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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Mosteiro de Nossa Senhora das Graças foi tombado pela 

Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, publicada no Minas Gerais em 22 de março de 1990, em 

seu artigo 224, item VII. O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo 

Horizonte/CDPCM-BH conforme Deliberação – processo nº 01.100757.95.06 de 18 de junho de 1990, 

estabeleceu o tombamento específico do conjunto. 

Projetado pelo renomado arquiteto Francisco Bolonha, possui características que remetem à escola 

arquitetônica modernista da década de 1950, quando a simplicidade, despojamento, funcionalidade, 

limpeza de formas e organização de espaços eram determinantes das obras de arquitetura. 

O conjunto foi implantado sobre terreno de grandes dimensões localizado sobre o topo de uma encosta 

no bairro Vila Paris, na proximidade dos bairros Santa Lúcia, São Bento e Conjunto Santa Maria. O 

ponto verticalizador e referencial do conjunto é definido pela torre sineira, localizada ao lado da Igreja e 

que pode ser vista de diferentes pontos do terreno e da cidade. De secção quadrada, a torre suporta 

um número de cinco sinos, originários da Alemanha. Devido a problemas estruturais ficaram de 1961 a 

1982 sem uso, até a conclusão das obras de reforma da estrutura. 

Em 2004, o Conselho estabeleceu o perímetro de entorno e as diretrizes de proteção para o Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico do Mosteiro de Nossa Senhora das Graçasa partir da própria localização 

geográfica. Foi delimitado o sopé da elevação definindo, ao longo das ruas mais próximas ao limite da 

cota altimétrica, um perímetro que permite o monitoramento da ocupação da encosta evitando 

principalmente o bloqueio da visibilidade do bem tombado e, destaca-se, a paisagem referencial da 

densa área verde e sua torre sineira.  

Como a torre instalada na cota altimétrica 975 e alcança a cota altimétrica 990,era o ponto mais alto, a 

Deliberação 061/2004, de 12 de maio de 2004, publicada no Diário Ofícial do Município em 19 de maio 

de 2004, definiu a cota altimétrica 955 como a cota referencial para a altimetria das edificações no 

perímetro de entorno definido a partir da descrição perimétrica que consta no Dossiê de Tombamento. 
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Tal limite altimétrico visa proteger e permitir a visibilidade das porções com cotas mais altas da área 

tombada e, ao mesmo tempo, contempla a situação de paisagem consolidada por edificações 

existentes. 

 
Detalhe do mapeamento com o bem cultural em estudo com processo de tombamento aberto em cinza, um imóvel com 
Registro Histórico Documental solicitado em amarelo e a demarcação do entorno do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico 
do Mosteiro Nossa Senhora das Graças. 

Foi nesse contexto de entorno que, em 2013, a Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público 

apresentou ao CDPCM-BH a proposta de definição do grau de proteção para ao bem cultural localizado 

à avenida Prudente de Morais, 1602, Vila Paris, também conhecido como Colégio Pitágoras Cidade 

Jardim (processo administrativo 01.029013.13.30). Em reunião ordinário do dia 27 de fevereiro foi 
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exarada a Deliberação 018/2013, de 28 de fevereiro de 20136, publicada no Diário Oficial do Município 

em 6 de março de 2013: 

Deliberação n.º 018/2013 

Ref.: Apreciação e deliberação sobre a definição do grau de proteção para os seguintes bens 
culturais: Rua dos Pampas, 294, Rua dos Pampas, 304, Rua Monte Sião, 192, Rua Monte 
Sião, 38, Rua Monte Sião, 43, Rua Monte Sião, 53, Rua Monte Sião, 67, Rua Professor 
Antônio Aleixo, 240, Rua Professor Antônio Aleixo, 256, Rua Rio de Janeiro, 2258, Rua Rio 
de Janeiro, 2268, Avenida Prudente de Morais, 1602 e Rua Tomé de Souza, 215. 
- Deliberou pela indicação de tombamento dos referidos bens culturais e abertura de 
processo de tombamento.(grifo nosso) 

 

Em 24 de fevereiro de 2022, a Temporis Consultoria LTDA, a pedido dos proprietários atuais do imóvel, 

Província Brasileira da Sociedade do Sagrado Coração de Jesus, protocolou na Diretoria de Patrimônio 

Cultural e Arquivo Público (ticket 31.00100436/2022-12) pedido de celeridade na conclusão pelo 

município do tombamento do bem cultural. Tal pedido foi acompanhado de material referente ao 

imóvel, elaborado pela empresa. Na documentação encaminhada havia a manifestação favorável ao 

tombamento do bem cultural em questão. 

O presente dossiê objetiva evidenciar o valor cultural da edificação, subsidiar a redefinição de seu grau 

de proteção e estabelecer suas diretrizes específicas de proteção, conforme estabelecido no Decreto 

Lei Federal 25/1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e na Lei 

municipal 3.802/84, 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 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, etc. 

 
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 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 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 cita-se 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 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.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 

 
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. 
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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 no conceito 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, socioculturais e 

históricos.5 O limite de proteção de tais conjuntos normalmente é definido por 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 

Durante os estudos para a definição da proteção dos conjuntos urbanos é registrado o cenário urbano 

com suas especificidades internas e sua relação com as referências externas. Tem-se adotado para a 

análise dos usos e apropriações do espaço, cinco categorias adotadas originalmente nos estudos de 

antropologia urbana realizados pelo antropólogo José Guilherme Cantor Magnani, do Núcleo de 

Antropologia Urbana NAU/USP. Essas categorias são a mancha urbana, os pedaços, os trajetos, os 

pórticos e os circuitos. 

 
4 SANTIANNA, 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 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 sóciocultural”. 
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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A mancha é um espaço estável, claramente demarcado e com limites físicos, identificáveis pelas 

imaginário dos usuários. Acontece no entorno de edificações e equipamentos polarizadores ou que se 

complementam. Pode-se considerar o conjunto urbano como uma grande mancha que pode abrigar ou 

sobrepor-se a outras manchas. 

O pedaço é onde ocorrem práticas sociais ritualizadas. São delimitações espaciais com limites fluídos, 

pois não são constituídas apenas pelo território, mas pelo território e pela rede de relações sociais. As 

relações sociais em um pedaço não são tão formais como as impostas pela sociedade nem tão íntimas 

como as que ocorrem no espaço da família, embora evoquem laços familiares, de vizinhança, de 

origem e outros. Nessa categoria a componente simbólica é marcante. 

O trajeto é a via, rua ou caminho que atravessa as manchas e os pedaços. Nele ocorre uma 

apropriação relacionada à aos fluxos de pessoas e veículos, diferente do uso que ocorre nos pedaços 

e nas manchas.  

O pórtico pode aparecer ao longo dos trajetos. São espaços, marcos e vazios na paisagem urbana que 

configuram como transições, passagens ou fronteiras entre manchas ou pedaços. 

O circuito é a categoria que não se atém à continuidade espacial. Descreve o exercício de uma prática 

ou a oferta de serviços em estabelecimentos, equipamentos e espaços que podem estar distantes 

espacialmente, mas são reconhecidos pelos usuários como apropriados e prediletos: por exemplo, o 

circuito gay, o circuito dos cinemas de arte, o circuito dos salões de dança, dos antiquários, etc. 

Nos estudos do patrimônio cultural, as categorias de da antropologia urbana de Magnani auxiliam como 

instrumentos para a contextualização e para a leitura do espaço, somando-se às avaliações de caráter 

histórico, arquitetônico ou afetivo. Nessas análises são realizadas fichas de inventário nas quais 

pontua-se as edificações de interesse para preservação em função de serem referenciais ou 

polarizadoras em uma determinada mancha urbana, de serem elementos ligados às práticas realizadas 

nos pedaços, de conformarem trajetos, além de sua importância enquanto portadoras de significados 
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para a história do lugar, para a arquitetura de Belo Horizonte ou para a valorização do sentimento de 

pertencimento e da relação afetiva dos indivíduos e da coletividade com os lugares. 
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3. OS BAIRROS VILA PARIS E SAGRADO CORAÇÃO8 

A região onde está localizado o bem cultural, faz parte da Regional Centro-Sul, que compreende 

algumas áreas ocupadas desde a construção da cidade, como os bairros Barro Preto, Cafezal, Centro, 

Funcionários, Lourdes, Região da Savassi, Região Nossa Senhora da Boa Viagem, Santo Agostinho e 

Serra. Estão inseridos dentro dessa mesma regional, também, os bairros que se originaram em 

momento posterior a construção de Belo Horizonte, a partir da 2º Seção Suburbana e da Colônia 

Adalberto Ferraz, situada no vale do Córrego Gentio, como Anchieta, Carmo, Cruzeiro, Mangabeiras, 

Parque das Mangabeiras, São Pedro e Sion. E, por fim, os bairros de mais recente ocupação, oriundos 

da antiga Colônia Afonso Pena, cortada pelo córrego do Leitão, como o Belvedere, Cidade Jardim, 

Conjunto Santa Maria, Coração de Jesus, Luxemburgo, Morro do Papagaio, Santa Lúcia, Santo 

Antônio, São Bento e Vila Paris (APCBH, 2008). 

Dentre os bairros que se originaram da Colônia Afonso Pena, criada para ajudar no abastecimento de 

alimentos da cidade, o bairro Santo Antônio e Coração de Jesus são os mais antigos dessa área. 

Inicialmente, essa região situada além dos limites da Avenida do Contorno, foi povoada por casas mais 

simples, chamadas de cafuas. Porém, com o crescimento da cidade, e o surgimento do Minas Tênis 

Clube, o bairro Santo Antônio passou por uma valorização e, aos poucos, suas antigas casas foram 

substituídas por residências de classe média. 

Na sua proximidade, o bairro Coração de Jesus começou a se formar. Essa denominação foi adquirida 

ao final da década de 1940 e sua origem relaciona-se com a instalação do Colégio Sacré Coeur de 

Jesus, nome francês que, em português, significa Sagrado Coração de Jesus. Diferentemente do 

vizinho, à época, o bairro Coração de Jesus ainda preservava casas de perfil mais simples, com um 

estilo parecido com o das habitações de interior. Essa manutenção das moradias é explicada devido ao 

perfil de seus habitantes, pessoas que se dedicavam ao cultivo de hortas ou mantinham pequenas 

criações. Essa configuração urbana começou a se transformar a partir da década de 1970 com o 

 
8 Texto adaptado a partir de material encaminhado pela Temporis Consultuoria LTDA. 
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surgimento da Avenida Prudente de Morais, em que o bairro passa a contar com pequenos prédios, 

além da incorporação de outras dinâmicas. 

 
Bairro Coração de Jesus, 1945. Fonte: APCBH. História de bairros [de] Belo Horizonte: Regional Centro-Sul / 
coordenadores, Cintia Aparecida Chagas Arreguy, Raphael Rajão Ribeiro. – Belo Horizonte: APCBH; ACAP-BH, 2008. 

Essa grande área, que durante a década de 1950 era denominada Coração de Jesus, deu origem a 

alguns outros bairros de classe média, sendo o primeiro deles o bairro Vila Paris, que hoje abriga o 

bem cultural objeto deste estudo, localizado na Avenida Prudente de Morais e que se estende pela Rua 

Santa Madalena Sofia (divisa entre os bairros Coração de Jesus e Vila Paris) e Rua Iraí. A ocupação 

dessa região data da década de 1940, com as primeiras aprovações de loteamento no local, que foi 

mais intensamente ocupado ao longo dos anos 1960. Outros bairros originados do Coração de Jesus 

foram os bairros Luxemburgo, Santa Lúcia e São Bento 
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4. DESCRIÇÃO HISTÓRICA E ARQUITETÔNICA DO BEM CULTURAL A AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 1602 

4.1. DESCRIÇÃO HISTÓRICA9 

A reconstituição histórica da trajetória do bem cultural a Avenida Prudente de Moraes nº 1602, Bairro 

Vila Paris, extinto Colégio Pitágoras Cidade Jardim, se estende ao longo de 70 anos. Durante esse 

período, o bem cultural foi utilizado para fins educacionais, ao abrigar o Colégio Sacré Coeur de Jesus, 

fundado pela Sociedade do Sagrado Coração de Jesus, e o Colégio Pitágoras Cidade Jardim, que 

esteve em funcionamento no local até o final do ano de 2021. 

A Sociedade do Sagrado Coração de Jesus10é uma congregação religiosa fundada no ano de 1800, na 

França, por Madeleine-Sophie Barat e destinada a educação de meninas. Ela pertence à família 

inaciana, que reúne de maneira informal diferentes congregações, comunidades ou associações,  

sendo comum entre elas a prática dos Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola. 

Nesse momento, a França estava sob o governo de Napoleão Bonaparte (1769-1821) e, segundo 

Maria Alzira da Cruz Colombo (2018, p. 68), foram criadas as Maisons sel’Éducation de la Légion 

d’Honneur11, instituições de prestígio de natureza conservadora. Possuíam como principal objetivo a 

educação das jovens filhas de oficiais e soldados mortos no campo de batalha. O intuito, dessa forma, 

era tornar as alunas “boas mães de família”, dignas educadoras de seus filhos, futuros cidadãos 

franceses. Para a população menos abastada, Napoleão procurou incentivar as escolas mantidas por 

religiosas. O curso destinado ao público feminino era realizado por particulares, escolas laicas e 

estabelecimentos religiosos mantidos por ordens antigas, como as Ursulinas (1535), também por 

ordens mais recentes, como a sociedade do Sagrado Coração de Jesus (1800) e a Congregação de 

Santa Clotilde (1821), ambas destinadas à educação de jovens da elite. 

Em 1818, a sociedade do Sagrado Coração de Jesus começa a se expandir. É nessa ocasião que, 

Philippine Duchesne, importante membro da congregação, partiu para os Estados Unidos da América 

 
9 Texto modificado a partir das informações apresentadas no material encaminhado pela Temporis Consultoria LTDA. 
10 Em francês, língua mãe da congregação, denomina-se de Societas Sacratissimi Cordis Jesu. 
11 Casa de Educação da Legião de Honra. 
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com outras quatro irmãs da Sociedade do Sagrado Coração de Jesus. Em terras americanas, ficou 

reconhecida por ser a fundadora das primeiras comunidades da congregação. 

A chegada à América do Sul, se deu por meio do Chile, via Oceano Pacífico, com a vinda de Anna du 

Rousier, que partiu da região do lago Erie, no atual estado de Ohio, na fronteira norte americana com o 

seu vizinho Canadá.Embarcou em viagem no dia 23 de julho de 1853, acompanhada de Mary Mc Nally 

e Antonieta Pisorno. A viagem durou cerca de um mês e a sua chegada se deu em 12 de setembro na 

cidade de Valparaíso e em 14 do mesmo mês em Santiago. Em 1858 foram fundadas escolas em 

Talca, Valparaíso, Chillán e Concepción. E, em 1870, deu início à fundação em Lima, no Peru, que foi 

concluída no ano de 1876. 

Com o advento na França da Terceira República (1870 – 1940) e as leis de laicização e o contexto 

político anticlerical, a Sociedade do Sagrado Coração de Jesus. recusa-se a secularizar-se e opta pelo 

fechamento de seus colégios e a partida para o exílio. Com isso, após o ano de 1904, as irmãs que 

atuavam em território francês se espalharam entre as antigas fundações ou partiram em destino a 

locais em que pudessem iniciar novos colégios e comunidades. 

Foi nesse mesmo ano que um grupo de irmãs francesas chegou ao Rio de Janeiro. Em 1905, foi 

instalado o primeiro colégio Sacré Coeur de Jesus em formato de internato, no bairro Alto da Boa Vista, 

na zona norte da capital federal. No ano de 1909, um segundo Colégio Sacré Coueur de Jesus foi 

inaugurado, localizado no Morro da Graça, no bairro das Laranjeiras, desta vez, no formato de semi-

internato. 
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Cartão postal publicado pelos Postais Guanabara no Rio de Janeiro, no ano de 1908, o Colégio Sacré Coeur de Jesus. 
Fonte: Coleção de cartões postais da Faculdade para Mulheres de San Diego. Disponível em: 
https://digital.sandiego.edu/pcsouthamerica/115/ 

 
Colégio Sacré Coeur de Jesus, localizado no Morro da Graça, no bairro Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro. Data não 
identificada. Fonte: Arquivo pessoal disponibilizado em um grupo de ex-alunas dos antigos colégios. Disponível através do 
link: https://www.facebook.com/Col%C3%A9gio-Sacr%C3%A9-Coeur-de-Jesus-
253439381341536/photos/752928101392659 

https://digital.sandiego.edu/pcsouthamerica/115/
https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/752928101392659
https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/752928101392659
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Na década de 1930, um grupo de irmãs foi para a cidade de Valença, localizada no sul do estado do 

Rio de Janeiro, com o objetivo de fundar um novo colégio, conforme informou a irmã Cléa de Castro 

Neves, em mesma entrevista realizada. De acordo com Silva (2012, p. 57), no ano de 1928 havia sido 

inaugurada uma Escola de Curso Normal na cidade que foi instalada de forma definitiva em um edifício 

localizado na Praça D. Pedro II, atual Praça XV de Novembro. Por sua vez, em 1936, “o curso passou a 

ser ministrado pelas religiosas da Congregação do Sacré Coeur, expandindo assim para o 4º ano 

normal e as 1ª e 2ª séries ginasiais” (SILVA, 2012, p. 57). A presença das irmãs do Sagrado Coração 

de Jesus na cidade duraria pouco. No ano de 1947, devido às mudanças administrativas, ocorreu a 

transferência da direção para as mãos das religiosas da Congregação das Pequenas Irmãs da Divina 

Providência, modificando o nome do colégio para Colégio Sagrado Coração de Jesus. 

