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DOSSIÊ DE TOMBAMENTO – RUA DO OURO, 1900

1. Considerações Iniciais

O bem cultural situado na Rua do Ouro, 1900, Bairro Serra, com índice cadastral 101085 006

001-2, seção urbana 101, quarteirão 085, lote 006, possui processo de tombamento nº

01.113397.16.81, aberto em 18 de agosto de 2016.

De acordo com o Protocolo número 31.00097852/2022-37, aberto em 23 de feveriro de 2022,

foi solicitado à Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA a celeridade ao

processo de tombamento. Na ocasião foi enviado material para subsidiar a conclusão do

Dossiê de Tombamento bem como a expressa concordância, por meio do representante legal

do proprietário, para com o ato do tombamento do imóvel.

O presente dossiê se trata de ampliação, complementação e revisão do estudo inicial

elaborado pela Temporis Consultoria LTDA.

Dito isso, este dossiê de tombamento, pertencente ao processo nº 01.113397.16.81, tem por

objetivo explicitar o valor cultural e urbanístico específico do imóvel, subsidiando a definição do

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

estabelecido pela Lei nº 3.802/84 de 06 de julho de 1984, que organiza a Proteção do

Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, bem como, contribuir para a preservação

da paisagem e ambiência urbana na qual se insere.
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DOSSIÊ DE TOMBAMENTO – RUA DO OURO, 1900

2. Política Municipal de Patrimônio 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.

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.

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.

1 GIOVANNONNI, Gustavo. L' urbanisme face aux villes anciennes. Paris: Éditions du Seuil, 1998, com introdução de Françoise Choay.
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A partir dos anos 1980, baseando-se nos conceitos da Carta de Amsterdã de 1975, há

uma revisão conceitual propondo-se uma leitura acurada da diversidade arquitetônica existente

nos lugares e das marcas que os processos históricos deixam no espaço, questionando-se a

ideia vigente da valorização prioritária da homogeneidade estilística e o antagonismo entre

“velho” e “antigo”.  De fato, afirma Márcia Santianna:

Esse novo conceito de cidade-documento justificou, assim, ao longo de toda a década

de 80, a proteção de áreas urbanas sem grande interesse artístico ou estético, portadoras de

conjuntos arquitetônicos heterogêneos e já bastante fracionados, mas que tinham muito a dizer

sobre a história urbana do país. Os critérios de intervenção praticados anteriormente sofrem

duras críticas nesse período, em favor de uma abordagem mais histórica e menos estética do

patrimônio urbano.3

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, uma paisagem e contribuam para a coesão e manutenção dos valores identificados

em um conjunto urbano.

Por lado, em relação às memórias individuais e coletivas, que o passa a ser

considerado valor a ser lembrado ou esquecido, preservado ou desaparecido não são

necessariamente os 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.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 assemelhados a manchas urbanas, 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 A

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

4 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.

3 SANTIANNA, Márcia, Critérios de intervenção em sítios urbanos históricos: uma análise crítica - em http://www.archi.fr/SIRCHAL/ em 27 de
março de 2004.
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demarcação 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, as 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.

Contudo, desde o início da implementação da política pública municipal, em 1992, além

dos conjuntos urbanos, Belo Horizonte, tem protegido edificações isoladas que por seus

valores de significâncias merecem ser preservadas. Foram também abertos os processos de

tombamento de uma série de edificações que retratam, por exemplo, uma referência de projeto

ou uma tipologia arquitetônica, mesmo que tais edificações não constituam necessariamente

um conjunto urbano caracterizado pela continuidade espacial e paisagística. Trata-se de

edificações que se relacionam a partir de critérios de significância. Nesse sentido, temos o

denominado de Conjunto Arquitetônico das Casas com Tipologia de Influência da Comissão

Construtora da Nova Capital, protegido em 1998, representando certa tipologia das primeiras

edificações residenciais construídas em Belo Horizonte, assim como o Conjunto Arquitetônico

da obra de Sylvio de Vasconcellos, protegido em 2007, cujas edificações são representativas

da produção do arquiteto Sylvio de Vasconcellos. A Diretoria de Patrimônio Cultural, sob

7 Cartilha elaborada pela Gerência de Patrimônio Histórico Urbano da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2002.

6 Definição contida na Recomendação de Nairobi op.cit.

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”.
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DOSSIÊ DE TOMBAMENTO – RUA DO OURO, 1900

justificativas semelhantes estuda, ainda, a proteção do Conjunto Arquitetônico da Obra do

Arquiteto Raphael Hardy Filho.
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3.  O Bairro Serra: origens e evolução da arquitetura

Nos anos 1910 o local onde se constituiu o bairro Serra era caracterizado pela

paisagem exuberante de matas e córregos, onde inúmeras chácaras haviam sido implantadas

ao longo da antiga Rua do Chumbo. O traçado embrionário do arruamento já estava presente

na planta original de Belo Horizonte, de 1895, em uma das seções que Aarão Reis destinou à

zona suburbana, destinada às chácaras e colônias agrícolas, situados na parte externa do anel

da Avenida do Contorno. O nome do bairro faz referência ao antigo Córrego Serra que levava

água aos pontos mais altos do perímetro urbano e suburbano.

Das edificações representativas das primeiras casas de chácara permanecem dois

exemplares tombados na Rua Estêvão Pinto números 351 e 601. A casa de número 351, sede

da chácara da família de Estêvão Pinto, teria servido por um período como moradia de Aarão

Reis. Esta mesma edificação abrigou também uma fábrica de sabão, que foi adaptada para a

residência da família do Professor Estêvão Leite de Magalhães Pinto, após ter sido adquirida

em 1892 das mãos do Comendador José Duarte da Costa Negrão de Lima e de sua mulher,

Maria Ignez Henriquez8, os quais foram também os primeiros proprietários da grande chácara

que existia nas redondezas da atual Praça Negrão de Lima, no bairro Floresta. De fato, antes

de se estabelecer no bairro da Floresta, o Comendador José da Costa Duarte Negrão tinha

sido um dos primeiros compradores de lotes no bairro da Serra, adquiridos em hasta pública a

partir de edital de 15 de julho de 1896.

