadas frontais possuem tratamento ornamental apurado e vinculação estilística 

ao ecletismo em virtude de apresentarem fragmentos arquitetônicos que identificam os mais variados estilos 

                                                      
4 O Córrego do Leitão já estava canalizado entre as ruas São Paulo e Curitiba. Próximo a essa região, na Rua Gonçalves 

Dias, existia uma ponte que servia de ponto de encontro referencial para os habitantes do novo bairro. 
5 O valor de venda desses terrenos chegou a dois contos de réis, cada um. 
6 Ver REVISTA ALTEROSA. Surge um novo bairro da Capital. Belo Horizonte, ano VII, n.66, p. 112-113, outubro de 1945. 
7 REVISTA ALTEROSA. Surge um novo bairro da Capital. Belo Horizonte, ano VII, n.66, p. 112, outubro de 1945. 
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históricos. Portanto, a paisagem é constituída pela distribuição homogênea de grandes torres com mais de dez 

pavimentos, intermeadas por edificações baixas, formando núcleos arquitetônicos de casas de interesse para 

preservação, geralmente de um e dois pavimentos. 

 

Bairro de Lourdes Década de 1940. Fonte: APCBH 

Neste pedaço, a tendência ao uso residencial unifamiliar foi sendo substituída, a partir dos anos de 1970, pelo 

uso comercial, de serviços e residencial multifamiliar. Muitas residências foram adaptadas para receberem 

boutiques de luxo, restaurantes e prestação de serviços, todos voltados para um público mais abastado. 

Paralelamente à perda do uso residencial unifamiliar, iniciou-se um processo de verticalização da área, com 

prédios residenciais voltados para as classes mais altas.  

Na extremidade sul deste pedaço, onde se localiza a Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia) e a Avenida 

do Contorno a ocupação é relativamente recente, abrigando edificações mais verticalizadas e de uso 

institucional e financeiro. Esta praça caracteriza-se em determinada parte do dia, por constituir o pedaço “Praça 

Carlos Chagas” caracterizado pela presença dos praticantes de corrida, pelas crianças acompanhadas de mães 

e babás, dos skatistas, e dos vendedores ambulantes entre outros frequentadores. 

Nesta praça, a movimentação durante um dia comum caracteriza-se pela presença de funcionários da 

Assembleia, políticos, além das pessoas que transitam pelos bancos e prédios de escritórios. Nos finais de 

semana é mais evidente uma diversa utilização do espaço e que o caracteriza pela maior presença dos 
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frequentadores das missas celebradas na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Da mesma forma, em outras horas 

do dia, como no período noturno, outros grupos se apropriam do espaço alternando-lhe as características e 

configurando outro pedaço. 

Na porção norte deste pedaço Lourdes, mais próxima da Praça Raul Soares, pode-se perceber a existência de 

outras redes de relações. Nos finais de semana observa-se a formação de um “território” com limites espaciais 

perceptíveis nos quarteirões próximos do prédio da igreja universal, caracterizado pela movimentação dos 

frequentadores das reuniões realizadas no prédio, os quais se comportam de uma forma ritualizada e portadora 

de códigos próprios identificadores de um grupo. 

Trata-se do que poderíamos chamar de “pedaço Igreja Universal” que se forma em dias e horários previsíveis no 

elemento polarizador “prédio da igreja” e em suas imediações. Assim, práticas relacionadas a este pedaço são 

mais evidentes em determinados horários e dias e não caracterizam toda a mancha. 

Na parte mais a norte deste pedaço, verificam-se trajetos de frequência intensa. Este trecho é influenciado pela 

presença do Conjunto JK e pela proximidade da Praça Raul Soares, marcos significativos desta mancha e que 

determinam fortemente a ambiência local. O Conjunto JK é uma edificação onde o uso residencial é muito 

presente e não se alterará, o que garantirá a vitalidade de seu entorno por determinar um constante trânsito 

pessoas e induzir a presença de atividades complementares de comércio e serviços, mesmo em finais de 

semana quando a área tende a um relativo esvaziamento. 
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O Pedaço Lourdes é caracterizado, em termos de paisagem urbana, pela verticalização difusa, permeada por pequenos núcleos 
arquitetônicos significativos. A seta indica a posição do imóvel em análise dentro de um dos núcleos arquitetônicos identificados 

nos estudos que definiram a proteção do Conjunto Urbano. Fonte: Levantamento DPCA. 