 
Imagem do edifício no qual funcionou o antigo Colégio Sacré Coeur de Jesus, na cidade de Valença, no estado do Rio de 
Janeiro. A instituição esteve sob administração da Sociedade do Sagrado Coração de Jesus entre os anos de 1936 e 1947. 
Fonte: Foto retirada de um grupo público do Colégio Sagrado Coração de Jesus – Valença na plataforma do Facebook. 
Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/129961563775463?_rdr> 

Segundo a irmã Cléa de Castro Neves, foi em Valença que a demanda pela fundação de um colégio na 

cidade de Belo Horizonte teve início. No ano de 1948, após a transferência da direção do colégio 

valenciano, um grupo de irmãs chegou à capital mineira. Inicialmente, instalaram-se em um endereço 

provisório, situado na antiga Avenida Tocantins, atual Avenida Assis Chateaubriand, responsável pela 

ligação entre a região central da cidade e o bairro Floresta. Foi neste endereço, que iniciaram os 

trabalhos enquanto uma nova sede para abrigar o Colégio Sacré Coeur de Jesuseraconstruída nos 

bairros Sagrado Coração de Jesus e Vila Paris. 

https://www.facebook.com/groups/129961563775463?_rdr
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Fotografias de alunas do Colégio Sacré Coeur de Jesus, tiradas entre os anos de 1949 e 1950, quando funcionada na 
Avenida Tocantins, atual Avenida Assis Chateaubriand, no bairro Floresta. Fontes: Arquivo pessoal disponibilizado em um 
grupo de ex-alunas dos antigos colégios. Disponível em: <https://www.facebook.com/Col%C3%A9gio-Sacr%C3%A9-Coeur-
de-Jesus-253439381341536/photos/745398722145597> e <https://www.facebook.com/Col%C3%A9gio-Sacr%C3%A9-
Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/745398312145638>. 

De acordo com Viana (2004, p. 87) a instrução primária na capital mineira recém-inaugurada constituía-

se de duas escolas transferidas do arraial. No ano de 1903, após seis anos de sua inauguração, foram 

criadas as escolas coloniais, sendo elas a de Carlos Prates, Afonso Pena, Bias Fortes, Adalberto 

Ferraz, Córrego da Mata e Américo Werneck. No ano de 1906, com a Reforma João Pinheiro, o 

primeiro grupo escolar da capital foi criado, vindo a ser denominado anos depois de Barão do Rio 

Branco. 

Por sua vez, ainda segundo Viana (2004, p. 87), a instrução secundária oficial iniciou-se com o Ginásio 

Mineiro em 1898, cujo prédio constava na planta da cidade, mas foi aproveitado para a implantação do 

Fórum. Existiam ainda outras instituições que funcionavam ligadas à rede privada: Colégio Santa Maria 

(1903), Instituto Izabela Hendrix (1904), Sagrado Coração de Jesus12 (1911), Colégio Arnaldo (1912), 

Colégio Imaculada Conceição (1916), Colégio Sagrado Coração de Maria (1930). 

No campo do ensino superior, ainda de acordo com Viana (2004, p. 87), nas primeiras décadas da 

cidade os estudantes contavam com a Faculdade Livre de Direito (1898), a Escola Livre de Odontologia 

(1907), a Faculdade de Medicina (1911), a Faculdade de Engenharia (1911), Escola de Arquitetura 

(1930). 

 
12 Apesar da semelhança entre os nomes, este colégio foi fundado por outra congregação religiosa, as Missionárias Servas do Espírito 
Santo.  

https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/745398722145597
https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/745398722145597
https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/745398312145638
https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/745398312145638
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O local escolhido pelas irmãs da congregação, seria um terreno entre a Rua Iraí e a Rua Santa 

Madalena Sophia, que compreende o projeto original, datado de 1950. De acordo com a irmã Heloísa 

Maria, a compra do terreno foi realizada pelas integrantes da congregação que aqui chegaram. Dentre 

elas, havia a madre superior Fernande Schoutetten, de origem francesa, que se dirigiu à prefeitura de 

Belo Horizonte e solicitou a planta da cidade. Na ocasião, observou que havia planos para a construção 

de uma grande avenida, que seria a Avenida Prudente de Morais13 e idealizou a construção com sua 

entrada principal para o que seria essa via. Ainda segundo a irmã Heloísa Maria, durante muitos anos, 

a frente do colégio esteve voltada para uma rua sem pavimentação e cortada pelo córrego do Leitão, 

com uma área verde com vista para a Vila Barragem Santa Lúcia, parte do Morro do Papagaio. 

Fernande Schoutetten, apesar de não possuir uma formação na área da arquitetura e engenharia, teve 

papel relevante no projeto da edificação, mas não chegou a ver o Colégio Sacré Coeur de Jesus 

finalizado. A sua assinatura pode ser observada nos microfilmes que compõem o projeto.  

 
Ampliação da assinatura de Fernande Schoutetten em um dos microfilmes que compõem o projeto da edificação. Fonte: 
Arquivo Público Municipal (65383 02/14). 

A construção foi realizada aos poucos. O projeto original é datado de 09 de março de 1950. Em 1952, a 

primeira parte que se estende entre as ruas Iraí até a Rua Santa Madalena Sofia já estava concluída. É 

neste momento que o edifício começa a ser utilizado como Colégio Sacré Coeur de Jesus e as irmãs 

se transferem do endereço provisório, na antiga Avenida Tocantins. Em 1956 é acrescentado ao 

projeto um bloco lateral esquerdo e parte do bloco central direcionado a Avenida Prudente de Morais, 

que é concluído no ano de 1958. A última parte da construção é a capela, finalizada em 1959. O 

engenheiro e arquiteto responsável pela edificação é Vicente Buffalo, integrante da primeira turma da 

Escola de Arquitetura de Belo Horizonte, criada em 1930. 

 
13 Segundo fontes pesquisadas a avenida foi projetada ainda na década de 1920, porém, a sua obra só seria iniciada no início dos anos 
1970. 
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Colégio Sacré Coeur de Jesus, data não identificada. Nesta imagem é possível observar a primeira parte construída. 
Provavelmente entre os anos de 1952 e 1957. Fonte: Arquivo pessoal disponibilizado em um grupo de ex-alunas dos 
antigos colégios. Disponível através do link: https://www.facebook.com/Col%C3%A9gio-Sacr%C3%A9-Coeur-de-Jesus-
253439381341536/photos/664523413566462/ 

 
Colégio Sacré Coeur de Jesus, data não identificada. Nesta imagem é possível observar a fachada frontal do edifício, com 
frente direcionada para o que seria a Avenida Prudente de Morais. Observa-se a rua ainda sem pavimentação, o córrego do 
Leitão, e uma extensa área verde, como descrito pela irmão Heloísa Maria. Fonte: Arquivo pessoal disponibilizado em um 
grupo de ex-alunas dos antigos colégios. Disponível através do link: 
<https://www.facebook.com/photo/?fbid=1913245432138841&set=p.1913245432138841> 

https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/664523413566462/
https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/664523413566462/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1913245432138841&set=p.1913245432138841
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De acordo com a irmã Cléa de Castro Neves, o modelo de ensino ofertado era baseado numa filosofia 

educacional própria da congregação, de acordo com um plano de estudos fundamentado em pilares 

religiosos e na pedagogia de Madaleine Sophie Barat, sua fundadora. Durante todo o período em que 

funcionou, o colégio foi destinado exclusivamente à formação do público feminino. A irmã Heloísa Maria 

conta que chegou ao colégio no ano de 1952, então com dez anos de idade, para fazer o quarto ano 

primário. Ela chegou da cidade de Uberaba, juntamente de um grupo de internas oriundas de várias 

cidades do interior. Nesse primeiro ano, de acordo com suas lembranças, eram quinze meninas que 

compunham a primeira turma do colégio. Ela se recorda que na medida que o prédio ia sendo 

construído, tanto as alunas quanto as irmãs aprofundaram os seus laços com a comunidade do 

entorno. Inclusive, aos domingos, o Colégio Sacré Coeur de Jesus recebia uma grande quantidade de 

moradores da Vila Barragem Santa Lúcia para assistirem a missa. 

Ainda segundo a irmã Heloísa, além do modelo de internato oferecido ao público feminino, o colégio 

abrigava nas proximidades uma escola popular intitulada Centro Social Santa Madalena de Sofia. À 

noite, funcionava uma escola profissionalizante e, aos sábados e domingos, era aberta para a 

população do entorno frequentar. A irmã Heloísa Maria cursou no Colégio Sacré Coeur de Jesus o 

primário e o ginásio e, após a sua conclusão, foi para o Rio de Janeiro no ano de 1958 finalizar os 

estudos. Porém, no ano de 1962, retornou ao colégio para dar continuidade a sua formação religiosa, 

permanecendo até o ano de 1964. Sobre a rotina da instituição, Heloísa Maria afirma que as irmãs 

conseguiram criar um ambiente muito prazeroso e próximo à cultura belo horizontina e mineira. 

Segundo ela, como os colégios do Rio de Janeiroreceberam uma maior quantidade de irmãs vindas da 

França, o padrão europeu foi o predominante. Já em Belo Horizonte, o colégio adquiriu uma dinâmica 

distinta dos demais. 

O Colégio Sacré Coeur de Jesus oferecia uma educação formal, para as alunas que quisessem 

concluir o primário e ginasial (equivalentes ao atual ensino fundamental) e o curso normal (formação de 

segundo grau, destinada à habilitação de professores e professoras). Também, era ofertado o 

noviciado, uma formação religiosa destinada para aquelas que quisessem ingressar na Sociedade do 
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Sagrado Coração de Jesus, como é o caso da irmã Heloísa Maria. 

A irmã Cléa de Castro Neves, por sua vez, chegou ao colégio no ano de 1957, para atuar como 

professora na instituição e permaneceu até janeiro de 1979. Foram mais de vinte anos de dedicação ao 

Colégio Sacré Coeur de Jesus de Belo Horizonte. Ao longo desse período, de acordo com seu relato, o 

colégio chegou a ter mais de 300 alunas, com a grande maioria de professoras irmãs atuando junto 

com as internas e, em menor presença, alguns professores e professoras leigas. A edificação possui 

cinco pavimentos e seus espaços divididos entre a função educativa e religiosa, com ambientes 

destinados exclusivamente às irmãs freiras. Os três primeiros pavimentos, de acordo com a irmã Cléa, 

eram destinados ao colégio, com o ginásio esportivo, salas de aula, salas de estudo, salas dos 

professores, refeitório, vestiário, auditório, dormitório (ocupado pelas alunas do primário e ginasial) e os 

quartos (ocupado pelas alunas do curso normal). Já o quarto pavimento, era a clausura, espaço de 

recolhimento, orações, estudos e contemplação das irmãs integrantes da congregação. Por fim, o 

quinto pavimento do edifício abrigava o noviciado, oferecido às jovens que estavam iniciando a vida 

religiosa. 

Ao ser questionada sobre a rotina do internato, a irmã Cléa afirmou que, aos fins de semana, as alunas 

internas da cidade de Belo Horizonte, costumavam sair para visitar a família e retornar na segunda-

feira. Porém, as que eram de cidades do interior, permaneciam na instituição aos fins de semana, 

momento este em que se ocupavam de inúmeras atividades e jogos. Segundo o professor Antônio 

Carlos Faria, apesar de não ter atuado diretamente no Colégio Sacré Coeur, o ensino era dividido em 

três áreas. A formação religiosa, na qual seriam compartilhados os valores educacionais cristãos, 

fundados na pedagogia católica e da própria Madaleine Sophie Barat. Uma formação leiga, que 

continha disciplinas como língua portuguesa, história, geografia, latim, espanhol e francês. E, também, 

uma formação humana, com aulas de filosofia, educação e bons hábitos em sua grade de ensino. Após 

a formação básica, as alunas que desejassem - e demonstrassem aptidão para vida religiosa - 

poderiam ingressar no noviciado. Ainda segundo o professor Antônio Carlos Faria, apesar do Colégio 

Sacré Coeur de Jesus possuir uma tradição educativa destinada ao público feminino pertencente às 

classes mais altas da sociedade, ele também recebia alunas oriundas de famílias com menor poder 
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aquisitivo. 

 
Fotografia com alunas do Colégio Sacré Coeur de Jesus, no ano de 1957. Fonte: Arquivo pessoal disponibilizado em um 
grupo de ex-alunas dos antigos colégios. Disponível em: <https://www.facebook.com/Col%C3%A9gio-Sacr%C3%A9-Coeur-
de-Jesus-253439381341536/photos/656109564407847>. 

 

A primeira fotografia, da esquerda para a direita, representa alunas da quarta série do ginásio, no ano de 1957. A segunda 
fotografia, registrada em 1959, apresenta as internas do segundo ano clássico. Fonte: Arquivo pessoal disponibilizado em 
um grupo de ex-alunas dos antigos colégios. Disponível através do link: <https://www.facebook.com/Col%C3%A9gio-
Sacr%C3%A9-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/653170331368437> e 
<https://www.facebook.com/Col%C3%A9gio-Sacr%C3%A9-Coeur-de-Jesus-
253439381341536/photos/659755317376605>. 

https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/656109564407847
https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/656109564407847
https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/653170331368437
https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/653170331368437
https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/659755317376605
https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/659755317376605
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A primeira fotografia, da esquerda para a direita, representa alunas do segundo ano normal, no ano de 1962. A segunda 
fotografia, registrada em 1964, apresenta as internas da segunda série ginasial. Fonte: Arquivo pessoal disponibilizado em 
um grupo de ex-alunas dos antigos colégios. Disponível através do link: <https://www.facebook.com/Col%C3%A9gio-
Sacr%C3%A9-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/771328932885909> e 
<https://www.facebook.com/Col%C3%A9gio-Sacr%C3%A9-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/678704425481694>. 

 
A primeira fotografia, da esquerda para a direita, representa alunas da primeira série ginasial, no ano de 1964. A segunda 
fotografia, registrada em 1965, apresenta a nova turma de admissão. Fonte: Arquivo pessoal disponibilizado em um grupo 
de ex-alunas dos antigos colégios. Disponível através do link: <https://www.facebook.com/Col%C3%A9gio-Sacr%C3%A9-
Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/639572072728263> e <https://www.facebook.com/Col%C3%A9gio-
Sacr%C3%A9-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/635231843162286> 

O Colégio do Sacré Coeur de Jesus, na cidade de Belo Horizonte, funcionou até a década de 1970. O 

seu edifício cedeu lugar para o Colégio Pitágoras Cidade Jardim, pertencente a um grupo estudantil 

leigo fundado na década de 1960. Irmã Cléa, ao ser questionada sobre a transição do Colégio Sacré 

Coeur de Jesus para o Colégio Pitágoras Cidade Jardim afirma que a mudança foi fruto de um 

discernimento entre as irmãs e o grupo Pitágoras. 

Por sua vez, o professor Antônio Carlos Faria também ressalta o contexto de crise econômica 

https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/771328932885909
https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/771328932885909
https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/678704425481694
https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/639572072728263
https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/639572072728263
https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/635231843162286
https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/635231843162286
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generalizada que aconteceu na década de 1970 como fator decisivo para que a parceria entre a 

congregação do Sagrado Coração de Jesus e o grupo Pitágoras ocorresse. Vale ressaltar que, após o 

forte crescimento econômico no período de 1968 a 1973 e a redução da inflação, os anos seguintes 

seriam de crise devido aos conflitos políticos no Oriente Médio que abalaram a economia mundial, 

ocasionando o aumento no preço do petróleo e afetando a economia de diversos países. 

Também na década de 1970, ocorreu a Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus. Para o 1º Grau, houve a 

expansão do ensino obrigatório de quatro para oito anos e o fim do exame de admissão que o 

concluinte do primário precisava fazer para continuar os estudos. No caso específico do 2º Grau, ficou 

estabelecido que num período de curto e médio prazos, todas as escolas públicas e privadas desse 

nível deveriam tornar-se profissionalizantes. Essas mudanças, implementadas por meio da Lei 5.692, 

de 11 de agosto de 1971, exigiram uma nova adequação por parte das escolas públicas e privadas, 

leigas e de tradição religiosa no país, tornando-se um desafio sua implementação. 

O grupo Pitágoras surgiu na cidade de Belo Horizonte no ano de 1966, através da iniciativa de cinco 

jovens professores. Júlio Fernando Cabizuca, Walfrido dos Mares Guia e João Lucas Mazoni Andrade 

eram todos vizinhos no bairro Floresta e contemporâneos do curso de Engenharia. Somava-se aos 

três, o professor Marcos Luiz dos Mares Guia, médico Phd do Departamento de Bioquímica da Escola 

de Medicina da UFMG e irmão de Walfrido e, por fim, Evando José Neiva, professor de física do 

Colégio Santo Antônio e, à época, aluno do curso de Engenharia. 
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Da esquerda para a direita, João Lucas Mazoni de Andrade, Júlio Fernando Cabizuca, Walfrido dos Mares Guia, Marco Luiz 
dos Mares Guias e Evando José Neiva no ano de 1977 na ocasião da inauguração do Colégio Pitágoras Pampulha. Fonte: 
Imagem reproduzida do e-book Cabizuca, de autoria de João Carlos Firpe Penna, lançado no ano de 2018 pela Benvinda 
Editora. 

O Curso Pitágoras iniciou suas atividades em uma sala anexa ao Colégio Santo Antônio, com 35 

alunos. De acordo com o livro de memórias de Júlio Fernando Cabizuca, escrito pelo jornalista João 

Carlos Firpe Penna (2018, p. 140) as aulas do Curso Pitágoras começaram no dia 11 de abril de 1966, 

e a aula inaugural foi ministrada por Walfrido dos Mares Guia. O vestibular seria em meados de julho, 

portanto, as aulas estavam planejadas para acontecer em abril, maio, junho e os primeiros dias de 

julho. Ao total, seriam realizadas duzentas aulas, baseadas em resolução de exercícios. O resultado, 

após a realização do vestibular, foi um sucesso. Dos 35 primeiros alunos, 33 haviam conseguido 

ingressar na Universidade Católica. O desempenho obtido garantiu uma aprovação de 94,2% na 

primeira turma do curso. O índice e a lista dos aprovados foram amplamente divulgados, tornando essa 

prática uma das marcas da publicidade realizada pelo Pitágoras. 

Em 1967, os sócios decidiram pela existência de um espaço próprio no centro da cidade. No ano 

seguinte, em 1968, é alugado o segundo andar de um edifício localizado na Avenida Álvares Cabral, 

Nº 327, na esquina com a rua da Bahia, que se transformaria na primeira sede do Curso Pitágoras. É 
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no mesmo ano, também, que se inicia a parceria com escolas católicas. Segundo Penna (2018, p. 

129), em 1970 o pré-vestibular Pitágoras já se firmava como líder de mercado em Belo Horizonte, com 

as matrículas atingindo o número de três mil alunos. Para atender a demanda, foi realizada a escolha 

pela parceria com escolas de ensino médio. No ano de 1971, as aulas do terceiro ano do segundo grau 

nos colégios católicos Santo Antônio, Dom Silvério e Santo Agostinho passaram a ser ministradas por 

professores do Pitágoras. 

Em 1972, já com oito anos de mercado, os sócios resolveram ampliar a área de atuação do negócio, 

com a criação do primeiro colégio. Em julho de 1971, havia sido adquirido um terreno na rua Timbiras, 

no centro de Belo Horizonte, que acabaria sendo destinado à construção da primeira sede. O Colégio 

Pitágoras Timbiras foi inaugurado no dia 07 de março de 1972, com mil e quinhentos alunos e turmas 

que iam da quinta série do ginásio ao terceiro ano integrado, no científico, de acordo com Penna (2018, 

p. 139). 

No ano seguinte, em 1973, como já mencionado, o grupo Pitágoras aproximou-se das irmãs da 

Sociedade do Sagrado Coração de Jesus e as tratativas se iniciaram. O primeiro contrato de aluguel foi 

celebrado no ano de 1974 e, até 197614, o Pitágoras assumiu a administração do internato feminino do 

agora antigo Colégio Sacré Coeur de Jesus. Em 1977, ainda segundo Penna (2018, p. 141), o 

Pitágoras passou efetivamente a comandar a unidade Cidade Jardim, após acordo com as freiras que 

passaram a receber um percentual da receita líquida pela cessão dos prédios e demais equipamentos. 

No seu interior, muitos quartos antigos das irmãs foram transformados em sala de aula, porém a 

arquitetura externa foi preservada e um terreno anexo foi adquirido para a construção de uma praça de 

esportes. As transformações na edificação ficaram a cargo da Construtora São Marcos. A modalidade 

de ensino ofertada, inicialmente, foi a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Porém, nos anos subsequentes, a instituição passaria a receber alunos da educação infantil, 

fundamental, ensino médio e superior. 

 
14Nos primeiros anos, um total de cinco irmãs permaneceram atuando no setor educacional, direção e formação, sendo a irmã Cléa uma 
delas. Aproximadamente, até o ano de 1982, algumas irmãs ainda permaneceram em atividade na instituição. 
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Início das operações no Colégio Pitágoras Cidade Jardim, no ano de 1974. Fonte: https://ri.cogna.com.br/a-kroton/historico/ 

Sobre os anos iniciais do funcionamento do Colégio Pitágoras Cidade Jardim e as reformas realizadas 

para adaptá-lo à nova realidade, Penna, informa: 

Com essas reformas e ampliações, a unidade Cidade Jardim estava pronta para 
absorver a grande demanda que surgiu no mercado, inclusive com a abertura para 
os alunos do sexo masculino. E não deu outra. A procura por parte da classe média 
e média alta foi enorme. As instalações eram muito amplas, e a fama do Pitágoras já 
estava consolidada. O enorme fluxo de jovens de renda familiar mais alta logo se 
transformou, também, em um problema sério a ser administrado com urgência: a 
disciplina.  Os alunos se envolviam em brigas de rua e disputas entre grupos rivais. 
Um grupo ficou famoso em BH e respondia pelo nome de Gangue da Savassi 
(PENNA, 2018, p. 142). 

O escalado para atuar diante dessa situação foi um dos sócios fundadores do grupo Pitágoras, o 

professor Júlio Cabizuca, que estava à frente do pré-vestibular. Em 1977, assumiu essa nova função 

no colégio com o objetivo de contribuir com o corpo docente, o setor de orientação do estudante e 

também com a redução da indisciplina. 

Quando o grupo Pitágoras iniciou suas atividades do antigo Colégio Sacré Coeur de Jesus, em 1974, 

ocorria, também, a abertura da Avenida Prudente de Morais, nos atuais bairros Cidade Jardim, 

Coração de Jesus, Santo Antônio e Vila Paris. Devido ao aumento da densidade populacional, o 

córrego do Leitão encontrava-se extremamente poluído. Dessa forma, o antigo córrego em que as 

internas do colégio podiam observar passando em sua porta, foi canalizado e fechado com o objetivo 

de construir a avenida, visando a melhora no fluxo viário da região. Essa importante via, se inicia na 

https://ri.cogna.com.br/a-kroton/historico/
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Avenida do Contorno e, na altura do bairro Vila Paris, transforma-se na Avenida Artur Bernardes, que 

se estende até o bairro São Bento. 

A sua criação foi determinante para a mudança de perfil da região. As antigas casas começaram a ser 

substituídas por prédios, como, também, ocorreu um maior crescimento dos bairros do entorno e a 

ocupação de outros espaços, como o Santa Lúcia. 

 

Avenida Prudente de Morais, ano de 1974. Fonte: APCBH. História de bairros [de] Belo Horizonte: Regional Centro-Sul / 
coordenadores, Cintia Aparecida Chagas Arreguy, Raphael Rajão Ribeiro. – Belo Horizonte: APCBH; ACAP-BH, 2008 

Segundo Penna (2018, p. 143), ocorria uma grande sinergia entre o pré-vestibular e os colégios 

(Timbiras e Cidade Jardim). Na medida que cresciam os índices de aprovação nos vestibulares, os 

impactos foram sentidos nas duas frentes de atuação. Dessa forma, ainda na década de 1970, foi 

inaugurado um novo curso pré-vestibular, dessa vez na Rua Espírito Santo, Nº 1.320, e um novo 

colégio na cidade, o Colégio Pitágoras Pampulha. Em 1979, já reconhecido no contexto belo-

horizontino como uma instituição de alta credibilidade, o Pitágoras foi convidado pela Construtora 
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Mendes Júnior para operar escolas em seus canteiros de obras, na Mauritânia e no Iraque. 

Já na década de 1980, a partir de 1982, o Pitágoras firmou novas parcerias com empresas de grande 

porte, como a Vale do Rio Doce, Mendes Júnior, Camargo Corrêa, Odebrecht e Eletronorte, com o 

objetivo de assumir a gestão de unidades escolares em meio às obras e aos empreendimentos dessas 

organizações. O objetivo principal era o atendimento aos filhos dos colaboradores dessas empresas 

que se deslocavam com suas famílias. Ao final da década, devido às parcerias e o contínuo processo 

de expansão da rede, o Pitágoras já estava presente em seis países e cinco estados brasileiros. 

No início dos anos de 1990, o Pitágoras contabilizava mais de 20 mil alunos e dezenas de escolas. Em 

1993 é lançado o projeto “Pitágoras ano 2000” visando a atuação em novas áreas de negócios. O 

reflexo imediato é a criação no ano de 1996 da Rede Pitágoras de Ensino, que abrigava uma série de 

escolas parceiras. As instituições que compõem a redecompartilhavam recursos de tecnologia 

educacional, material didático específico, programa educacional e treinamentos. Ao final dos anos 

1990, o Pitágoras alcançaria a marca de 100 mil alunos, dentre aqueles matriculados em suas próprias 

escolas e nas instituições parceiras. Em 1999, é criada a Fundação Pitágoras, destinada a contribuir 

com a melhoria da qualidade da educação brasileira visando o alto desempenho dos alunos, 

especialmente da rede pública. 

O ingresso no ensino superior, se dá nos anos 2000, com a inauguração da Faculdade Pitágoras, 

atualmente, a principal área de negócios da companhia. O primeiro curso oferecido seria a graduação 

em administração, localizada na rua Santa Madalena Sofia, nº 25, em prédio anexo ao Colégio 

Pitágoras Cidade Jardim. Ao final do ano de 2001, já contava com 332 alunos. Entre os anos de 2001 e 

2005, foi estabelecida uma parceria internacional com a Apollo International, com sede no Estado do 

Arizona, nos Estados Unidos, visando a gestão escolar com foco no desenvolvimento do sistema e da 

metodologia de ensino para o projeto de Ensino Superior do Pitágoras. Em 2007, suas ações seriam 

ofertadas na Bolsa de Valores e o nome escolhido para operar no mercado de ações seria Kroton, em 

homenagem à cidade localizada na Magna Grécia (atualmente território da Itália) onde o filósofo e 

matemático Pitágoras fundou a Escola Pitagórica. Ao final dos anos 2000, a Rede Pitágoras já 
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alcançava a casa de centenas de escolas, com presença em todas as regiões do Brasil e cerca de 200 

mil alunos matriculados.  

No ano de 2011, a Kroton se tornou um dos maiores grupos de ensino superior do Brasil e o sexto 

maior do mundo, em número de alunos, e líder em EaD no País. Em 2013, após a fusão da Kroton com 

a Anhanguera Educacional, o número de estudantes ligados à instituição alcança a cifra de um milhão, 

em 835 municípios espalhados em todos os estados do País. No ano de 2016, a instituição completou 

50 anos de existência. Segundo Penna (2018, p. 270), foram realizadas diversas atividades envolvendo 

sócios, educadores, funcionários, alunos, ex-alunos, familiares, colaboradores e amigos em geral. Uma 

das celebrações de maior destaque foi uma exposição especial sobre as cinco décadas do Pitágoras, 

realizadas no Espaço de Arte anexo à unidade do Colégio Pitágoras Cidade Jardim, com fotos, 

documentos, publicações e registros diversos sobre a história da organização. 

Ao longo de todos esses anos, a unidade do Colégio Pitágoras Cidade Jardim, em funcionamento no 

edifício localizado na Avenida Prudente de Morais, nº 1601, continuaria em pleno funcionamento, 

contribuindo para a formação de diversas gerações de estudantes que ocuparam suas salas desde o 

berçário até os anos finais do ensino médio. Em anexo à unidade, também, era ofertada a modalidade 

de ensino superior que se mantém em funcionamento até os dias de hoje. 
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Colégio Pitágoras Cidade Jardim. Fonte: Imagem reproduzida da reportagem Tradicional em BH, Colégio Pitágoras fecha as 
portas em 2022, de Leonardo Milagres, publicada no dia 12 de novembro de 2021. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/11/12/tradicional-em-bh-colegio-pitagoras-fecha-as-portas-em-
2022.ghtml> 

 
Colégio Pitágoras Cidade Jardim. Fonte: Imagem reproduzida da reportagem Colégio Pitágoras em Belo 

Horizonte fecha as portas em 2022, pubicada no dia 12 de novembro de 2021. Disponível em: 

<https://www.alvoradafm.com.br/noticias/colegio-pitagoras-em-belo-horizonte-fecha-as-portas-em-2022> 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/11/12/tradicional-em-bh-colegio-pitagoras-fecha-as-portas-em-2022.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/11/12/tradicional-em-bh-colegio-pitagoras-fecha-as-portas-em-2022.ghtml
https://www.alvoradafm.com.br/noticias/colegio-pitagoras-em-belo-horizonte-fecha-as-portas-em-2022
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Colégio Pitágoras Cidade Jardim. Fonte: Imagem reproduzida da reportagem Colégio Pitágoras fecha as postas a partir de 
2022 em Belo Horizonte, publicada no dia 12 de novembro de 2021. Disponível em: 
<https://www.itatiaia.com.br/noticia/colegio-pitagoras-fecha-as-portas-a-partir-de-2022-em-belo-horizonte>. 

 
: Colégio Pitágoras Cidade Jardim. Fonte: Imagem reproduzida do site www.escolasbrasil.net. Disponível em: 
<https://www.escolasbrasil.net/sobre/colegio-pitagoras-cidade-jardim> 

https://www.itatiaia.com.br/noticia/colegio-pitagoras-fecha-as-portas-a-partir-de-2022-em-belo-horizonte
http://www.escolasbrasil.net/
https://www.escolasbrasil.net/sobre/colegio-pitagoras-cidade-jardim
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O ano letivo de 2020 chegou a ser iniciado na unidade, porém, devido às medidas sanitárias 

decorrentes da pandemia do COVID-19, as atividades presenciais seriam encerradas no dia 19 de 

março de 2020, de acordo com o Decreto nº 17.298, de 17 de março de 2020, da Prefeitura Municipal 

de Belo Horizonte que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio, enfrentamento 

e contingenciamento durante a epidemia de SARS-CoV-2. No final do ano de 2020, segundo o 

professor Antônio Carlos Faria, também chegou ao fim o contrato entre a congregação da Sociedade 

do Sagrado Coração de Jesus e o Grupo Pitágoras. Porém, no ano de 2021 ainda aconteceria o 

retorno gradual, a partir dos novos protocolos sanitários de funcionamento, autorizado no dia 26 de 

abril de 2021 na cidade de Belo Horizonte, por meio da Portaria Nº 179/2021, assinada no dia 24 de 

abril, que estabeleceu os protocolos específicos de vigilância e saúde para atividades presenciais em 

creches, escolas de ensinoinfantil, fundamental e médio. Após pouco mais de um ano de suspensão 

das atividades presenciais, paulatinamente, o funcionamento presencial das instituições escolares 

voltava a ocorrer. 

No final do ano letivo de 2021, no dia 12 de novembro, foi anunciado o fechamento do Colégio 

Pitágoras Cidade Jardim, conforme noticiado por diversos meios de comunicação: “ontem, foi 

anunciado o fechamento do Colégio Pitágoras, um dos mais tradicionais de BH, com previsão de 

término a partir de 2022”, segundo reportagem publicada no jornal Estado de Minas, em 13 de 

novembro de 2021. Ainda segundo a reportagem citada, a administração da instituição firmou um 

convênio com a rede Coleguium, para garantir a vaga dos alunos que desejarem migrar para esse 

grupo educacional. 
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Ana Cristina e Rachel, mães de alunos do Colégio Pitágoras, que fechou suas portas ao final do ano de 2021. Fonte: 
Imagem reproduzida da reportagem Pais e alunos se despedem do Colégio Pitágoras, que fechará as portas, de Ana Laura 
Queiroz, publicada no dia 19 de novembro de 2021. Disponível em: 
<https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/11/19/interna_gerais,1324082/pais-e-alunos-se-despedem-do-colegio-
pitagoras-que-fechara-as-portas.shtml> 

 
Famílias e funcionários abraçam o Colégio Pitágoras no dia 19 de novembro de 2021. Fonte: Imagem reproduzida da 
reportagem Pais e alunos se despedem do Colégio Pitágoras, que fechará as portas, de Ana Laura Queiroz, publicada no 
dia 19 de novembro de 2021. Disponível em: 
<https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/11/19/interna_gerais,1324082/pais-e-alunos-se-despedem-do-colegio-
pitagoras-que-fechara-as-portas.shtml>. 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/11/19/interna_gerais,1324082/pais-e-alunos-se-despedem-do-colegio-pitagoras-que-fechara-as-portas.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/11/19/interna_gerais,1324082/pais-e-alunos-se-despedem-do-colegio-pitagoras-que-fechara-as-portas.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/11/19/interna_gerais,1324082/pais-e-alunos-se-despedem-do-colegio-pitagoras-que-fechara-as-portas.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/11/19/interna_gerais,1324082/pais-e-alunos-se-despedem-do-colegio-pitagoras-que-fechara-as-portas.shtml
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O abraço simbólico foi uma homenagem a escola, que fechou suas portas em dezembro de 2021. Fonte: Imagem 
reproduzida da reportagem Pais e alunos se despedem do Colégio Pitágoras, que fechará as portas, de Ana Laura Queiroz, 
publicada no dia 19 de novembro de 2021. Disponível em: 
<https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/11/19/interna_gerais,1324082/pais-e-alunos-se-despedem-do-colegio-
pitagoras-que-fechara-as-portas.shtml>. 