 

O Pedaço Lourdes é caracterizado pela verticalização difusa, permeada por pequenos núcleos arquitetônicos significativos. 
Fonte: Levantamento DPCA. 
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Imóvel tombado na mesma quadra– Avenida 
Olegário Maciel, 1423. Fonte: Googlemaps 

Imóvel tombado na mesma quadra do bem em 
análise. – Santa Catarina, 710. Fonte: DPCA 

 
 

Imóvel tombado na mesma quadra do bem em 
análise. – Santa Catarina, 746 Fonte: Googlemaps 

Imóvel tombado na mesma quadra do bem em 
análise. – Santa Catarina, 778. Fonte: DPCA 

 
Imóvel tombado na mesma quadra do bem em 
análise. – Santa Catarina, 796. Fonte: DPCA 

 
Imóvel com processo aberto na mesma quadra do 
bem em análise. – Bernardo Guimarães, 2258. Fonte: 
Googlemaps 
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Imóvel tombado na mesma quadra do bem em 
análise. – Bernardo Guimarães, 2286. Fonte: 
Googlemaps 

 

Imóvel com processo aberto na mesma quadra do 
bem em análise. – Bernardo Guimarães, 2272. Fonte: 
Googlemaps 
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4. O ECLETISMO NA ARQUITETURA RESIDENCIAL BELO HORIZONTE8 

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 quadro agroexportador. A 

arquitetura caracteriza-se pela recombinação de elementos estilísticos de origens clássicas e românicas, 

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 das guerras 

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

proposta urbanística barroca e positivista do plano idealizado por Aarão Reis, que enaltece a República e renega 

o passado colonial. 

O período entre as duas grandes guerras mundiais caracterizou-se, na Europa e pouco depois no Brasil e na 

arquitetura de Belo Horizonte, pelo surgimento de vanguardas culturais que se contrapunham ao academicismo. 

Manifesta-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. 

                                                      
8 Texto elaborado pelo arquiteto da DPCA, Teodoro Magni. 
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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 consolida-se com novas soluções tipológicas 

vinculadas às mais diversas tendências arquitetônicas. As casas já apresentam perceptível evolução em planta, 

mas ainda se destacam as soluções caracterizadas pelo tratamento desigual das fachadas. De fato, a fachada 

principal, por ser vista da rua, recebe tratamento ornamental apurado e define a vinculação estilística pela 

aplicação de fragmentos arquitetônicos de diferentes estilos históricos. O estilo a ser adotado será o que melhor 

reforce os anseios aristocráticos dos proprietários. Com efeito, até meados do século, a classe média urbana 

terá 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 [...] (SEGRE, 
1991, p.92) 

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 seguisse 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 
Brasil (WARCHAVCHIK, 1926). 

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

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

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 ao variado repertório 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 
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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 (SEGRE, 1991, p. 95). 

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 

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 
(SEGRE, 1991, p. 79). 
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Casa na rua Varginha, 210, com torre com 
decorações art nouveau. 

 

Casa na Rua Rio Grande do Sul, 1170, 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 

 
Exemplar eclético, conhecido como Casa da Loba, na rua Itapecerica, 585, foi 
descaracterizada nos anos 1970. Trata-se de residência projetada em 1924 por 
Octaviano Lapertosa para o proprietário João Abramo.  

As plantas das casas ecléticas deste período apresentam uma evolução em relação ao esquema recorrente nas 

plantas das casas ecléticas da primeira fase de Belo Horizonte. Os espaços passam a ser individualizados e, em 
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decorrência, as casas não mais possuem uma forma típica que determine 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, estilo também característico da residência da 
Rua dos Alagoas nº751. 

 
Casa eclética na Rua Ceará, 1205 ligada ao 
pitoresco com elementos da arquitetura nórdica, 
estilo também característico da residência da Rua 
dos Alagoas nº751. Foi tombada pelo 
CDPCM/BH. 

 

Projeto da fachada para casa geminada, estilo chalé, 
construída na Rua Rio de Janeiro, 1982. 
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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 com estilemas 
ecléticos e do neocolonial, agregando, ainda, elementos nórdicos, como os falsos enxaiméis na empena. 

 

A evolução verificada na sociedade coloca exigências novas e demandas por novos espaços. Os banheiros 

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

Torna-se frequente a ocorrência de um segundo banheiro, conjugado com o quarto de casal em casas que 

passam 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 

quarto de costura é geralmente destinado aos hóspedes ou para jogos e estudos das crianças e o escritório é 

cômodo mais reservado, destinado ao trabalho do chefe da casa e à recepção dos amigos. A sala de refeições é 

o centro da casa, espaço tipicamente de convívio familiar, permanecendo a sala de estar destinada aos 

visitantes. Em muitas plantas verifica-se a existência de dependência completa de serviço, configurando anexo 

independente, que pode ainda contemplar garagem para apenas um veículo. 

  



 

 

DOSSIÊ DE TOMBAMENTO RUA DOS AIMORÉS, 2295 

Conjunto Urbano Praça Raul Soares/ Avenida Olegário Maciel 

 

23 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA • CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE • NOV/ 2022 

 

5. O BEM CULTURAL – RUA DOS AIMORÉS, 2295 

5.1- HISTÓRICO DO BEM CULTURAL 

O bem cultural teve como primeiro proprietário, conforme se depreende da ficha de obras nº 54072, o Sr. 

Gregoriano Canedo. Suas obras foram iniciadas em 30 de setembro de 1938 com conclusão em 11 de abril 

de 1939. Destaca-se que tanto o projeto quanto a execução ficaram a cargo e responsabilidade técnica da 

Construtora Andrade & Campos S/A. Essa construtora teve participação bastante ativa na construção de 

diversas edificações nessa parte da cidade, bem como em outros bairros de Belo Horizonte.  