Atualmente, o edifício onde antes funcionou o Colégio Sacré Coeur de Jesus e o Colégio Pitágoras 

Cidade Jardim encontra-se em manutenção. O objetivo é que depois da finalização das obras e reparos 

realizados no local, ele seja devolvido de forma definitiva à Congregação da Sociedade do Sagrado 

Coração de Jesus para que esta dê continuidade ao seu uso. 

  

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/11/19/interna_gerais,1324082/pais-e-alunos-se-despedem-do-colegio-pitagoras-que-fechara-as-portas.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/11/19/interna_gerais,1324082/pais-e-alunos-se-despedem-do-colegio-pitagoras-que-fechara-as-portas.shtml
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5.2. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA 

Idealizado como Colégio Sacré Coeur de Jesus, o projeto para o lote do quarteirão 050, da Vila Paris, 

atualmente situado à Avenida Prudente de Morais, nº1602, encontra-se implantado em um terreno de 

18.507,99 m²15, sendo sua área construída o equivalente a 5.879,23 m². 

Pela análise dos microfilmes presume-se que o projeto é da década de 1950, tendo recebido o seu 

alvará em 1952. O engenheiro e arquiteto responsável é Vicente Buffalo, um dos primeiros profissionais 

formados pela Escola de Arquitetura da UFMG. 

De acordo com a irmã Heloísa Maria, uma das entrevistadas para o desenvolvimento desse dossiê, há 

o relato do auxílio de uma irmã francesa, Fernande Schoutetten, notando-se sua alcunha, “superiora do 

Sacré Coeur”, em todos os microfilmes. De acordo com Heloísa e o Professor Faria, a francesa 

contribuiu de forma ativa para a evolução e projeto do edifício, como uma espécie de arquiteta 

colaboradora. Ainda que não possuísse tal formação, ela auxiliou tanto na implantação do edifício 

quanto na articulação do mesmo com o bairro e a cidade. 

De forma a facilitar a compreensão do projeto, a edificação será nomeada em blocos: bloco lateral 

esquerdo, bloco lateral direito e bloco central, tendo como referência a Avenida Prudente de Moraes. 

Em microfilmes datados de 1956, intitulados “Projeto de Acréscimo”, nota-se a ampliação do edifício 

com a inclusão do bloco lateral esquerdo e parte do bloco central conformando a volumetria atual da 

edificação. A Capela, atualmente utilizada como auditório, também foi projetada nesse período. 

Heloísa relata em sua entrevista que quando veio estudar no Colégio em Belo Horizonte, no ano de 

1952, havia apenas uma construção: um bloco que seguia da Rua Iraí à Rua Santa Madalena Sofia. O 

bloco direcionado para a Avenida Prudente de Morais ainda estava em construção. Em 1958, quando 

finalizou seus estudos, o edifício encontrava-se totalmente edificado. A capela foi finalizada em 1959. 

 
15 De acordo com as informações disponibilizadas no BH Map (https://sisctm.pbh.gov.br/mapa/). 

https://sisctm.pbh.gov.br/mapa/
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Projeto original de 1952. Nota-se apenas uma construção em “L” composta apenas do bloco central e bloco lateral direito. 
Sem data, mas provavelmente entre 1952-1957. Fonte: Facebook, Colégio Sacré Coeur de Jesus (disponível em: 
hhttps://www.facebook.com/Col%C3%A9gio-Sacr%C3%A9-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/664523413566462/ 
Acesso em: 09/05/2022). 

Atualmente, nota-se que o edifício apresenta grande integridade de seus elementos originais de 

fachada. As fachadas estão íntegras e bem conservadas, remetendo ao projeto original. Internamente 

diversos elementos são originais, como pisos, esquadrias e armários embutidos. Entretanto, há 

alterações e algumas descaracterizações devido aos usos dados ao imóvel quando da ocupação pelo 

Colégio Pitágoras. 

Projeto - 1950 

https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/607934195892051/
https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/607934195892051/
https://www.facebook.com/Colégio-Sacré-Coeur-de-Jesus-253439381341536/photos/607934195892051/
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Planta de locação do projeto de Colégio, aprovado em 09/03/1950. Alvará em 08/05/1952. Fonte: Arquivo Público Municipal 
(65387 13/14). 

O microfilme indica a locação do Colégio junto ao terreno. É possível observar que o lote era maior do 

que o lote atual. Presume-se que o lote fora fragmentado em outras porções, restando hoje a área 

citada anteriormente.  

O Colégio foi implantado estrategicamente aproveitando o desnível do terreno. Através dos cortes é 

possível observar o escalonamento dos pavimentos. O bloco central apresenta apenas um pavimento, 

enquanto o bloco lateral direito apresenta cinco pavimentos, sendo esse último recuado da fachada e 

com área menor que os demais. Atualmente manteve-se a mesma logística que fora replicada junto ao 

bloco lateral esquerdo, em projeto posterior. 
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Corte C-D e E-F do bloco central, aprovado em 09/03/1950. O bloco central apresenta apenas três pavimentos. Alvará em 
08/05/1952. Fonte: Arquivo Público Municipal (65387 11/14). 

 
Corte A-B do bloco lateral direito, aprovado em 09/03/1950. O bloco direito apresenta cinco pavimentos, sendo este último 
recuado apresentando menor área. Alvará em 08/05/1952. Fonte: Arquivo Público Municipal (65387 10/14) 

O Colégio localizava-se com face principal voltada para a Avenida Prudente de Morais e face posterior 

direcionada para a Rua Iraí (escrito Iray). Analisando os microfilmes percebe-se que o bloco lateral 

direito é o bloco mais antigo do conjunto junto à porção direita do bloco central.  
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Fachada principal do projeto de Colégio, aprovado em 09/03/1950. Alvará em 08/05/1952. Fonte: Arquivo Público Municipal 
(65387 9/14 

A fachada apresenta estilo que remete ao neoclássico em que se observa a presença da simetria e de 

formas geométricas bem definidas que compõem o volume da edificação; uso de colunas; edificações 

elevadas, sendo presente o uso de escadas; presença de guarda corpo, balcão e sacada; uso de 

vidros simples ou coloridos; presença de planos de esquadrias com bandeiras diferentes, com verga 

reta, em arco abatido e arco pleno; colunas que demarcam e criam ritmo junto a verticalidade do 

edifício; aberturas circulares na fachada do bloco direito e presença de crucifixo ao topo do quarto 

pavimento. O acesso principal era através do bloco central marcado por um eixo simétrico de 

aberturas, compondo estruturas de pilotis, varanda e balcão, no primeiro, segundo e terceiro 

pavimentos respectivamente, tal como na atualidade. 
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Fachada posterior do projeto de Colégio. Fachada da Rua Iraí (Iray) aprovado em 09/03/1950. Alvará em 08/05/1952. Fonte: 
Arquivo Público Municipal (65387 14/14). 

Em relação ao projeto da fachada posterior, da Rua Iraí, há dificuldade em analisar suas características 

visto que atualmente sua permeabilidade visual é afetada devido ao muro que circunda o lote e aos 

demais acréscimos e anexos construídos junto ao terreno.  

A descrição interna do projeto do edifício e de seus pavimentos será analisada de maneira mais ampla 

e geral devido à complexidade da edificação e de seus usos. O tópico 04 do presente dossiê, intitulado 

“Descrição Arquitetônica Atual”, contemplará as características atuais do espaço interno. De antemão é 

importante esclarecer que o projeto foi pensado como internato e, portanto, há espaços de ensino e 

dormitórios. Atualmente esses espaços de descanso foram totalmente reformulados, sendo 

transformados em salas de ensino e espaços administrativos.  
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Como já citado, a ocupação do edifício pelo Colégio Pitágoras reformulou também a forma de ensino 

transformando o edifício em um espaço de educação tradicional com salas de aula setorizadas por 

idade e períodos. 

A divisão interna de cômodos dos pavimentos, no projeto construído em 1952 eram: 

Pavimento Bloco Central Bloco Lateral Direito 

Primeiro Pavimento - Externo frontal: rampa para passagem de 
automóveis e rampa para passagem de 
pedestres; 
- Interno: ginásio; salas de aula; quartos; 
banheiros; hall de circulação 
- Externo posterior: varanda 

- Externo frontal: varanda ao redor do refeitório 
- Interno: Refeitório, copa, cozinha, refeitório das 
religiosas, quarto para despensa, quarto para 
despejo, lavanderia; lavabos 
- Externo posterior: varanda 

Segundo Pavimento - Externo frontal: varanda 
- Interno: hall, secretaria, locutório, diretoria, 
vestiário, salão, sala da superiora, sala de 
aula 
- Externo posterior: varanda 

- Interno: Capela (sacristia, quarto, saleta, altar), 
sala de estudos, hall, espaço pra vigilantes, sala 
de aula, sala dos professores, banheiros 
- Externo posterior: varanda 

Terceiro Pavimento - Externo frontal: balcão 
- Interno: sala de aula desenho, sala de aula 
física, sala de aula química, museu 
- Externo posterior: varanda 

- Interno: auditório (palco, quarto, camarim, 
saleta), dormitórios, vigilante geral, gabinete da 
superiora, cela, sala de estudo, banheiros,  
- Externo posterior/laterais: varandas 

Quarto Pavimento Cobertura - Interno: auditório (pé direito duplo, nota-se o 
vazio), dormitórios, sala, cela, banheiros, 
enfermaria, farmácia, rouparia, banheiros 
- Externo posterior/laterais: varandas 

Quinto Pavimento Não possui - Interno: sala, dormitório, celas, banheiros 
- Externo posterior/laterais: varandas 

Divisão interna dos cômodos por pavimentos e blocos. Fonte: Microfilmes cedidos pelo Arquivo Público Municipal, 2022. 
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Bloco lateral direito, primeiro pavimento. Projeto aprovado em 09/03/1950. Alvará em 08/05/1952. Fonte: Arquivo Público 
Municipal (65387 01/14). 

 
Bloco central, primeiro pavimento. Projeto aprovado em 09/03/1950. Alvará em 08/05/1952. Fonte: Arquivo Público 
Municipal (65387 02/14). 
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Bloco lateral direito, segundo pavimento. Projeto aprovado em 09/03/1950. Alvará em 08/05/1952. Fonte: Arquivo Público 
Municipal (65387 03/14). 

 
Bloco central, segundo pavimento. Projeto aprovado em 09/03/1950. Alvará em 08/05/1952. Fonte: Arquivo Público 
Municipal (65387 04/14). 
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Bloco lateral direito, terceiro pavimento. Projeto aprovado em 09/03/1950. Alvará em 08/05/1952. Fonte: Arquivo Público 
Municipal (65387 05/14). 

 
Bloco central, terceiro pavimento. Projeto aprovado em 09/03/1950. Alvará em 08/05/1952. Fonte: Arquivo Público Municipal 
(65387 06/14). 
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Bloco lateral direito, quarto pavimento. Projeto aprovado em 09/03/1950. Alvará em 08/05/1952. Fonte: Arquivo Público 
Municipal (65387 07/14). 

 
Bloco lateral direito, quinto pavimento. Projeto aprovado em 09/03/1950. Alvará em 08/05/1952. Fonte: Arquivo Público 
Municipal (65387 08/14). 
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Planta de cobertura. Projeto aprovado em 09/03/1950. Alvará em 08/05/1952. Fonte: Arquivo Público Municipal (65387 
12/14). 

Projeto - 1956 

O projeto de 1956 acrescenta um novo volume ao edifício: o bloco lateral esquerdo e a porção 

esquerda do bloco central. O projeto amplia as áreas de ensino, de administração do colégio e 

dormitórios. O novo bloco esquerdo apresenta seis pavimentos sendo o último apenas um cômodo 

para a casa de máquinas e caixa d’água. Sua implantação segue a mesma ideia do projeto original, 

utilizando-se da estratégia do escalonamento.  
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Projeto de acréscimo de 1956. Corte C-D do bloco central. Fonte: Arquivo Público Municipal (65386 08/12) 

 

Projeto de acréscimo de 1956. Corte A-B do novo bloco, lateral esquerdo. Fonte: Arquivo Público Municipal (65386 07/12) 

Em relação à fachada tem-se a continuidade da simetria. Tomando como eixo o bloco central com o 

acesso principal, o lado esquerdo foi construído espelhado ao bloco direito; sendo assim, nota-se uma 

grande fachada simétrica, tanto em volume, quanto em aberturas. O estilo neoclássico é ainda mais 

reforçado. 

Em relação à fachada de 1952 nota-se uma sutil alteração no bloco lateral direito, no primeiro 

pavimento: tem-se a alteração das esquadrias centrais e colocação de novas janelas. Altera-se de 

quatro aberturas para sete. Esse mesmo desenho é refletido no bloco lateral esquerdo. 
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Projeto de acréscimo de 1956. Novo volume de fachada acrescentado: bloco lateral esquerda e porção esquerda do bloco 
central. Fonte: Arquivo Público Municipal (65386 11/12) 

 
Vista da fachada já edificada. A continuidade do desenho está na parte posterior da folha. Fonte: Arquivo Público Municipal 
(65386 11/12) 

O projeto de acréscimo contempla apenas as plantas dos novos volumes, nos permitindo supor que as 

áreas já edificadas mantiveram seu antigo agenciamento e divisões. Ressalta-se que o projeto da 

Capela, localizada no pátio central, também é de 1956.  

A divisão interna de cômodos da nova porção do bloco central e do bloco lateral esquerdo, em 1956, 
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eram: 

Pavimento Porção esquerda do Bloco Central Bloco Lateral Esquerdo 

Primeiro Pavimento - Interno: salas de aula, sala de estudos, 
banheiros, lavanderia e acréscimo de 
elevador; 
- Externo posterior: varanda 

Não foi disponibilizada a planta. 

Segundo Pavimento - Interno: dormitório, banheiro, rouparia, 
quarto com armários embutidos, sala de aula, 
salão de visitas, sala de almoço e acréscimo 
de elevador; 
- Externo posterior: varanda 

- Interno: acréscimo de elevador banheiros, área 
de engomados junto a rouparia, salas, diretoria, 
sala de reuniões com palco, área de depósito 
- Externo posterior lateral: varanda (claustro) 

Terceiro Pavimento - Interno: dormitório, banheiro, rouparia, sala 
de aula, museu, classe e acréscimo de 
elevador; 
- Externo posterior: varanda 

- Interno: quartos com armários embutidos e 
lavatório, área de banheiros, box e espaço para 
escaninhos; 
- Externo posterior lateral: varanda  

Quarto Pavimento Cobertura Interno: quartos com armários embutidos e 
lavatório, área de banheiros, box e espaço para 
escaninhos; 
- Externo posterior lateral: varanda  

Quinto Pavimento Não possui - Interno: acréscimo de elevador, sala de 
vigilante, quartos com armários embutidos e 
lavatório, área de banheiros, box e espaço para 
escaninhos; 
- Externo posterior lateral: varanda  

Sexto Pavimento Não possui - Interno: casa de máquinas e caixa d’água 

Divisão interna dos cômodos por pavimentos e blocos. Fonte: Microfilmes cedidos pelo Arquivo Público Municipal, 2022. 
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Porção lateral esquerda do bloco central. Primeiro pavimento. Fonte: Arquivo Público Municipal (65386 01/12) 
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Porção lateral esquerda do bloco central. Segundo pavimento. Fonte: Arquivo Público Municipal (65386 02A/12). 

 
Bloco lateral esquerdo. Segundo pavimento. Fonte: Arquivo Público Municipal (65386 02/12). 
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Porção lateral esquerda do bloco central. Terceiro pavimento. Fonte: Arquivo Público Municipal (65386 03/12). 

 
Bloco lateral esquerdo. Terceiro pavimento. Fonte: Arquivo Público Municipal (65386 03A/12). 
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Bloco lateral esquerdo. Quarto pavimento. Fonte: Arquivo Público Municipal (65386 04/12). 

 
Bloco lateral esquerdo. Quinto pavimento. Fonte: Arquivo Público Municipal (65386 05/12). 

 
Bloco lateral esquerdo. Sexto pavimento. Fonte: Arquivo Público Municipal (65386 06/12). 

O projeto original mostra como as dinâmicas e modos de ocupação do espaço eram diferentes das 



 

 

DOSSIÊ DE TOMBAMENTO AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 1602 – COLÉGIO PITÁGORAS CIDADE JARDIM 

Conjunto Paisagístico Entorno do Mosteiro Nossa Senhora das Graças 

 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA •CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE • JUL.  2022 

dinâmicas atuais. Não apenas por ser um espaço de moradia e ensino, mas devido às possibilidades 

de sociabilidade que os amplos espaços eram capazes de oferecer. O projeto inicial, de 1950, previa 

muitos espaços internos de uso comum: dormitórios, banheiros, rouparia e salas, o que permitia o 

contato direto entre alunas de diversas localidades e idades. O edifício fora pensado para que a 

ocupação resgatasse a ambiência comunitária.  

O projeto de 1956 admite outra forma de ocupação, com quartos mais individualizados, da qual supõe-

se uma hierarquia, seja de cunho social ou religioso. Os resquícios dessa ocupação permaneceram 

quando do uso do imóvel pelo Pitágoras, que manteve um espaço de circulação muito definido em que 

seu uso tem hora para ser iniciado e finalizado. Um espaço de circulação entre alunos, graduandos, 

professores e funcionários que se utilizam do edifício para o seu ofício, descartando-se seu uso 

residencial.  

Capela 

A capela fora idealizada quando da ampliação do edifício, projeto de 1956 que, de acordo com os 

relatos, foi finalizado em 1959, sendo a última edificação a ser concretizada junto aos projetos iniciais. 

Acessos foram implantados em uma porção mais alta do terreno ao terceiro e quarto pavimentos do 

edifício principal. Sua fachada posterior é alinhada à Rua Iraí e sua fachada principal alinhada ao pátio 

interno. 
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Projeto da Capela. Fachada posterior. Fonte: Arquivo Público Municipal (65386 12/12). 

A edificação apresentava planta com conformação não simétrica e irregular, ao contrário do edifício 

principal. Possuía dois pavimentos sendo o primeiro destinado a área da capela, sacristia e palco, e o 

segundo pavimento ao coro. Era comum que espaços religiosos apresentassem conformação em 

forma de cruz, entretanto observa-se que o projeto fora idealizado aproveitando a área posterior do lote 

passível de ser edificada, sendo assim, nota-se paredes inclinadas que seguem a conformação do 

muro de divisa com a Rua Iraí. 
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Projeto da Capela. Primeiro Pavimento da capela com acesso ao terceiro pavimento do colégio. Fonte: Arquivo Público 
Municipal (65386 09/12). 

Em relação ao primeiro pavimento, no eixo horizontal, sentido fachada posterior, tem-se a sacristia e 

cômodos de apoio, sendo que a parede destes é alinhada com o limite do terreno. O eixo vertical era 

destinado ao altar e área de culto, a nave da igreja. Há ainda um eixo longitudinal, a frente da fachada 

principal da capela, paralelo ao pátio central, que interliga a edificação ao edifício principal. 

Ao centro da capela, junto ao altar, havia uma parede côncava junto à nave. Esta área possuía pilares 

recuados da parede, conformando as naves laterais. As janelas foram locadas de forma alinhada e 

simétrica, compondo as fachadas laterais e frontal da nave. 

A capela apresentava três acessos: frontal e laterais. Os acessos laterais abriam-se para o extenso 

pilotis com pilares alinhados na extremidade do piso. Essa área, no primeiro pavimento, acessava o 

terceiro pavimento da edificação principal. 

A escada de acesso ao segundo pavimento apresentava um volume acoplado, porém externo à nave 

da capela. Um volume curvo e que se estendia para o pilotis. O patamar seguia a curvatura da parede 

conformando uma escada em “U”. 



 

 

DOSSIÊ DE TOMBAMENTO AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 1602 – COLÉGIO PITÁGORAS CIDADE JARDIM 

Conjunto Paisagístico Entorno do Mosteiro Nossa Senhora das Graças 

 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA •CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE • JUL.  2022 

 

Projeto da Capela. Segundo Pavimento da capela com acesso ao quarto pavimento do colégio. Fonte: Arquivo Público 
Municipal (65386 10/12). 

O segundo pavimento apresentava o coro da capela, possuindo a conformação em “U”com recuo em 

relação ao altar, abrangendo as laterais e a fachada principal. Sendo assim, o centro da nave era 

vazado. A forma do coro apresentava curvas e contracurvas, com curvatura convexa direcionada ao 

altar. Os pilares encontravam-se alinhados ao plano simétrico das janelas laterais, localizados na 

extremidade do piso do segundo pavimento, junto ao guarda corpo.  

No eixo longitudinal, sobre o pilotis, todo pavimento era ocupado por cômodos utilizados pelas irmãs. À 

esquerda da capela, havia o dormitório das Bernadettes, banheiros e, junto à escada, um depósito. À 

direita da capela tinha-se um extenso corredor interligando o edifício com o quarto pavimento do 

Colégio. A área possuía oito celas, utilizadas para fins religiosos, além de uma saleta.  

A edificação em 2022 

Como dito anteriormente, a edificação situada à Avenida Prudente de Morais, 1602 está implantada em 

um lote de 18.507,99 m² e apresenta área construída de 5.879,23 m². Devido à grande dimensão do 

imóvel e sua complexidade de usos, de forma a facilitar a compreensão do edifício, sua descrição se 
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dará por blocos e pavimentos, em uma escala geral, pontuando aspectos arquitetônicos e históricos 

relevantes, assim como seus usos mais comuns. A fachada principal e as posteriores, voltadas ao pátio 

central, são as que mais apresentam valor arquitetônico e estilístico do conjunto e por isso merecem 

atenção especial às suas características marcantes. 

Novos anexos foram idealizados junto ao colégio de forma a suprir as necessidades espaciais e de 

uso, entretanto, o foco principal descritivo dar-se-á no imóvel original e na capela, atualmente adaptada 

como auditório. Os anexos são contemporâneos, assim como as quadras e espaços de lazer. De 

acordo com Adriana, funcionária há 28 anos do Colégio Pitágoras, o anexo da biblioteca foi edificado 

há mais ou menos dez anos e a galeria de arte, que dá acesso ao atual auditório, foi construída cerca 

de quinze anos atrás. Intervenções e descaracterizações realizadas de forma a suprimir as 

necessidades atuais do novo uso, entretanto, vale ressaltar que diversas dessas intervenções são 

reversíveis e não comprometem a integridade do bem. 

Resgatando o panorama da evolução arquitetônica é possível observar que muitos ambientes e usos 

foram mantidos, como as recepções, espaços de circulação – horizontal e vertical, varandas, refeitório, 

os grandes salões e instalações sanitárias. Nota-se também que diversos elementos originais foram 

mantidos e incorporados ao novo uso, como pisos, esquadrias e armários embutidos. 

Entorno 

A edificação da qual se trata este dossiê, situa-se no quarteirão das Ruas Iraí, Santa Madalena Sofia e 

Avenida Prudente de Morais, no bairro Cidade Jardim.  
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Delimitação do lote (linha contínua em vermelho) e edifício (mancha em rosa).  Quarteirão entre as Ruas Iraí, Santa 
Madalena Sofia e Avenida Prudente de Morais. Fonte: BH Map, 2022. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira. 

O entorno adjacente é adensado, sendo que cada via conserva características distintas. A Rua Iraí 

apresenta edificações de uso residencial e edificações com uso comercial, com altimetria predominante 

de até três pavimentos. A arquitetura remete a exemplares do art-decó e modernismo, além de 

arquiteturas contemporâneas. A via é de mão dupla com pista única até o cruzamento com a Rua 

Santa Madalena Sofia. O tráfego é moderado. O passeio é arborizado e iluminado, de dimensão 

estreita. O ponto mais alto do quarteirão localiza-se na Iraí, não sendo possível observar a edificação 

dessa via devido a sua implantação e muros exsitentes. 

 A Rua Santa Madalena Sofia apresenta edificações de uso institucional e comercial, se destacando o 
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supermercado localizado paralelamente ao Colégio. As vias apresentam passeios mais largos, 

arborizados e com iluminação. A via é de mão única, sendo o ponto mais alto em cruzamento a Rua 

Iraí, e ponto mais baixo, no sentido à Avenida Prudente de Moraes. Sendo assim, é possível obter 

visadas da edificação. 

Por fim, a Avenida Prudente de Morais possui características heterogêneas com edifícios de uso misto 

e altimetria predominante de mais de quatro pavimentos. A via é de mão dupla com pista dupla. O 

tráfego é intenso, tratando-se de uma via de ligação importante para a cidade. O passeio é arborizado 

e iluminado. O ponto mais baixo do quarteirão localiza-se nessa via sendo possível observar a fachada 

principal do imóvel.  

O edifício apresenta características distintas e únicas o destacam na paisagem do bairro: fachada 

imponente, baixa altimetria (se comparado com o atual entorno), ocupa um lote de grandes dimensões 

e apresenta um pátio interno arborizado. 

  
Vista da Rua Santa Madalena Sofia. Nota-se dois acessos. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

Esquina da Rua Madalena Sofia com Avenida Prudente de 
Morais. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 
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Vista da Avenida Prudente de Morais. Entorno verticalizado e 
heterogêneo. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

Vista do acesso principal do Colégio a Avenida Prudente de 
Morais. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

  
Vista do último pavimento do Colégio. Nota-se que o edifício 
apresenta baixa altimetria em relação ao entorno conformando 
uma espécie de respiro junto ao bairro. 19/04/2022. Autoria: 
Temporis Consultoria. 

Vista do último pavimento do Colégio. Observa-se pátio interno 
arborizado. Ao fundo entorno edificado e verticalizado. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

Implantação 

A edificação foi idealizada para ser um Colégio interno feminino, sendo assim, sua tipologia remete a 

um partido em “U” com fachada principal voltada para a Avenida Prudente de Morais e implantada no 

ponto mais baixo do terreno. O partido em “U” remonta às implantações de espaços religiosos com 

pátio interno localizado aos fundos e circulação por corredores (claustro) com visada para esse espaço 

posterior.  
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Imagem de Satélite do antigo Colégio Pitágoras e lote. Acessos numerados: 01 – Rua Iraí; 02 e 03 - Rua Santa 
Madalena Sofia; 04, 05 e 06 – Avenida Prudente de Morais.  Fonte: Google Earth, 2022. Autoria: Maria Clara Lara 
Ferreira. 

O terreno é escalonado, apresentando outras edificações e anexos além do prédio principal. Os 

acessos estão demarcados no mapa. Pela Rua Iraí (01) há um acesso através de um portão, que 

direciona as áreas de quadras, piscina e capela (atual auditório), ponto mais alto do terreno. 

Há dois acessos pela Rua Santa Madalena Sofia, sendo um mais próximo à Rua Iraí (02) e um mais 

próximo à Avenida Prudente de Morais (03). O primeiro direciona-se ao anexo próximo ao auditório e 

ao terceiro pavimento da edificação. É possível observar algumas estruturas laterais e novas 

construções de apoio, com passagem para pedestres para veículos. O segundo acessa o 

estacionamento paralelo à Avenida Prudente de Morais e anexo à biblioteca. 

E por fim, os acessos pela Avenida Prudente de Moraes (04, 05 e 06), utilizados tanto por pedestres 

quanto por veículos. Os acessos 04 e 05 indicam entrada e saída para o estacionamento à frente da 

fachada principal. O acesso 06 dá-se para a área de recreação infantil localizada próxima a lateral 

esquerda do edifício.  
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Fachadas 

O edifício, como dito anteriormente, possui partido arquitetônico que remete a tipologia de Convento, 

sendo assim, apresenta uma planta em “U”, com claustro voltado para a fachada posterior onde 

localiza-se o pátio interno. A conformação da planta é importante para a compreensão da fachada visto 

que sua composição apresenta simetria, com alterações pontuais. 

Observa-se três blocos interligados: bloco lateral esquerdo, direito e central. Os blocos laterais 

apresentam maior dimensão e sua disposição é ortogonal a Avenida Prudente de Moraes, delimitando 

as laterais do pátio interno. O bloco central, por sua vez, é paralelo à Avenida e à antiga Capela.  

A fachada principal é voltada para a Avenida Prudente de Morais. Há uma diferenciação entre as 

altimetrias, o bloco lateral esquerdo com um total de seis pavimentos, o bloco lateral direito com cinco 

pavimentos e o central de três pavimentos. No primeiro e segundo pavimentos há varandas que 

avançam em relação ao plano das fachadas, conformando uma composição de cheios e vazios. 
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Imagem de Satélite da setorização dos blocos dentro do perímetro do lote (em vermelho). Bloco central, em azul, localiza-se 
paralelo a Avenida Prudente de Morais. O bloco lateral direito, encontra-se paralelo a Rua Santa Madalena Sofia. O bloco lateral 
esquerdo, em alaranjado, localiza-se próximo as áreas de quadra. Por fim, a antiga capela, atual auditório, em rosa, localiza-se 
paralela a Rua Iraí.  Fonte: Google Earth, 2022. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira. 

 
Projeto de fachada aprovado em 1956. Por ser um projeto de grande escala os microfilmes das fachadas foram realizados em 
folhas distintas. De forma a facilitar a leitura optou-se por unir ambos os microfilmes para a compreensão total da fachada.  
Fonte: Arquivo Público Municipal. 

A estrutura da edificação encontra-se elevada do solo. Seu embasamento é revestido em pedra, 

enquanto a alvenaria recebe camada pictórica no tom de rosa e elementos horizontais em alto relevo 

recebem pintura na cor branca.  
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O estilo arquitetônico marcante é o neoclássico do projeto original, em que se nota o uso de formas 

regulares, geométricas e simetrias; plano ritmado, simétrico e compositivo de janelas; presença de 

colunas embutidas à parede que propiciam marcações ortogonais na fachada; cimalhas que marcam 

longitudinalmente a fachada; proporção e simetria; além de volume maciço e bem definido.  

O bloco central possui características marcantes, conferindo monumentalidade à fachada principal. Em 

relação á altimetria, há três pavimentos, com apresenta pilotis, varanda e balcão na parte inferior. O 

eixo central é marcado pelo sub-bloco das varandas nas quais o lado direito e esquerdo são simétricos. 

Há ainda um plano vertical, em ambos os lados, direito e esquerdo, do primeiro ao terceiro pavimento, 

composto por três janelas basculantes, com folhas horizontais móveis e laterais fixas, estas últimas 

com vidros coloridos. No primeiro pavimento a bandeira é reta, interrompida por uma marcação 

horizontal, enquanto a bandeira observada no terceiro pavimento é arqueada. Conforma-se assim um 

plano único e imponente junto ao bloco. 

O primeiro pavimento está acima do nível do solo, acessado tanto por uma escada centralizada quanto 

por rampa lateral. O projeto original apresentava rampa para veículos e pedestres, entretanto, foi 

necessário repensar uma nova articulação de acesso para as necessidades de um colégio-faculdade.  

Há um alpendre pelo qual se pode adentrar ao imóvel. Observa-se quatro colunas redondas levemente 

recuadas da laje do segundo pavimento e uma abertura circular no teto, alinhada à grande porta 

metálica que adentra a recepção. A porta possui quatro folhas, as duas centrais de abrir e as laterais 

fixas. As janelas são basculantes, com quatro folhas horizontais móveis e duas folhas horizontais 

(superior e inferior) fixas. As esquadrias apresentam gradil ornamentado com desenhos em curvas e 

contracurvas. 

O segundo pavimento apresenta uma laje extensa que conforma o alpendre no primeiro pavimento. Há 

um gradil metálico ornado que cujo desenho se repete nos gradis das demais janelas. Apresenta 

também uma porta centralizada e janelas laterais. Há uma diferenciação das bandeiras das esquadrias 

que são levemente arredondadas nas quinas, apresentando abaulamento da bandeira.  
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Por fim, o terceiro pavimento do bloco central apresenta um balcão com tripla curvatura e pilares que 

sustentam sua cobertura e descem até as esquadrias do primeiro pavimento, marcando verticalmente 

as aberturas, conferindo imponência à fachada principalmente pelo balcão, que tanto pela sua forma 

como volumetria remetem a um púlpito. Apresenta ainda porta centralizada e janelas laterais. 

  
Vista geral da fachada principal pela Avenida Prudente de 
Morais. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

Bloco central, fachada principal. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 

  
Bloco central, fachada principal. Eixo das varandas. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

Bloco central, fachada principal. Varanda do segundo pavimento, 
que recobre pilotis do andar inferior. Balcão do terceiro pavimento 
com formas curvas. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 
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Bloco central, porção lateral. Plano de janelas delgadas e 
estreitas, com bandeira curva e vidros coloridos. 19/04/2022. 
Autoria: Temporis Consultoria. 

Bloco central, pilotis do primeiro pavimento. Abertura zenital da 
laje alinhada ao portão de acesso ao hall interno. 19/04/2022. 
Autoria: Temporis Consultoria. 