 

Ficha de Obras nº 54072, da edificação da Rua dos Aimorés, 2295: Fonte: SUREG 

Gregoriano Canedo comprou o terreno de João Sabino de Freitase sua esposa Maria da Conceição Rosa de 

Freitas. Ele era de Monte Carmelo, cidade do interior de Minas Gerais. Se tornou presidente do Clube Atlético 

Mineiro entre 1946-1949 e foi eleito como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para 2ª 

Legislatura (1951-1955). Morou na casa até a sua morte. 
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No ano de 1993, o casal Sebastião Scaramussa e Lúcia Maria Pena Rocha Scaramussa começaram a procurar 

um imóvel para morar com seus três filhos, Ana Luísa (6 anos), Rafael (4 anos) e Marcelo (3 anos). Foram visitar 

vários apartamentos e casas, quando Sebastião visitou a casa da Rua Aimorés, 2295. Apesar da casa estar 

muito descuidada e em mau estado de conservação, ele viu potencial e apresentou o imóvel para sua esposa. 

Sebastião era Engenheiro Civil e Engenheiro Geológico, em posse da visão espacial e do potencial do imóvel, 

ele convenceu sua esposa de que aquele imóvel poderia ser o local perfeito para morar com sua família e e 

assim, adquiriram o imóvel e fariam uma reforma antes de ali irem morar. 

Em 1994, em tratativas para se adquirir a casa, residiam nela, as senhoras, Guiomar Gonçalves Mota 

(proprietária do imóvel) e sua irmã. Quando estavam efetuando a compra descobriram que a casa tinha sido de 

Gregoriano Canedo, conhecido da mãe da Lúcia, que também é de Monte Carmelo. A compra do imóvel foi 

concretizada em maio de 1994, e após a conclusão da compra começaram a serem feitos os projetos, iniciando, 

mais tarde, as reformas. Todo o processo de reforma durou quase dois anos. 

Em dezembro de 1995, a família se mudou para o imóvel, todos estavam muito felizes em ir morar em uma casa, 

já que se tratava da vontade de todos eles. 

 

Família reunida na sala. Data não identificada. Fonte: Acervo particular da família 

No ano de 1996. Ana Luísa, passou a estudar no colégio Maria Clara Machado, situado na Rua Aimorés, 2467 e 

Rafael e Marcelo foram estudar no colégio Loyola. Ana Luísa ia a pé para escola, que estava situada do outro 
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lado da avenida e Rafael e Marcelo muitas vezes iam a pé ou alguém os levavam de carro. Suas atividades 

eram todas próximas. 

 

Sala de jantar da edificação: Data não identificada: Fonte: acervo particular da família 

Entre 1997 e 1998, Lúcia comprou seu consultório na Rua Mato Grosso, 800 para poder não depender de carro 

e poder almoçar todos os dias em casa. E Sebastião montou o seu escritório na casa. 

Todos os anos a família reunia os familiares e amigos para comemorações importantes como aniversários e 

natal. O local que a família mais gostava de ficar na casa é a varanda da frente, onde montavam mesas e 

colocavam cadeiras para confraternizar. Já a parte de trás da edificação era muito utilizada pelos filhos em 

ocasiões de churrascos com amigos. 
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Comemoração família na varanda da casa. Data não identificada. Fonte Acervo particular da família 

Em 2015 Sebastião e Lúcia compraram um apartamento próximo a casa para se mudarem, a doença de 

Sebastião dificultou morar ali, em consequência das escadas. Já em dezembro de 2016 a família se mudou para 

o apartamento. 

Desde que Sebastião se mudou para o apartamento, sonhava, contudo, em voltar a morar no imóvel. Dessa 

forma, solicitou a instalação de elevador no referido bem cultural, conseguindo a aprovação desse projeto de 

intervenção, porém, antes mesmo de o elevador ser instalado, ele veio a falecer, o que ocorreu em (27/10/2021). 

Importante destacar que era sonho do senhor Sebastião, que sua casa se tornasse patrimônio cultural de Belo 

Horizonte.  

 



 

 

DOSSIÊ DE TOMBAMENTO RUA DOS AIMORÉS, 2295 

Conjunto Urbano Praça Raul Soares/ Avenida Olegário Maciel 

 

27 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA • CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE • NOV/ 2022 

 

  

  

Almoços e jantares de confraternização na residência da família. 

Por fim, é importante mencionar que a família pretende manter o imóvel, uma vez que foram muitos anos de 

lembranças e felicidade, carregado, assim de muita memória afetiva, identidade, e sentimento de pertencimento. 
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6.  DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA 

A residência da família Scaramussa está localizada no bairro de Lourdes (região centro-sul de Belo Horizonte. O bem 

cultural pertence ao Conjunto Urbano Praça Raul Soares – Avenida Olegário Maciel e tem seu entorno imediato 

constituído em sua maioria por edificações residenciais verticalizadas e com a forte presença do comércio ou uso misto 

na Avenida Olegário Maciel, sendo o Diamond Mall, localizado nas imediações da residência, o mais marcante desses.  