Os blocos lateral esquerdo e direito são simétricos, entretanto o bloco lateral direito apresenta 

intervenções e adaptações no primeiro pavimento criando varanda recuada para a abertura de vãos 

das áreas de suporte à cantina. Nota-se na fachada a presença dos vãos com fechamentos em gradil 

metálico.  

O primeiro pavimento do bloco lateral esquerdo apresenta um plano de janelas altas, em esquadrias 

metálicas do tipo basculante. Apresenta três janelas centralizadas no eixo, com duas colunas 

embutidas em cada um dos lados e mais duas janelas, uma em cada lado, localizadas próximo às 

extremidades das fachadas.  

O segundo pavimento, tanto do bloco lateral esquerdo quanto do direito, apresenta janelas laterais 

alinhadas no eixo das janelas inferiores com a particularidade de seis janelas delgadas com bandeira 

arqueada no centro da fachada.  
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No terceiro pavimento há sutis alterações no bloco lateral direito. Mantém-se o alinhamento com a 

janela inferior e, ao centro, observa-se cinco janelas com dois pilares separando-as, além da abertura 

de vãos circulares próximos à contraverga. O terceiro pavimento do bloco lateral esquerdo mantém o 

alinhamento com a janela inferior e quatro janelas no eixo, sendo as duas centrais sem espaçamento e 

as laterais com pequeno espaçamento entre si. Nota-se elementos circulares em argamassa abaixo da 

contraverga das janelas. 

O quarto pavimento nos blocos laterais são iguais. O plano da fachada é recuado criando um beiral 

sobre o terceiro pavimento. Mantém-se o alinhamento da fachada junto ao eixo central do bloco. Há 

uma estrutura arqueada, remetendo a uma janela, que sobressalta da fachada. O arco ultrapassa o 

limite da face da parede ornando com o beiral superior. O fechamento é em vidro com uma cruz 

centralizada. Em cada um dos lados dessa estrutura há duas janelas com bandeira arqueada, em 

estrutura metálica do tipo basculante com um pilar embutido entre elas. 

O quinto pavimento não é avistado da fachada principal e não compreende toda a área dos blocos laterais. 

O pavimento ocupa a área posterior e lateral do edifício sendo passível de visualização apenas do pátio 

interno.  

  
Bloco lateral direito. No canto inferior esquerdo, nota-se 
acesso para a recepção da faculdade. 19/04/2022. Autoria: 
Temporis Consultoria. 

Bloco lateral direito. O bloco apresenta quatro pavimentos 
vistos pela fachada principal. Planos de aberturas distintos em 
cada um dos pavimentos. Nota-se aberturas circulares na 
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contraverga das janelas do terceiro pavimento. 19/04/2022. 
Autoria: Temporis Consultoria. 

  

Bloco lateral esquerdo. O bloco apresenta quatro pavimentos 
vistos pela fachada principal. Planos de aberturas distintos em 
cada um dos pavimentos. Nota-se formas circulares na 
contraverga das janelas do terceiro pavimento. Coroamento do 
quarto pavimento com janela sobressaltada com cruz.  
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

Bloco lateral esquerdo. Detalhe das coluna embutidas 
intercaladas com as janelas. Embasamento revestido em 
pedra. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

As fachadas laterais externas apresentam janelas de diversas tipologias. Supõe-se uma certa 

hierarquia de aberturas em que basculantes se localizam em áreas de serviço e janelas de abrir 

localizam-se em áreas de sociabilidade, considerando as necessidades do antigo colégio. Em algumas 

laterais nota-se a presença de frisos em relevo na contraverga das janelas criando uma marcação 

longitudinal nas fachadas e composição com a fachada principal. Nota-se uma padronização em 

relação à materialidade: janelas em esquadrias de ferro e vidro liso. As tipologias mais comuns são: 

- Tipo 01: basculantes, com cinco folhas: três folhas móveis e a primeira e última fixas;  

- Tipo 02: basculantes, com seis folhas: quatro folhas móveis e a primeira e última fixas; 
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- Tipo 03: basculantes, com sete folhas: cinco folhas móveis e a primeira e última fixas; 

- Tipo 04: basculantes, com nove folhas: sete folhas móveis e a primeira e última fixas; 

- Tipo 05: de abrir, com quatro folhas: duas móveis, as centrais, e duas fixas, as laterais. As bandeiras 

são fixas; 

- Tipo 06: de abrir, seguindo a mesma característica do tipo 05, mas com gradil de ferro à frente da 

esquadria. 

  
Vista da fachada lateral externa do bloco da esquerda. 
Diversidade de aberturas. Nota-se basculantes e janelas de 
abrir com gradil. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

Vista da fachada lateral externa do bloco da direita. 
Diversidade de aberturas. Nota-se basculantes e janelas de 
abrir com gradil. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 
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Vista da fachada lateral externa do bloco da direita. Diversos 
planos de janelas compõem a fachada. Nota-se que não há 
sequencias definidas, mas há ritmo. 19/04/2022. Autoria: 
Temporis Consultoria. 

Vista da fachada lateral externa do bloco da direita. Janelas 
metálicas, de quatro folhas, sendo as duas centrais de abrir. 
Algumas possuem gradis. Nota-se friso em alto relevo na 
contraverga das janelas. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 

A fachada posterior é conformada pelo bloco central e pelas fachadas laterais internas dos blocos da 

direita e esquerda. As três fachadas criam uma composição harmônica, ritmada e simétrica que remete 

aos antigos claustros apresentando vista para o pátio interno e a capela. 

Os ambientes internos encontram-se recuados em razão do corredor que circunda todo o imóvel. Os 

três andares apresentam tal característica de circulação interna e/ou externa. Assim como as janelas 

das fachadas laterais externas, nota-se que as esquadrias que se abrem para os corredores 

apresentam padrões diversos.  

O primeiro pavimento da fachada posterior é marcado por pórticos com verga reta, com três arcos 

abatidos no alinhamento das varandas do bloco central. Os pórticos dão acesso ao pátio interno e em 

alguns trechos existem estruturas de mesa e bancos junto ao peitoril. 

O segundo pavimento apresenta arcos plenos alinhados aos arcos abatidos do primeiro pavimento, 

além de três pórticos com verga reta. Por toda extensão do espaço de circulação há peitoris maciços, 

sendo observada nesse trecho central uma balaustrada que serve como peitoril. Por fim, o terceiro 

pavimento apresenta composição de arcos plenos, com os arcos centrais paralelos às varandas da 

fachada frontal, também com balaustrada. 
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O quarto e quinto pavimentos dos blocos laterais direito e esquerdo se diferenciam. Na fachada lateral 

interna do bloco da esquerda observa-se repetição de arcos plenos, conformando mais duas varandas 

para a circulação. Já no bloco direito observa-se uma mistura de formas e fechamentos. O que 

prevalece são planos de janelas, mas existem vãos em arco fechados por alvenaria ou vidro, além de 

um anexo posterior. 

  
Vista posterior do bloco central, eixo paralelo ao eixo das 
varandas. Composição de formas distintas em cada 
pavimento. O primeiro pavimento apresenta arcos abatidos e 
pórticos com verga reta; o segundo pavimento apresenta 
pórticos com verga reta e arcos plenos; e o terceiro pavimento, 
composição em arcos plenos. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 

Vista posterior do encontro ente os blocos central (a esquerda 
da imagem) e o bloco lateral esquerdo (a direita da imagem). 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 
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Vista posterior do bloco central (a esquerda da imagem) e 
bloco lateral esquerdo (aos fundos da imagem). É possível 
observar os seis pavimentos deste bloco. 19/04/2022. Autoria: 
Temporis Consultoria. 

Vista posterior do bloco central (a direita da imagem) e o bloco 
lateral direito (aos fundos da imagem). 19/04/2022. Autoria: 
Temporis Consultoria. 

  
Visada do terceiro pavimento do bloco lateral esquerdo. Vista 
posterior do bloco central (a direita da imagem) e o bloco 
lateral direito (aos fundos da imagem). 19/04/2022. Autoria: 
Temporis Consultoria. 

Visada dos planos da fachada lateral interna do bloco da 
direita. Nota-se vãos fechados, variação de esquadrias e 
aberturas, além de cobertura metálica em partes do último 
pavimento. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 
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Vista da varanda posterior do primeiro pavimento. O guarda 
corpo incorpora a função de mesa para apoio da cantina. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

Arcada da varanda do segundo pavimento. Corredores 
longínquos com visada para o pátio interno. Parapeito maciço. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

  
Detalhe de trechos com parapeitos com balaustrada. Presença 
de gradil para evitar que pessoas assentem sobre a estrutura. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

Vista do pátio interno. Nota-se arquibancada centralizada e 
escadarias ao derredor que acessam a capela aos fundos. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria.  
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Plantas e distribuição espacial interna 

Como dito anteriormente, o projeto foi pensado para receber um Colégio Católico para jovens mulheres 

que viviam em modelo de internato, ou seja, estudavam e moravam no mesmo ambiente. A edificação 

passou por modificações, mas ainda apresenta muitas características arquitetônicas e volumétricas 

propostas no projeto original. A edificação foi idealizada em três blocos e até seis pavimentos, com 

partido arquitetônico em forma de “U”.  

É importante ressaltar que as demarcações de ambientes foram realizadas com base no material 

enviado pelo Colégio Pitágoras, atualmente desativado. Assim, o espaço encontra-se sem o seu uso 

institucional e optou-se por generalizar os ambientes visto que novos usos podem ser abrigados pela 

estrutura. Alguns cômodos não puderam ser visitados devido a algumas reformas pontuais e 

dificuldades de acesso. 

De forma a facilitar a compreensão os espaços serão descritos por pavimentos analisando as suas 

principais características originais e contemporâneas. É interessante ressaltar que apesar de ser uma 

edificação imponente, tanto em volumetria quanto fachada, internamente os ambientes são austeros, 

notando-se o uso de granilite nos espaços comuns, camada pictórica em cor branca, ladrilhos 

hidráulicos, esquadrias em madeira ou em ferro, além de armários embutidos de madeira originais em 

vários ambientes.  
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Planta térrea da edificação. Em laranja, bloco lateral esquerdo; em azul, bloco central; em verde, bloco lateral direito; e 
em rosa, auditório (antiga capela). Fonte: Kroton, 2022. 
01-Recepção 02- Administrativo 03- Salas infantis (jardim 

de infância e apoio) 
04- Sanitários 05- Cantina e 

apoio 
06- Laboratórios/faculdade 07- Acesso faculdade 08- Anexo biblioteca 09- Anexo 

funcionários 
10- Auditório 
(antiga capela) 

11- Varandas posteriores 12- Circulação 21-Playground   

O primeiro pavimento é marcado por uma área de acesso comum. Há dois acessos principais: a 

recepção do alpendre (01) e a recepção com acesso a cantina (07), ambas localizadas no bloco 

central. A primeira recepção se caracteriza pela imponência, com escadas em ambos os lados, 

revestidas em granito branco e guarda-corpo metálico e ornado.  

Ao adentrar pela recepção do alpendre tem-se uma ampla área de circulação (12), à esquerda, para a 

ala de ensino infantil (03), com salas de maternal, primeiros períodos, brinquedotecas, banheiros 

infantis e espaços de apoio às pedagogas. À direita, acessa-se um setor administrativo (02) do colégio 
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e faculdade, banheiros (04), além da cantina (05), cozinha e espaços de apoio. A cantina também 

conta com um acesso para o pátio interno. Existem algumas estruturas de banco e mesa localizadas no 

espaço de circulação posterior (11). São estruturas fixadas no peitoril e que eram muito utilizadas pelos 

alunos. 

As varandas posteriores (11) circundam os três blocos, sendo possível acessar, à direita, os 

laboratórios (06) da faculdade que funcionavam concomitantemente ao colégio. O pátio interno 

apresenta aclive na qual nota-se a antiga capela, atual auditório (10), centralizado. Há uma arena de 

concreto, em forma côncava, direcionada para as arcadas da fachada posterior.  

Alguns anexos foram identificados no projeto, tal qual o pavilhão da biblioteca (08) e o anexo para 

funcionários do Colégio e Faculdade (09). A frente do bloco lateral esquerdo há um playground infantil 

(21), além de algumas quadras descobertas. 

  
01 – Recepção principal. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria.  

01 – Lateral direita da recepção principal. Escada em “U” 
que de acesso ao segundo pavimento. Piso em granito 
branco. Guarda corpo metálico pintado na cor preta. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria.  
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01 – Lateral esquerda da recepção principal. Escada em 
“U” que de acesso ao segundo pavimento. Piso em granito 
branco. Guarda corpo metálico pintado na cor preta. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

01 – Piso da recepção. Piso original em placas quadradas 
de granilite. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

  

07 – Recepção com acesso a cantina. Nota-se materiais 
mais contemporâneos. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 

07 – Piso da recepção com acesso a cantina. O espaço 
estava passando por manutenção elétrica. 19/04/2022. 
Autoria: Temporis Consultoria. 
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05 – Cantina. A direita da foto, acesso para a para 
recepção (07). Espaço amplo com forro conformando 
nervuras. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

05 – Cantina. A esquerda da foto, acesso para a para a 
varanda posterior junto ao pátio interno (11). Pisos em 
granilite. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

  

05 – Cantina. Placas retangulares de granilite revestindo 
meia parede da cantina. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 

05 – Cantina. Vista das janelas com abertura para as 
varandas posteriores (12). 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria.  
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12 - Circulação. Área próxima ao setor administrativo. O 
piso é laminado e está sobre o piso original, esse que 
pode ser recuperado. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 

02 – Administrativo. Espaço de recepção a secretaria. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

  
03 – Salas infantis. Piso laminado sobre piso original. 03 – Salas infantis. Piso laminado sobre piso original. 
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Presença de cores. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 

Presença de cores. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 

  
03 – Exemplar de esquadrias originais no setor infantil. 
Manteve-se a bandeira e marco. Acréscimo de folhas “vai 
e vem”. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

03 – Exemplar de esquadrias originais no setor infantil. 
Manteve-se a bandeira e marco. 19/04/2022. Autoria: 
Temporis Consultoria. 

  
06 - Armários embutidos existentes em diversos cômodos 04- Tipologia de banheiro do primeiro pavimento.19/04/2022. 
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do edifício. A imagem é de alguns próximos aos 
laboratórios da faculdade. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 

Autoria: Temporis Consultoria. 

  
11 - Varandas posteriores circundando pátio interno. 
Revestimento do parapeito em pedra. Presença de pisos 
podotáteis e equipamentos de combate e prevenção a 
incêndio. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

11 - Varandas posteriores circundando pátio interno. Piso 
em placas de granilite.19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 
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11 – Bancadas e bancos de ardósia fixas junto ao 
parapeito da varanda. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 

11 – Vista do pátio interno, quadra, arquibancada e 
vegetação. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

  
08 e 09 – Biblioteca, em primeiro plano, e anexo, ao fundo, 
para funcionários 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 

21 – Playground. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

 

Planta do segundo pavimento da edificação. Em laranja, bloco lateral esquerdo; em azul, bloco central; em verde, bloco 
lateral direito; e em rosa, auditório (antiga capela). Fonte: Kroton, 2022. 
04- Sanitários 10- Auditório  

(antiga capela) 
11- Varandas posteriores 12 - Circulação 13- Salas de 

aula (colégio) 
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14- Área professores/ 
coordenação 

15- Salas de aula 
(faculdade) 

16- Varanda frontal   

O segundo pavimento era marcado por áreas de ensino da qual nota-se certa diferenciação de usos. 

No segundo pavimento do bloco lateral esquerdo as salas de aula eram direcionadas aos alunos do 

colégio (13). No bloco lateral direito havia salas de aula da graduação (15) e áreas direcionadas aos 

professores (14). Este cômodo era usado como capela provisória, sendo assim nota-se algumas áreas 

que remetem a sacristia, a espaços de oratórios, pequeno palco e piso original em taco de madeira que 

foram mantidos e caracterizam o espaço atual.  

O bloco central concentrava algumas salas de aula do colégio (13), espaços de circulação (12) e 

acessos tanto para a varanda frontal (16) quanto para as varandas posteriores (11). 

Como citado anteriormente o interior é austero, apresentando granilite no piso e revestimentos 

laminados sobre o revestimento original em certos trechos, sendo assim passível de reversibilidade. 

Algumas esquadrias foram alteradas, tanto por necessidade de adaptação de usos quanto novas 

conformações internas. 

  
12 – Circulação. Os espaços de circulação apresentam 
características comuns e modestas, com instalação elétricas 

12 – Circulação. Escada de acesso com vitral aos fundos. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 
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aparentes, iluminação branca, presença de equipamentos de 
combate e prevenção a incêndio, pisos podotáteis e pintura 
branca. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

  
Alguns cômodos apresentavam armários embutidos que foram 
mantidos. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

Alguns cômodos apresentavam armários embutidos que foram 
mantidos. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

  
Detalhe de alguns pisos observados. Composição de ladrilho Detalhe de alguns pisos observados. Composição de ladrilho 
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hidráulico rosa, com desenhos circulares abstratos, soleira em 
granilite com fundo branco e piso em granilite com fundo 
acinzentado 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

hidráulico rosa, com desenhos circulares abstratos, soleira em 
granilite com fundo acinzentado, e ladrilho hidráulico com tons 
cinzas, 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

  
14 – Área professores. Antiga capela. Observa-se que o 
espaço remete a uma espécie de altar e oratórios/retábulos. 
Há acessos por detrás originalmente sacristia. 19/04/2022. 
Autoria: Temporis Consultoria. 

14 – Área professores. Antiga capela. Espaço amplo com 
incorporação de materiais contemporâneos. Forro de gesso, 
presença de gesso nos marcos dos oratórios, blindex em 
contraste com os pisos em taco de madeira. 19/04/2022. 
Autoria: Temporis Consultoria. 

  

14 – Área professores. Antiga capela. Portada original. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

14 – Área professores. Antiga capela. Detalhe do piso original 
em taco de madeira. Composição em diferentes tons de 
madeira. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 



 

 

DOSSIÊ DE TOMBAMENTO AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 1602 – COLÉGIO PITÁGORAS CIDADE JARDIM 

Conjunto Paisagístico Entorno do Mosteiro Nossa Senhora das Graças 

 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA •CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE • JUL.  2022 

  
04 – Tipologias de banheiro. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 

04 – Tipologias de banheiro. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 

  
11 – Varanda posterior. Revestimento de parapeito em 
azulejos no tom de rosa contrastando com o piso em ladrilho 
hidráulico. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria.  

11 – Varanda posterior. Trecho com pintura no parapeito e 
granilite no piso. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 
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11 – Detalhe de balaústre individual na varanda posterior. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

11 – Varanda posterior. Detalhe do eixo centralizado e paralelo 
as varandas do bloco central. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 

  

11 – Varanda posterior. Detalhe do piso em ladrilho hidráulico. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

11 – Varanda posterior. Instalação de equipamentos de ar-
condicionado e eletrocalhas. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 
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Planta 03: Planta do terceiro pavimento da edificação. Em laranja, bloco lateral esquerdo; em azul, bloco central; em 
verde, bloco lateral direito; e em rosa, auditório (antiga capela). Fonte: Kroton, 2022. 
04- Sanitários 10- Auditório  

(antiga capela) 
11- Varandas posteriores 12 - Circulação 13- Salas de aula 

(colégio) 
14- Área professores/ 
coordenação 

15- Salas de aula 
(faculdade) 

16- Varanda frontal 17- Salão 18- Galeria de 
Artes/Acesso 
auditório 

19- Piscina 20- Quadra 
descoberta 

22- Setor de marketing, operacional, 
administrativo e afins 

 

No terceiro pavimento também se desenvolvem atividades de ensino. O bloco lateral esquerdo possui 

setorização direcionada para as aulas da graduação e do colégio. As salas mais próximas à fachada 

principal, na divisória com o bloco central, eram utilizadas para os alunos do colégio (13), enquanto as 
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salas mais a norte do bloco, eram utilizadas pela graduação (15).  

O bloco central concentrava algumas salas de aula do colégio (13), espaços de circulação (12) e 

acessos tanto para a varanda frontal (16), esta que possuía uma sala de aula, quanto para as varandas 

posteriores (11). 

O bloco lateral direito possui uma ampla área que era utilizada como biblioteca, porém, com a 

construção do anexo, transformou-se em um amplo salão (17). Apresenta características que remetem 

a um teatro. Possui pé direito duplo com balcões laterais acessados pelo pavimento superior. Um arco 

abatido destaca-se na parede emoldurando uma área mais íntima, com carpete – possivelmente de 

forma a auxiliar na acústica – que leva a pequenos cômodos utilizados como salas de estudo 

individuais. No bloco direito, mais ao norte, há ainda algumas salas de uso para a graduação (15). 

A antiga capela, atual auditório (10) encontra-se representada neste nível visto que fora implantada em 

uma área de aclive. Ela será mais bem descrita em outro tópico, porém vale ressaltar que sofreu 

intervenções para abrigar o auditório, estas de cunho reversível no interior, com a colocação de uma 

estrutura metálica em aclive que permitiu a inserção de bancos escalonados em sua nave. Um anexo, 

com a função de ser uma galeria de arte e espaços de exposição (18), foi construído no nível do 

acesso da Rua Santa Madalena Sofia, de forma a ser um acesso direto ao auditório.  

Aos fundos do lote, na área mais alta e mais à esquerda, tem-se quadras descobertas, vestiários e 

piscina, além de algumas estruturas para suporte a aulas de dança, música e afins. 
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16 – Sala com acesso ao balcão. Sala ampla, iluminada e com 
pé direito avantajado. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 

16 – Sala com acesso ao balcão. Vista da porta metálica e 
ornamentada de acesso ao balcão curvo. 19/04/2022. Autoria: 
Temporis Consultoria.  

  

16 – Sala com acesso ao balcão. Detalhe do puxador da porta 
metálica.19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria.  

16 – Sala com acesso ao balcão. Vista do balcão, curvas e 
contracurvas, e detalhe do ladrilho hidráulico 19/04/2022. 
Autoria: Temporis Consultoria.  
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12 – Circulação. Presença de elementos originais. 19/04/2022. 
Autoria: Temporis Consultoria.  

12 – Circulação. Ao fundo, detalhe das janelas delgadas e com 
vidros coloridos. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria.  

  
Tipologia de sala de aula. Algumas salas preservaram o piso 
em taco em paginação de dama. 19/04/2022. Autoria: 
Temporis Consultoria.  

Tipologia sala de aula. Algumas salas preservaram o piso em 
taco em paginação de dama. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria.  
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Tipologia sala de aula. Uso de laminado sobre piso original. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria.  

Tipologia sala de aula. Nota-se a necessidade de aberturas 
para a entrada de luz nos cômodos. 19/04/2022. Autoria: 
Temporis Consultoria.  

  
11 - Varanda posterior. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria.  

11 - Varanda posterior. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria.  
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11 - Varanda posterior. Encontro entre bloco lateral direito e 
bloco central. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria.  

11 - Varanda posterior. Revestimento do parapeito em 
pastilhas. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria.  

  

17 – Salão. Vista dos fundos para a antiga área de palco. Área 
ampla, com pé direito duplo, balcões laterais, utilizada como 
biblioteca. Projetada originalmente como auditório. 19/04/2022. 
Autoria: Temporis Consultoria.  

17 – Salão. Vista do arco, local de palco, para os fundos do 
salão. Contraste do carpete em tons de azul e branco, 
paginação em xadrez, com o piso de taco original. 19/04/2022. 
Autoria: Temporis Consultoria.  
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17 – Salão. Plano de janelas metálicas de abrir. Piso em taco 
de madeira com paginação do tipo dama. 19/04/2022. Autoria: 
Temporis Consultoria.  

17 – Salão. Detalhe do arco. Havia um palco que fora retirado. 
O piso ao ser nivelado permitiu a criação de salas ao fundo 
utilizadas como espaços de estudo individual e coletivo.  
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria.  

  
10 – Capela. Vista lateral direita da antiga Capela, atual 
auditório. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria.  

10 – Capela. Vista interna do auditório. 19/04/2022. Autoria: 
Temporis Consultoria.  

  
18 – Anexo. Acesso pela Rua Santa Madalena Sofia. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria.  

18 – Anexo. Acesso ao auditório ao final do corredor. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria.  
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Planta do quarto pavimento da edificação. Em laranja, bloco lateral esquerdo; em verde, bloco lateral direito; e em rosa, auditório 
(antiga capela). Fonte: Kroton, 2022. 
04- Sanitários 10- Auditório  

(antiga capela) 
11- Varandas posteriores 12 - Circulação 15- Salas de aula 

(faculdade) 
17- Salão  19- Piscina 20- Quadra descoberta 22- Setor administrativo, operacional, 

marketing... 

O quarto pavimento abrange apenas os blocos laterais. O bloco central encontra-se no pavimento de 

sua cobertura.  

O bloco lateral esquerdo apresenta mais algumas salas que eram utilizadas pela faculdade (15) além 

de ser o único bloco que, neste e no quinto pavimento, possui varandas posteriores (11). No bloco 

direito, as varandas foram incorporadas e vedadas para ampliar as áreas técnicas (22) que 
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funcionavam nesse bloco.  

O bloco direito ainda apresenta áreas construídas que acessam a parte superior da antiga capela, 

utilizando o máximo possível da área para a incorporação do setor administrativo, operacional e de 

marketing (22). Não foi possível o acesso a essas áreas devido a algumas manutenções que ocorriam 

no momento. 

 
Planta do quinto pavimento da edificação. Em laranja, bloco lateral esquerdo e em verde, bloco lateral direito. Fonte: Kroton, 2022. 
04- Sanitários 10- Auditório  

(antiga capela) 
11- Varandas 
posteriores 

12 - Circulação 13- Salas de aula 
(colégio) 

15- Salas de aula (faculdade) 24- Setor de infraestrutura   
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Por fim, o quinto pavimento apresenta usos tais quais o quarto pavimento: ensino e administrativo. 

Nota-se que este pavimento apresenta menor área do que os demais. As coberturas do quarto 

pavimento passam a sobrepor os cômodos vizinhos ao bloco central, localizados próximos à fachada 

frontal. O eixo construído paralelo a Avenida encontra-se todo coberto.  

Sendo assim, as áreas construídas e utilizadas do quinto pavimento são as áreas laterais 

desarticuladas do bloco central, formando-se espaços mais independentes que são acessados apenas 

pelos seus respectivos blocos e pavimento inferior. 

O bloco direito mantém sua varanda posterior (11) e abrigava salas que no turno da manhã e tarde 

eram utilizadas para o colégio (13) e à noite utilizadas pela faculdade (15). O bloco esquerdo abrigava 

o setor de infraestrutura do colégio, sendo uma área totalmente reformada. 

  

12 – Circulação. Trecho com piso original. Espaços com intervenções 
para adaptação de novo uso e materiais contemporâneos.  
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria.  

12 – Circulação. Trecho com ceramica no piso, azulejos 
a meia parede e filetes de granito. 19/04/2022. Autoria: 
Temporis Consultoria.  
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24 – Infraestrutura/RH. Espaço amplo e compartilhado para diversos 
setores. Elementos e materialidade contemporânea. 19/04/2022. 
Autoria: Temporis Consultoria.  

24 – Infraestrutura/RH. Presença de elementos originais 
como esquadria e piso. Elementos e materialidade 
contemporânea. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria.  

  
24 – Infraestrutura/RH. Piso cerâmico e porta em vidro. 19/04/2022. 
Autoria: Temporis Consultoria.  

24 – Infraestrutura/RH. Piso laminado e porta em vidro, 
com acesso a uma pequena varanda. 19/04/2022.  
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria.  
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11- Varanda posterior. Piso em ladrilho hidráulico na cor amarela, 
revestimento das paredes, a meia altura, em azulejos no tom creme. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria.  

11- Varanda posterior. Detalhe ladrilho hidráulico 
amarelo. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria.  

Coberturas 

A planta de cobertura localiza-se no sexto pavimento da edificação. Nota-se que o bloco lateral 

esquerdo apresenta um pequeno pavimento para a casa de máquinas, entretanto, por não possuirmos 

a planta de cobertura em sua totalidade, optou-se por utilizar esse desenho para ilustrar e 

esquematizar a descrição. 

Em relação à cobertura nota-se diversas águas em todos os blocos. Apesar da planta remeter a uma 

conformação em quatro águas, tais quais os antigos conventos e plantas de partido em “U”, em que no 

encontro de blocos a cumeeira é interligada por toda cobertura, nota-se que essa solução é 

desmembrada, apresentando caimentos diversos em cada um dos blocos.  

Há trechos em que se tem duas, três e quatro águas, e trechos mais complexos, próximos à fachada 
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principal, que devido aos beirais, diferenciação de volumes e altimetria, é desmembrado em mais 

águas.  

A cobertura é em telha francesa e a cumeeira em telha cerâmica do tipo capa e bica. No bloco lateral 

direito, no quinto pavimento, há um anexo edificado em que se nota a presença de uma telha 

trapezoidal. 

 
Planta do 6º pavimento da edificação. Nota-se um padrão de caimento de quatro águas, porém devido as reentrâncias, beirais e 
acréscimos, observa-se diversas e variadas conformações de águas nos telhados. Fonte: Kroton, 2022. 
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Vista da cobertura do bloco central vista pelo bloco lateral 
esquerdo. Ao fundo, bloco lateral direito. 19/04/2022. Autoria: 
Temporis Consultoria.  

Vista da cobertura do bloco central vista pelo bloco lateral 
esquerdo. Ao fundo, bloco lateral direito. Nota-se telha 
destoante ao fundo. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria.  

  

Encontro de águas do bloco central com bloco lateral 
esquerdo. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria.  

Foto 106: Vista do telhado do bloco central. Nota-se diversas 
águas e reentrâncias. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria.  

Antiga Capela, atual auditório 

A antiga Capela, atual auditório, sofreu diversas intervenções, tanto em volumetria quanto em uso. 

Atualmente o espaço é utilizado como auditório para 300 pessoas. 

Em relação à fachada posterior não é possível analisar devido ao muro de divisa com a Rua Iraí. 

Quanto à fachada principal não há microfilmes que ilustram seu projeto original, entretanto, pelas 

alterações internas sofridas há intervenções externas que destoam do projeto original. Nota-se 

acréscimo de áreas como a escadaria, varanda, hall, torre do sineiro e aumento do corpo da nave. 

Essas adições e alterações interferem na composição volumétrica da fachada destoando da 
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originalidade projetual inicial proposta.  

  
Fachada frontal. Nota-se três volumes distintos: o 
volume horizontal do primeiro pavimento, o volume 
central da torre e o volume do secundo pavimento, 
levemente recuado. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 

Vista lateral direito da capela. Ao fundo, bloco central e pátio interno. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 
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Planta do 1º pavimento da capela. Em roxo, circulação posterior ao palco; em amarelo, palco, auditório, hall e varanda; laranja, 
antigo pilotis. Fonte: Kroton, 2022. 

Em relação ao primeiro pavimento, a sacristia, a saleta e o banheiro foram transformados em um 

banheiro maior, à direita da área. A concavidade do altar fora alterada apresentando uma parede reta 

ao fundo com curvas laterais, mas que não conformam um arco. O alar fora ampliado, tanto para as 

laterais quanto frente, ocupando parte da antiga nave. A porção esquerda, próxima ao antigo altar, foi 

transformada em sala de dança, sendo acessada por outra área independente da capela. 

A antiga nave transformou-se em um auditório, com assentos locados sob uma estrutura metálica a fim 

de criar um aclive interno. Essa intervenção é possível de ser observada por uma porta locada junto ao 

hall. A estrutura está locada sob o piso original sendo passível de reversão. A área interna fora 

ampliada visto que não se encontra mais alinhada junto ao eixo longitudinal. Um hall e varanda foram 

incorporados à edificação e uma escadaria incorporada à fachada principal.  

O eixo longitudinal, do primeiro pavimento, que antes era livre, transformou-se em áreas construídas.  

A esquerda do auditório tem-se a sala de música e o lounge teen, e à direita, sanitários feminino e 

masculino, espaço de circulação, copa e sala de informática (incorporada ao edifício principal). Há 

ainda um novo anexo incorporado junto à estrutura, com a finalidade de galeria de artes acessando a 

lateral direita do atual auditório, uma espécie de foyer. 

O hall é construído posteriormente, mas dialoga com o projeto original do edifício: apresenta duas 

escadas laterais que acessam o segundo pavimento remetendo à recepção principal do edifício.  
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Vista geral do auditório. Nota-se inclinação e degraus com 
bancos. A inclinação e patamares só foi possível através de 
uma estrutura metálica. Ao fundo, sala de controle acessada 
pelo segundo pavimento.  19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 

Vista do palco, este elevado com acessos laterais. O auditório 
possui materialidade contemporânea. 19/04/2022. Autoria: 
Temporis Consultoria. 

  

Escada lateral direita acessada pelo hall. Camada pictórica 
branca e piso revestido em carpete. 19/04/2022. Autoria: 
Temporis Consultoria. 

Escada lateral esquerda acessada pelo hall. Corrimão com 
gradil metálico e apoio de mão em madeira. 19/04/2022. 
Autoria: Temporis Consultoria. 
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Vista geral do hall do primeiro pavimento. Ao centro, antiga 
porta de acesso a capela. Atualmente é o espaço de 
manuetenção do auditório e da estrutura metálica. 19/04/2022. 
Autoria: Temporis Consultoria. 

Revestimento original em granilite com fundo rosa e grânulos 
grandes em tons brancos e pretos. 19/04/2022. Autoria: 
Temporis Consultoria. 
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Planta do 2º pavimento da capela. Em verde, circulação e cabine de controle; em azul, áreas administrativas, almoxarifado e 
depósito; e em rosa, áreas de circulação e acesso a torre central. Fonte: Kroton, 2022. 