 
Microfilme da edificação da Rua Aimorés, 2295: Fonte: APCBH 

De acordo com o microfilme, a edificação projetada se instala em nível acima do nível da rua, com afastamento frontal, 

à exceção da garagem que se encontra no alinhamento e no nível da rua, recoberta por laje e pergolado. Em algum 

período não identificado, todo o afastamento frontal da edificação foi ocupado por laje, ampliando a garagem coberta e 

a área livre do pavimento superior. 

A edificação tem estilo tipicamente neocolonial e sistema construtivo em alvenaria de tijolos. As esquadrias são em 

madeira com venezianas e caixilhos de vidro. Possui partido arquitetônico retangular, em dois pavimentos, 
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desenvolvendo-se em profundidade no terreno e está implantado com afastamentos, laterais e de fundo. As paredes da 

fachada frontal são com textura, pintadas bege e os detalhes e ornamentos em branco. O restante das fachadas  

O fechamento do lote é em muro de alvenaria com pintura texturizada e dois portões metálicos: um de acesso à 

garagem e outro para acesso à escada que conduz até o pavimento superior. No primeiro pavimento, o afastamento 

frontal é todo ocupado por terraço. Parte deste terraço é demarcado por pergolado em madeira com duplas de colunas 

com fuste liso de secção circular em cada um dos quatros cantos. 

Para análise da fachada frontal podemos dividi-la em quatro quadrantes: o volume da lateral esquerda no segundo 

pavimento está mais recuado, convergindo com o terraço com guarda corpo em ferro fundido com motivos geométricos. 

Ao seu lado direito, em um plano mais a frente, observa-se janela em madeira de duas folhas emoldurada por ornatos 

com volutas formando um desenho com brasão central. Acima desta janela, observa-se frontão em arco com 

acabamento em alto relevo e ornatos. O beiral em cornija que vem das laterais vem circundando até a parte frontal e é 

interrompida abaixo dessa platibanda ornada. Abaixo desta janela, observa-se outra em madeira e vidro com quatro 

folhas, no pavimento térreo, protegida também por beiral. O acesso à edificação é realizado abaixo do terraço, entrando 

por varanda delimitada por dois arcos emoldurados – um arco pleno e menor e outro arco abatido e com maior largura. 

A varanda possui piso em granito cinza e rodateto em formato de cimalha. 

A solução em planta apresenta características de organização de espaços tipicamente modernistas, denotando uma 

clara evolução processada a partir dos padrões adotados nas casas ecléticas de Belo Horizonte do primeiro quarto de 

século XX. Com efeito, os espaços organizam-se segundo uma prévia setorização que define parte íntima, de serviços 

e aquelas abertas à sociabilidade. O acesso principal é feito a partir da varanda frontal. A porta de acesso à edificação 

é em esquadria metálica rendilhada e vidro. O setor social compõe-se de grande sala de estar (que anteriormente se 

subdividia em vestíbulo, sala de jantar, copa e sala de visitas), escritório lateral,  

O grande salão com piso em granito polido branco siena possui porta à direita que dá acesso a escritório com piso em 

granito polido branco siena e janela que se volta para a fachada frontal em madeira e vidro com quatro folhas. 

A copa configura-se como espaço de transição entre os setores social, íntimo e de serviços. Este último é constituído 

de cozinha, quarto e banheiro de serviços e área coberta. A partir da copa, acessa-se o segundo pavimento através de 

escada em forma de “u”, que ainda preserva os materiais originais de mármore amarelo com patamares com desenhos 

em mármore preto. O setor íntimo possui circulação em taco de madeira que articula os cômodos e comunica-se com a 

saleta, sendo composto por três amplos quartos de dormir e um grande banheiro que possui box e banheira. Um dos 

quartos também possui banheiro e outro terraço com piso em granito preto são gabriel. Os banheiros tiveram seus 
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revestimentos alterados em período não identificado e os quartos ainda preservam os pisos em taco e armários 

embutidos em madeira. 

 

 

Microfilme original do projeto de dependência para edificação da Rua Aimorés, 2295: Ano: 1946.  Fonte: APCBH 
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7. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO – RUA DOS AIMORÉS, 2295 

    
Fachada Principal: Muro em reboco   texturizado na cor areia; 

Grade metálica pintada na cor branca; 
Pilares redondos em alvenaria pintados na cor branca; 

Portões em chapa metálica trapezoidal pintado na cor palha 

 

  
Fachada Frontal texturizada e pintada com tinta acrílica na cor areia; 

Detalhes pintados com tinta acrílica na cor branca; 
Esquadrias pintadas com tinta esmalte na cor palha 
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Fachada Posterior: pintada com tinta acrílica na cor areia; 

Esquadrias pintadas com tinta esmalte na cor palha. 
Muros laterais pintados na mesma cor da fachada 

 

  
Fachada anexo fundos: 

Parede pintada com tinta acrílica na cor areia; 
Esquadrias pintadas com tinta esmalte na cor palha. 
Muros laterais pintados na mesma cor da fachada. 