O segundo pavimento apresenta uma espécie de setorização com três halls distintos, possível de se 

observar pela planta 08. A escada a esquerda leva a uma área de acesso a circulação e cabine de 

controle, que é utilizada para auxílio dos eventos no auditório (em verde). A escada à direita permite 

acesso a duas áreas distintas: à esquerda, a torre central e sua escada de acesso aos outros dois 

pavimentos (em rosa); e à direita, a um cômodo que interliga ao setor administrativo do prédio principal, 

localizado ao quarto pavimento (em azul).  

As circulações laterais do coro apresentam vedação, não sendo mais possível as visadas para o altar. 

Os fechamentos foram realizados em drywall sendo passível sua reversão. Devido ao novo uso, como 

auditório, entende-se que na dinâmica de vedação fora adotada uma estratégia de auxílio a acústica do 

espaço. 
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O terceiro e quarto pavimentos dizem respeito apenas a torre central que apresentava um sino em seu 

último piso. Atualmente o sino não mais se encontra no local. 

A cobertura da edificação apresenta diversas águas devido aos diversos módulos e formas, porém uma 

composição simétrica, sem muitas reentrâncias e camadas sobrepostas. Nota-se coberturas com três, 

quatro e cinco águas. 

 

Planta de cobertura da capela. Nota-se a presença de diversas águas, mas com composição simétrica entre lados. Fonte: 
Kroton, 2022. 
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Vista do hall do segundo pavimento, acesso a lateral esquerda 
do andar. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

Vista do hall do segundo pavimento, acesso a lateral direita do 
andar.  19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

  
Vista da circulação lateral esquerda do segundo pavimento. A 
direita nota-se as marcações de arcos, estes tamponados por 
drywall. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

Vista do último pavimento da torre central, área do sineiro. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 
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Devido à incorporação de elementos e cômodos junto à capela, as aberturas sofreram alterações. Não 

há mais os planos simétricos de aberturas das janelas laterais e frontal. São mantidos três acessos, 

sendo um pela lateral esquerda, através do lounge teen, acessando a circulação lateral do auditório; 

um pela varanda incorporada à fachada principal, acessando o hall / foyer; e um acesso lateral direito, 

através da galeria de arte. 

A estrutura está elevada do terreno sendo acessada por uma escadaria de pedra. O seu embasamento 

é também revestido em pedra. A fachada frontal da capela é composta por três volumes: um volume 

horizontal e longitudinal no primeiro pavimento; uma torre central acima do primeiro volume com mais 

três pavimentos; e dois volumes laterais à torre, recuados do bloco longitudinal. A edificação possui 

camada pictórica no tom de rosa, a mesma tonalidade da edificação do colégio. Possui beiral em laje 

lisa com arremate em cimalha, ambos elementos com camada pictórica branca. 

A fachada principal do primeiro pavimento corresponde à varanda posteriormente construída e 

acoplada ao bem. O eixo central apresenta um arco pleno, com moldura em alto relevo no tom branco. 

À esquerda e direita têm-se outros três arcos, delgados, com guarda corpo metálico a meia altura de 

seu vão. Próximo à extremidade da fachada tem-se mais um arco.  

O segundo pavimento está levemente recuado da face da varanda e alinhado às paredes internas do 

hall de entrada. Possui três janelas basculantes, com bandeira em arco pleno e vidros alaranjados 

emoldurando vidros translúcidos. 

A torre central possui três pavimentos acima do volume da varanda. Sua fachada principal é um plano 

de cobogós redondos que conformam um arco estreito e delgado. Há ainda uma imagem de Cristo com 

os braços abertos à frente dos elementos vazados. 

As fachadas laterais direita e esquerda possuem, no primeiro pavimento, três arcos segmentados, tal 

qual a fachada principal. Em relação à lateral direita, o volume do primeiro pavimento se alinha ao 

segundo pavimento apresentando esquadrias metálicas com gradil em losango e vidros laterais na cor 

alaranjada. Já em relação à lateral esquerda, tem-se um volume acoplado ao edifício, com o primeiro 
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pavimento vazado em um arco pleno. O segundo pavimento possui esquadrias tal qual sua fachada à 

direita. Em relação ao volume da torre, as laterais direita e esquerda possuem janelas metálicas e 

basculantes. 

  

Vista da fachada frontal. Escadaria que acessa a varanda do 
bloco horizontal do primeiro pavimento. Ao centro torre com 
abertura em arco revestida por cogobó.  19/04/2022. Autoria: 
Temporis Consultoria. 

Detalhe da torre central com cobogó e Cristo de braços 
abertos. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

  

Vista do bloco horizontal do primeiro pavimento. A esquerda 
da imagem, antiga área de pilotis, apresentando cômodos e 

Vista da lateral direita. Observa-se recuo do primeiro 
pavimento em relação a varanda do primeiro. Alinhamento das 
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arco para transposição aos fundos. 19/04/2022. Autoria: 
Temporis Consultoria. 

paredes do segundo pavimento com as paredes do primeiro. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

  
Vista da circulação lateral da varanda. Piso em granlite. 
19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

Vista da circulação frontal da varanda. Arcos com gradil 
metálico. Piso em granlite. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 

  

Vista da circulação frontal da varanda. Arcos com gradil Vista do piso a frente da porta de acesso. Detalhe de 
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metálico. Piso em granlite. 19/04/2022. Autoria: Temporis 
Consultoria. 

inscrições em latim “VENITE AD OMNES” que significa “Vinde 
a mim, todos vós”. 19/04/2022. Autoria: Temporis Consultoria. 

Em suma, em relação ao estado de conservação do edifício do antigo Colégio Sacré Coeur de Jesus, 

nota-se fachadas íntegras e diversos elementos e materialidades internas que foram aproveitadas e 

incorporadas durante a ocupação do Colégio Pitágoras. Observa-se alterações internas, tanto em 

divisão de cômodos quanto em materialidades através do uso de forros em placa de gesso, cerâmicas, 

novas instalações elétricas e hidráulicas, acessibilidade e instalação de combate e prevenção a 

incêndio, projetos necessários e importantes devido ao intenso fluxo de pessoas no edifício.  

A antiga Capela, atual auditório, foi o bem que sofreu mais intervenções. Entende-se que durante o 

processo de construção o projeto poderia ter sofrido alterações, entretanto, por não haver informações, 

não é possível que tal suposição seja confirmada. De toda forma, percebe-se que o imóvel sofreu 

alterações internas e externas. 
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5. JUSTIFICATIVA PARA O TOMBAMENTO 

5.1. OS VALORES DE SIGNIFICAÇÃO 

A tradição francesa do final do século XVIII constituiu a noção de patrimônio histórico e artístico a partir 

da monumentalidade e do valor histórico. No Brasil essa noção permeia o conhecimento advindo do 

senso comum que associa patrimônio exclusivamente à antiguidade e ao apuro artístico. No entanto, a 

preservação pode ser justificada a partir de valores de ordem histórica, artística, científica, afetiva, 

identitário, religiosa, etc. 

Vinãs (2005) citado por Costa Lins, separa esses valores em duas categorias de significação: os 

sociais e os sentimentais. O autor explica que os valores sociais são constituídos dos seguintes tipos: 

1) intelectualidade (relacionados a aspectos históricos, artísticos, científicos); 2) identidade coletiva 

(exprimem elementos que caracterizam a cultura dos povos, raças, modos, costumes, língua); e 3) 

ideológicos (fatores políticos, morais). Quanto aos significados sentimentais, são os relacionados às 

memórias e sentimentos dos indivíduos. 

As edificações são produtos do tempo histórico em que foram construídas. Elas representam modos de 

ser, viver e pensar de indivíduos, comunidades ou grupo sociais. Carregam marcas constitutivas de um 

ou de vários momentos históricos, de um passado mais distante e/ou mais recente, sobre os quais são 

potenciais registros testemunhais. 

O valor para a preservação de uma edificação não existe por si só. É necessário que incorpore os 

valores de grande número de indivíduos, e despertam “ressonância” como representação de 

patrimônio. O termo ressonância é definido pelo historiador Stephen Greenblatt da seguinte forma: 

[...] poder de um objeto exposto atingir um universo mais amplo, para além de suas 
fronteiras formais, o poder de evocar no expectador as forças culturais complexas e 
dinâmicas das quais ele emergiu e das quais ele é, para o expectador, o representante. 
(GREENBLATT, apud GONÇALVES, 2005, p. 19). 
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Uma edificação de interesse como patrimônio necessita de um sujeito ou sujeitos que interpretem ou se 

sintonizem com os seus significados, e para os quais a permanência desse patrimônio faça sentido. Em 

outras palavras, o objeto protegido culturalmente “comunica” por meio de seus significados com o 

sujeito que o interpreta, pois em si nenhum objeto tem valores inerentes, ou cientificamente 

qualificáveis. Os valores são criados a partir da relação que o objeto estabelece com o sujeito que o 

interpreta. 

Para Riegl (2014), atribuímos valores históricos a um bem quando ele possui pertinência e relevância 

documental, tendo permanecido como vestígio de um contexto específico, do qual tem a capacidade de 

atuar como testemunha. Os valores históricos advêm do quanto o bem cultural influenciou determinada 

conjuntura histórica e social, ou mesmo do quanto foi influenciado por ela, sendo mais acentuados 

quanto mais preservadas estiverem as evidências dessa associação com o passado (ICOMOS, 2013). 

Conforme foi demonstrado neste dossiê, a edificação da avenida Prudente de Morais, 1602 possui 

importância histórica por ser uma das diversas tipologiasde escolas construídas na capital mineira. A 

edificação se insere, ainda, no entorno de um Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Mosteiro Nossa 

Senhora das Graças,dialogando com a edificação polarizadora daquele conjunto.Embora a concepção 

original da edificação da avenida Prudente de Morais, 1602, tenha sido alterada em alguns de seus 

aspectos, ela propicia a leitura da arquitetura da época, expressa na volumetria, implantação e 

especialmente na solução estética de suas fachadas frontais. 

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, e também a características simbólicas, que evocam 

estilos ou que sejam representativas de determinados imaginários (ICOMOS, 2013).Esses valores 

estão presentes na linguagem arquitetônica da edificação situada a avenida Prudente de Morais, 1602, 

na qual há soluções e estilemas que reinterpretama estética neoclássica na cidade, especialmente em 

suas fachadas frontais. 
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O valor científico como referencial de significância remete aos estudos acadêmicos no campo das 

Ciências Exatas, Humanas e Sociais. Exemplar significativo para compreensão das estratégias de 

organização dos espaços de ensino na primeira e segunda metade do século XX. Apresenta subsídios 

para se entender a relação com os hábitos, valores, modos de ser e viver, enfim, a cultura de certos 

grupos da sociedade belo-horizontina. No campo da educação patrimonial se trata de objeto importante 

na área de pesquisas desenvolvidas por estudantes, educadores, moradores, que propicia reflexões, 

experiências e vivências educativas sobre técnicas e soluções de construção, organização dos 

espaços, sobre estilos de vida e evolução dos modos de ser e viver. 

Os valores de identidade coletiva estão relacionados ao papel que a edificação exerce enquanto 

referência para a coletividade, contribuindo e facilitando interações afetivas entre as pessoas e o 

ambiente, além de reforçar o entendimento do patrimônio cultural como uma natureza incorporada à 

memória social e parte da vida humana. A edificação localizada à avenida Prudente de Morais, 1602 é 

referência na cidade de Belo Horizonte, como um dos mais tradicionais educandários da cidade, tanto 

enquanto abrigou o Colégio SacreCoer de Jesus quanto o Colégio Pitágoras. A permanência dessas 

edificações faz sentido na medida em que mantém a materialidade do espaço enquanto suporte de 

memórias individuais e coletivas, já que a importância das transformações urbanas não é incompatível 

com a permanência de marcos físicos de memória. 

Osvalores ligados aos significados sentimentaismencionados por Vinãs (2005) justificam a 

preservação dessa edificação enquanto lugar e referência espacial que remete a situações presentes 

na memória dos indivíduos, pois como se sabe, o espaço é o suporte da memória, remetendo a 

momentos e situações significativas da história de vida dos indivíduos. Ou seja, há um componente de 

memória que se refere à relação de cada indivíduo com o espaço em que habita e frequenta. O espaço 

é o suporte físico das memórias.  

A edificação , na realidade, pertence à categoria de “lugar de memória”, promovendo os sentidos de 

pertencimento, inventando e reinventando a identidade coletiva, representando um passado em 

continuidade com o tempo presente. 
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Portanto, considerando os valores de significância apresentados e em consonância com a Lei nº 3.802 

de 06 de julho de 1984, que organiza a Proteção do Patrimônio Cultural do Município de Belo 

Horizonte, indicamos a proteção do bem cultural, cujo tombamento específico (terceiro grau de 

proteção) poderá ser deliberado pelo CDPCM/BH, incluindo a aprovação das diretrizes de preservação 

e de intervenção, tendo em vista o seu caráter como legado histórico e cultural a ser transmitido às 

atuais e futuras gerações. 
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5.2. QUADRO-RESUMO DOS VALORES DE SIGNIFICAÇÃO 

Valores de significação cultural 

Tipo de valor 
(atributo) 

Valor associado ao bem cultural 
(significado) 

Histórico 

▪ Representa uma das diversas tipologias de escolas construídas na capital mineira 
▪ A casa se insere no entorno do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Mosteiro Nossa 

Senhora das Graças, fazendo um diálogo com a edificação polarizadora daquele conjunto.  

Artísticos/ estéticos 

▪ Possui expressivo valor estético e ambiental. A solução artística das fachadas frontais 
remete ao estilema neoclássico na cidade; 

▪ A edificação é valorizada enquanto exemplar de grande representatividade arquitetônica e 
paisagística. 

Científicos 

▪ Exemplar significativo para compreensão das estratégias de organização do espaço, 
técnicas construtivas e estudos da história da arquitetura; 

▪ Propicia estudos sobre hábitos, valores, modos de ser e viver de uma pluralidade de 
grupos da sociedade belo-horizontina no início do século XX; 

▪ Representativa para a educação patrimonial com subsídios importante para 
pesquisadores, estudantes, educadores, moradores e turistas. 

Identitários/ afetivos/ 
sentimentais 

▪ Apresenta-se como referência espacial e suporte para apropriações por grupos sociais; 
▪ O bem cultural é referência na cidade de Belo Horizonte, como um dos mais tradicionais 

educandários da cidade, tanto enquanto abrigou o Colégio Sacre Coer de Jesus quanto o 
Colégio Pitágoras.  

▪ A proteção da edificações mantém a materialidade do espaço enquanto suporte de 
memórias individuais e coletivas, já que a importância das transformações urbanas não é 
incompatível com a permanência de marcos físicos de memória. 

▪ “Lugar de memória”, espaço significativo não apenas na memória afetiva dos moradores 
de Belo Horizonte. 
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6. DIRETRIZES DE PRESERVAÇÃO E INTERVENÇÃO 

▪ A ênfase da proteção recai sobre o conjunto conformado pelos três blocos que compõem a 

edificação principal e o prédio da antiga capela. 

 
Imagem dos prédios sobre os quais incide a proteção: em azul, bloco central, em verde o bloco lateral direito, em laranja o bloco 
lateral esquerdo e, por fim, a antiga capela em rosa. Fonte: Google Earth, 2022. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira. 

▪ Projetos de intervenções e adaptações deverão ser precedidos da elaboração e apresentação 

ao CDPCM-BH de Plano Diretor para o imóvel. 

▪ As fachadas de todas as edificações protegidas devem ser preservadas em seus elementos 

compositivos e ornamentais. 

▪  Deverá ser preservado o desenho dos telhados de telhas cerâmicas existentes; 

▪ Internamente, deverão ser mantidos todos os pisos, revestimentos e elementos construtivos 

originais e qualquer intervenção deverá ser submetida à análise do CDPCM-BH; 

▪ Deverão ser mantidas todas as esquadrias originais existentes, tanto portas quanto janelas, 

assim como suas ferragens, fechaduras e trincos originais, e quando da necessidade de 
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intervenção nas mesmas, deverá ser no sentido da recuperação ou execução de novas 

seguindo o modelo das originais. 

▪ Os engenhos de publicidade a serem instalados no imóvel deverão estar em conformidade 

com as diretrizes definidas pelo CDPCM/BH, de acordo com a Deliberação nº 025/2022. O 

novo engenho deverá ter projeto aprovado pelo órgão municipal de gestão do patrimônio 

cultural – Diretoria de Patrimônio Cultural; 

▪ Os afastamentos em relação ao bem tombado, referentes a novas construções em lotes 

lindeiros ao mesmo ou no mesmo lote, fica definido em 5 (cinco) metros; 

▪ As propostas de intervenção/restauração para o imóvel deverão respeitar os elementos 

característicos da edificação e serem previamente apreciados e aprovados pelo CDPCM/BH; 

▪ Aspectos específicos referentes à restauração do imóvel serão definidos a partir de vistoria 

prévia, com supervisão da equipe técnica do órgão municipal de gestão do patrimônio cultural; 

▪ Toda e qualquer intervenção no imóvel deve ser encaminhada à Diretoria de Patrimônio 

Cultural para análise e aprovação. 
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