Piso área descoberta em cimento pintado com tinta esmalte na cor cinza 
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Fachada lateral esquerda pintada com tinta acrílica na 

cor  
areia; Esquadrias pintadas com tinta esmalte na cor 

palha. Muros laterais pintados na mesma cor da 
fachada. Piso área descoberta em cimento pintado 

com tinta esmalte na cor cinza. 

Fachada lateral direita 
Pintada com tinta acrílica na cor areia; 
Esquadrias pintadas com tinta esmalte 
na cor palha, muros laterais pintados 

na mesma cor da fachada. Piso em 
pedra ardósia 

 

 

 

 

Garagem 1º Pavimento: 
Piso em pedra ardósia; parede emassada e pintada com tinta acrílica na cor areia; Laje pintada com 

tinta acrílica na cor branca 
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Escada de acesso ao 2º Pavimento: 
Piso em granito cinza levigado. Guarda 

corpo de vidro com montante tubular de 
inox. 

Pátio existente no afastamento frontal: 
Piso em granito cinza levigado. Pérgola de 

madeira pintada com tinta esmalte na cor palha. 

 
 

Varanda frontal: 
Piso em granito cinza levigado; Laje 
emassada e pintada com tinta acrílica na 
cor branca; Parede pintada com tinta 
acrílica na cor areia. 

Salão: 
Piso em granito polido bege imperador; Parede 
emassada e pintada com tinta acrílica na cor 
palha; Laje emassada e pintada com tinta acrílica 
na cor palha. 
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I.S. Salão: 

Piso em granito preto são gabriel; Parede em cerâmica branca brilhante até a altura de 75cm com 
arremate em marmore amarelo. Acima da faixa de arremate, a parede é pintada com tinta acrílica 
na cor palha; Forro de gesso acartonado na cor palha 

 

 
 
 
 

 

Escritório: 
Piso em granito polido bege imperador; Parede emassada e pintada com tinta acrílica na cor palha; 
Laje emassada e pintada com tinta acrílica na cor palha. 
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Banho escritório: 
Piso em granito rosa capri com bordas em 
granito preto são gabriel;Parede revestida 
em cerâmica na cor beige; Laje emassada e 
pintada com tinta acrílica na cor branca 

Sala: 
Piso em granito polido bege imperador;  parede 
emassada e pintada com tinta acrílica na cor 
palha; Laje emassada e pintada com tinta acrílica 
na cor palha 

  
Cozinha: 

Piso em mármore marrom imperial; Azulejo 
branco 15x15cm;  Laje emassada e 
pintada com tinta acrílica na cor palha. 

Copa: 
Piso em granito polido bege imperador; Parede 
emassada e pintada com tinta acrílica na cor 
palha; Laje emassada e pintada com tinta acrílica 
na cor palha. 
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Depósito fundos: 
Piso em lajota 20x20 na cor terra cota;-
Parede emassada e pintada com tinta 
acrílica na cor palha;- Laje pré-moldada 
pintada com tinta acrílica na cor palha 

Escada acesso 2º Pavto: 
Piso em mármore na cor amarela, com detalhes 
nos patamares em mármore na cor preta.-Guarda 
corpo em ferro adornado pintado com tinta 
esmalte na cor palh 

  
Escada acesso 2º Pavto: 

Piso em mármore na cor amarela, com 
detalhes nos patamares em mármore na 

Circulação: 
Piso em tacos de madeira;- Parede 
emassada e pintada com tinta acrílica na cor 
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cor preta.-Guarda corpo em ferro adornado 
pintado com tinta esmalte na cor palh 

palha;- Laje emassada e pintada com tinta acrílica 
na cor palha. 

 
 

 

 
Suíte 01: 

Piso em tacos de madeira;  Parede 
emassada e pintada com tinta acrílica na 
cor palha; Laje emassada e pintada com 
tinta acrílica na cor branca 

Banho suíte 01: 
Piso em Cerâmica branca - 45x45cm; em pastinha 
verde de 20cm no meio da parede; Laje emassada 
e pintada com tinta acrílica na cor branca. 

 
 

 

 
Quarto 01: 

Piso em tacos de madeira;  Parede 
emassada e pintada com tinta acrílica na 
cor palha;- Laje emassada e pintada com 
tinta acrílica na cor palha. 

Varanda quarto 01: 
-Piso em granito cinza. 
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Banho 01: 
Piso em granito cinza andorinha; Parede em 
Cerâmica almofadada na cor branca; Forro 
de gesso acartonado na cor branca. 

Quarto 02: 
Piso em tacos de madeira; Parede emassada e 
pintada com tinta acrílica na cor branca;Laje 
emassada e pintada com tinta acrílica na cor 
branca. 

 
 

 

 
Quarto 03: 

Piso em tacos de madeira;Parede emassada 
e pintada com tinta acrílica na cor branca; 
Laje emassada e pintada com tinta acrílica 
na cor branca. 

Banho 02: 
Piso em cerâmica cinza brilhante com veios 
brancos; Parede em cerâmica cinza com veios 
brancos. Roda teto e roda piso em faixa de 
cerâmica preta; Forro de gesso acartonado na cor 
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branca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Suíte 02: 
Piso em tacos de madeira; Parede 
emassada e pintada com tinta acrílica na 
cor branca;-Laje emassada e pintada com 
tinta acrílica na cor branca. 

Banho suíte 02: 
Piso em mármore cinza escuro polido;-Parede em 
Azulejo branco 15x15cm;-Forro de gesso 
acantonado na cor branca. 
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Foto aérea – Cobertura 

Cobertura em telha cerâmica sobre estrutura de madeira; 
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8. A JUSTIFICATIVA DA PROTEÇÃO POR TOMBAMENTO 

Preparar Belo Horizonte para que ofereça a seus cidadãos qualidade de vida no presente e no futuro não 

significa almejar um progresso que se confunde com o crescimento veloz e desmedido da cidade. Em nome 

desse progresso, ruas são alargadas, espaços de referência e memória são destituídos de sua função histórica, 

isso quando não são demolidos para dar lugar aos arranha-céus que, nem sempre, agregam valor à paisagem 

urbana. Cada vez mais os habitantes da cidade sentem que aquele lugar não lhe pertence, visto que lhe são 

roubados os laços de afetividade e de identidade, causando sentimento de frustração e tristeza tão bem 

descritos pelo poeta, Carlos Drummond de Andrade, após sua última visita a Belo Horizonte: 

Porque não vais a Belo Horizonte? a saudade cicia 
e continua branda: Volta lá. 

(...) 
E eu respondo, carrancudo: Não. 

Não voltarei para ver o que não merece ser visto, 
o que merece ser esquecido, se revogado não pode ser. 

(...) 
Esquecer, quero esquecer é a brutal Belo Horizonte 

que se empavonava sobre o corpo crucificado da primeira. 
(...) 

Sossega minha saudade. Não me cicies outra vez 
o impróprio convite. 

Não quero mais, não quero ver-te 
meu triste Horizonte e destroçado amor. 

(Tristes Horizontes) 

Acredita-se que espaços referenciais de lazer, cultura e sociabilidade comportam um conteúdo simbólico que 

acabam por conferir a suas estruturas materiais a importante função de ancorar a história e a memória coletiva.  

Toda cidade tem uma história, que se inicia com a sua fundação e evolui através do tempo. Há muitas formas de 

contá-la. Ela está presente na cultura de seu povo, nos ciclos de seu desenvolvimento econômico e social, nas 

obras ilustres e também nas edificações, memória visível da evolução urbana. 

Com a intenção de proteger bens que possuam valor histórico, artístico, cultural, arquitetônico, ambiental e que 

possuam valor afetivo para a população, sobressai-se o instituto do tombamento, caracterizado pela intervenção 

do Estado na propriedade, e regulamentado por normas de Direito Público. O Tombamento é ato administrativo 

realizado pelo poder público com o objetivo de preservar, por meio da aplicação de legislação específica, esses 

bens, impedindo que venham a ser destruídos ou completamente descaracterizados. 
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Dito isso, a existência de diferentes valores relativos ao patrimônio cultural foi reconhecida pelas cartas de 

Atenas (1931) e de Veneza (1964). Mais recentemente, o conceito de identificar e atribuir significados para a 

gestão de bens culturais foi desenvolvido pelo comitê australiano do Conselho Internacional de Monumentos e 

Sítios (ICOMOS), em 1979, vindo a constituir a Carta de Burra (2004; 2013), que se tornou referência 

internacional. A identificação dos valores é uma referência fundamental para a patrimonialização de um bem e a 

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

estabelecidos quando de seu tombamento.   

A tarefa de proteger o patrimônio cultural impõe também 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 do nosso presente. Neste caso, inclusive as razões que hoje nos impelem a 

atribuir valores a determinadas coisas. 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. 

Nesse contexto, se insere a preservação do imóvel em questão. O instrumento do tombamento pode trazer 

relevantes contribuições que garantam às atuais e futuras gerações de belo-horizontinos e cidadãos de outros 

lugares o direito à informação, contemplação e experiência no contato com o patrimônio constituído nos anos 

1930, possibilitando um diálogo intergeracional. Diferentemente das políticas de preservação adotadas pelo 

Estado brasileiro até a década de 1970, a ideia de conservação contemporânea considera que não apenas os 

monumentos históricos e artísticos são dignos de preservação. As edificações construídas para atender à 

dinâmica da vida na cidade, mesmo não atendendo a critérios de raridade, exclusividade, monumentalidade e 

excepcionalidade são também representativas para a memória e dignas de preservação por instrumentos tais 

como o tombamento9. Elas são produtos de seu tempo histórico e apresentam modos de ser, viver e pensar de 

indivíduos, comunidades ou grupos sociais. Carregam marcas construtivas de um ou de vários momentos 

históricos, de um passado mais distante e/ou mais recente, sobre os quais são potenciais registros 

testemunhais. Contudo, é importante frisar que o valor para a preservação só se manifesta se há a capacidade 

de o objeto “comunicar” com o sujeito que o interpreta, por meio de significados. Ou seja, em si nenhum objeto 

tem um valor inerente, ou cientificamente qualificável, mas sim valores que surgem na relação que o objeto 

estabelece com o sujeito que o interpreta.  

                                                      
9 FONSECA, Maria Cecilia Londres. Para além da Pedra e Cal: por uma concepção ampla de Patrimônio Cultural in 

ABREU, Regina; CHAGAS, Mário (orgs). Memória e Patrimônio: ensaios contemporâneos. 2 ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 
2009.    



 

 

DOSSIÊ DE TOMBAMENTO RUA DOS AIMORÉS, 2295 

Conjunto Urbano Praça Raul Soares/ Avenida Olegário Maciel 

 

44 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA • CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE • NOV/ 2022 

 

Dito isso, uma das vertentes da significância de um bem cultural está calcada em valores históricos. Para Riegl 

(2014), atribuímos valores históricos a um bem quando este 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 também podem significar o quanto aquele bem influenciou a conformação de determinada 

conjuntura, ou mesmo o quanto foi influenciado por ela. São tanto mais acentuados quanto mais preservadas 

estiverem as evidências dessa associação com o passado (ICOMOS, 2013). Neste contexto, o bem cultural em 

estudo possui valores históricos uma vez que se constitui vestígio do modo de habitar das classes privilegiadas 

de Belo Horizonte. O fato de a edificação permanecer com uso residencial desde sua edificação, testemunha 

uma das características que marcaram esse pedaço do Conjunto Urbano Praça Raul Soares Avenida Olegário 

Maciel. 

Os valores artísticos apontados por Vinãs (2005) estão sintonizados especialmente com as referências 

advindas da Carta de Burra. 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, e também a características que sejam simbólicas, que evoquem estilos ou 

que sejam representativas de determinados imaginários (ICOMOS, 2013). A edificação em análise constitui-se 

como exemplo de aplicação dos conceitos do ecletismo em edificações unifamiliares das elites no início do 

século XX em Belo Horizonte. Dessa maneira, juntamente com outras edificações existentes nesse mesmo 

pedaço, também com processo de tombamento aberto ou já tombadas, forma um conjunto que evoca os 

diversos estilos, com seus elementos estéticos formais, utilizados para construção e ornamentação das 

edificações comerciais da cidade durante sua história. 

O valor científico é outro referencial de significância. No plano científico, o imóvel em questão é uma importante 

referência para estudos acadêmicos no campo das Ciências Humanas e Sociais. Representa um aporte 

significativo para compreensão dos hábitos, valores, modos de ser e viver que caracterizaram em determinado 

momento histórico a ocupação deste pedaço do conjunto urbano.  

No campo da Educação pelo Patrimônio é potencialmente relevante ao possibilitar a apropriação por estudantes 

de diversas áreas acadêmicas em uma experiência rica para educadores, moradores e turistas. Nesse sentido, é 

relevante mencionar que continua a utilização desse espaço para fins comerciais, desde que comprometido com 

sua preservação, pode ser entendido como forma de valorização do patrimônio a partir de olhares que envolvem 

atores não institucionais, o que amplia as reflexões sobre o sentido da preservação: 
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Os significados de identidade coletiva ligam-se ao papel que exerce enquanto referência para a coletividade. 

Estudiosos da Identidade como Antônio Ciampa (2007) apontam para o caráter coletivo da formação da 

Identidade. Não obstante a história particular dos sujeitos, a identidade é forjada no contexto histórico e social. 

Nesse sentido, ressalta-se, o papel da edificação enquanto referência de memória coletiva. O sociólogo Maurice 

Halbwachs afirma que:  

Os diversos quarteirões, no interior de uma cidade, e as casas [ou edificações], no 
interior de um quarteirão, têm um lugar fino e estão também ligadas ao solo, como 
árvores e os rochedos, uma colina ou um planalto. Disso decorre que o grupo urbano 
não tem a impressão de mudar enquanto o aspecto das ruas e dos edifícios permanece 
idêntico, e que há poucas formações sociais ao mesmo tempo estáveis e seguras de 
permanecer. (HALBWACHS, 1990, p. 134).  

Conforme Vinas (2005), os significados sentimentais também justificam a preservação da edificação enquanto 

parte da história de cada indivíduo, referência de memória e de pertencimento. Exemplifica-se esse aspecto com 

o papel que a edificação possui para a memória da população belorizontina, como elemento de deslumbramento 

na paisagem urbana daquele pedaço. Há, com efeito, um componente de memória que se refere a valores 

cultuados por cada indivíduo, especialmente por aqueles que tiveram uma relação mais estreita com o objeto 

cultural no presente e no passado. 

Entendemos que a casa da Rua dos Aimorés, 2295, configura-se como suporte de representativo de uma das 

vertentes da produção arquitetônica de Belo Horizonte da década de 1930. Preservar a edificação em questão 

significa resguardar a forma de viver da década de 1930, bem como a ocupação urbana do bairro de Lourdes. 

Pode-se ainda considerar a sua importância simbólica, afetiva e histórica, tanto para os moradores locais, quanto 

para outros cidadãos. 

Assim, e diante de todo o exposto, a Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA, sugere o 

tombamento integral da edificação localizada à Rua dos Aimorés, nº 2295 por entender que o bem cultural se 

apresenta como “testemunho histórico” permitindo se pensar o patrimônio de uma maneira mais integradora e 

agregadora de valores morfológicos, econômicos, paisagísticos e estéticos. Ademais, permite a leitura dos 

elementos que constituem a memória local percebida através do patrimônio cultural construído, bem como a sua 

associação com a permanência e com a durabilidade dos materiais construtivos ali empregados. 
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QUADRO-RESUMO DOS VALORES ATRIBUÍDOS AO IMÓVEL 

Valores de significância cultural 

Tipo de valor 

(atributo) 

Valor associado ao bem cultural 

(Significado) 

Imóvel 
representativo da 
história da ocupação 
da área central de 
Belo Horizonte 

- A edificação é considerada um importante remanescente de edificação 

residencial, horizontalizada, na porção do Bairro de Lourdes;   

- Contextualiza o processo de ocupação dessa porção do Bairro de Lourdes, a 

partir dos anos 1930, sendo um importante testemunho das formas de morar 

e viver das elites belo-horizontinas 

Artístico/estético  
- Constitui exemplo de aplicação dos conceitos do ecletismo em uma 

edificação residencial na arquitetura de Belo Horizonte; 

Referência para 
estudos acadêmicos 
e atividades de 
educação pelo 
patrimônio  

- Referência para pesquisas nos campos da Antropologia, História, Arquitetura, 

dentre outras disciplinas, sobre aspectos sociais, políticos, econômicos e 

culturais da sociedade belorizontina em outras temporalidades;  

- É potencialmente relevante ao possibilitar, no campo da educação, um 

exemplo para atividades de formação de estudantes, educadores, moradores e 

turistas em outros tempos históricos. 

Referência 
identitária/ afetiva 
/sentimental para os 
moradores  

- Pode ser considerada “lugar de memória”, espaço significativo na memória 

afetiva. dos moradores e frequentadores da região, quer no campo individual 

e/ou coletivo. 
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10. DIRETRIZES ESPECÍFICAS DE INTERVENÇÃO 

Em termos arquitetônicos, a ênfase da proteção é na volumetria da edificação, a qual envolve a escala, 

altimetria, a relação harmônica de continuidade com imóveis lindeiros, distribuição geral de cheios e vazios na 

fachada, telhado incluindo estrutura, desenho geral, de tipo de telha, inclinações, cimalha e platibanda. 

A edificação foi objeto de inúmeras intervenções não regularizadas ao longo dos anos, tendo havido alterações 

significativas na parte interna e externa. As principais diretrizes de intervenção são as seguintes: 

1. 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. 

2. Promover a manutenção da volumetria bem como das fachadas e das características estilísticas da 

edificação; 

3. Promover, sempre que possível, a manutenção dos revestimentos, materiais e técnicas originais, 

esquadrias e gradis de portas e janelas, tanto quanto possível; 

4. Promover a manutenção e preservação dos vãos de portas e de janelas originais, de relevos e dos 

elementos decorativos das fachadas, bem como dos detalhes ornamentais e outras técnicas aplicados 

na edificação (escada monumental, lajes, alvenarias, vãos e esquadrias de janelas e portas); 

5. Promover a manutenção da visibilidade das fachadas, com possibilidade de manutenção do muro 

existente; 

6. 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 sanar causas de infiltrações que possam 

colocar em risco a integridade do imóvel; 

7. Para o caso de construção de nova edificação em áreas adjacentes ou na área posterior do terreno, fica 

estabelecida a altura do bem tombado como referência para a nova edificação e um afastamento 

mínimo de 5,0 metros do bem tombado; 

8. Novas intervenções ou aspectos referentes à requalificação do bem deverão ser definidos a partir de 

vistoria prévia, com supervisão da equipe técnica da Diretoria de Patrimônio Cultural/DIPC e aprovação 

do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de belo Horizonte – CDPCM-BH; 

9. Os engenhos de publicidade, assim como toldos, deverão ser adequados de modo a estar em 

conformidade com as diretrizes definidas pelo CDPCM/BH, de acordo com a Deliberação nº025/2022, 

do Conselho ou suas alterações e o Código de Posturas do Município. 
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10. A substituição ou eventual plantio de árvores nos afastamentos deverão levar em consideração a 

escolha mais adequada da espécie arbórea, em vista da preservação da visibilidade da edificação; 

11. As repinturas externas, considerando a prévia especificação de tipo de tinta, cores e paginações, 

deverão ser submetidas previamente à aprovação do órgão de gestão do patrimônio; 

12. Para execução, reforma e manutenção de passeios, observar projeto padrão de calçadas estabelecido 

pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural Municipal de Belo Horizonte (CDPCMBH) e lei 

vigente para o Conjunto Urbano Praça Raul Soares Avenida Olegário Maciel. 
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