Muitos dos primeiros moradores da Serra eram membros da Comissão Construtora de

Belo Horizonte, ocupando a região em concomitância ao próprio surgimento da nova capital.

Em 1896, na região já estavam sendo edificadas casas particulares para moradores ilustres,

dentre os quais se destacam Adalberto Ferraz, primeiro prefeito de Belo Horizonte; Estevão

Pinto, advogado, o médico Antônio Aleixo e Edgar Nascentes Coelho, arquiteto. A presença

desses moradores influentes contribuiu para melhorias urbanas como a implementação da

linha de bondes em 1905.

Seguindo a lógica positivista que norteou a idealização do plano urbano de Belo

Horizonte, muitas das ruas do bairro receberam nomes referentes a metais. Os trajetos

principais de entrada e saída do bairro se constituíram na Rua do Ouro e Rua do Chumbo. Por

volta de 1946, a Rua do Chumbo passou a ser denominada de Professor Estevão Pinto.

8
Escritura passada no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Minas, Comarca de Belo Horizonte.
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À esquerda, casa da chácara da Família Estevão Pinto, que teria
servido por um período como moradia de Aarão Reis. À direita, sede
da chácara da família Bernardo Figueiredo, construída em 1896, na
esquina das ruas Estevão Pinto e Palmira (demolida). Ambas são
exemplos da arquitetura típica das primeiras casas do bairro Serra.

À esquerda casa que morou o arquiteto Edgar Nascentes Coelho, na
Rua Estevão Pinto, 87, que esteve indicada para tombamento, tendo
sido demolida após apresentação de um registro documental. A
fotografia da direita retrata a casa da Rua Estevão Pinto, 601, em
1938, quando abrigou a Escola de Enfermagem Carlos Chagas. A
casa foi originalmente residência e consultório do Professor Antônio
Aleixo, abrigando a sua família com seus 14 filhos. Foi projetada em
1914 por Octaviano Lapertosa e Victor Renault Coelho. Fonte: DPCA
e Acervo da Escola de Enfermagem da UFMG.

Nos anos 1920, a dinâmica de crescimento da cidade, maior nas periferias que na zona

urbana, levou ao progressivo desaparecimento das casas sedes das chácaras e também das

colônias agrícolas que existiam em outras partes da área suburbana pericentral. Houve um

processo de desmembramento dos grandes lotes suburbanos que originalmente possuíam

áreas próximas a 1 ha em lotes menores com cerca de 300 a 360 metros quadrados. Com as

alterações nos parcelamentos, novas ruas foram traçadas com 14 metros de largura, mais

estreitas que as ruas de 20 metros projetadas para a malha da área urbana. Essas novas ruas

receberam também o nome dos primeiros moradores, a exemplo de Bernardo Figueiredo,

Estêvão Pinto, Dona Cecília, Dona Marianinha, Dona Salvadora etc.

O processo da ocupação do bairro Serra, caracterizou-se, inicialmente, pela

implantação de residências afastadas das divisas e do alinhamento dos lotes, envoltas por
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jardins e quintais. Estilisticamente, a arquitetura seguia inspirações variadas, do sobrado em

estilo eclético ao chalé e depois ao neocolonial. Os jardins desempenham um papel

fundamental como espaço de transição a rua e o espaço privado do interior das casas. Essa

implantação, com jardins frontais arborizados que escondia parcialmente as casas,

diferenciava-se da implantação das primeiras residências de Belo Horizonte, onde a edificação

era construída junto à testada do lote, com afastamento mínimo em uma das laterais e varanda

com  um pequeno jardim na outra lateral.

Limite oficial atual do bairro serra

Há edificações no bairro Serra que constituem referencial simbólico dos primitivos

modos de vida, a exemplo das duas casas remanescentes das chácaras. Referência

importante é também o Colégio Sagrado Coração de Maria. No início da Rua do Ouro, esquina

com Pouso Alto, há o pórtico de entrada do bairro, onde se localiza a emblemática Vila Rizza,

edificação que nos anos 1990 foi semidestruída após o início do processo de tombamento.

Reconstruída parcialmente, sofreu descaracterizações significativas em razão de projeto de

adaptação que não preservou a sua caracterização e a sua visibilidade.

As construções datadas da primeira metade do século XX, construídas após as

primeiras sede de chácaras apresentam-se como casas unifamiliares com soluções ecléticas,
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neocoloniais e art déco, às quais se acrescentam as tipologias modernistas dos anos 1940 e

1950. Na Rua Alumínio se encontra a série de casas representativas da obra de Sylvio de

Vasconcellos, cinco das quais foram protegidas por tombamento pelo CDPCM-BH no âmbito do

Conjunto Arquitetônico Sylvio de Vasconcellos. Na Rua Monte Sião, além do prédio de

apartamentos projetado por Sylvio de Vasconcellos, a edificação de número 67 se trata de

exemplar modernista projetado por Shakespeare Gomes, que se encontra processo de

tombamento aberto pelo CDPCM/BH, além de outras três edificações em processo de

tombamento.

Ao longo dos anos, o bairro da Serra prosseguiu seu processo de contínua

transformação, o que, nas últimas décadas, tem acelerado a substituição da ocupação

residencial unifamiliar, por uma ocupação multifamiliar, acentuadamente verticalizada. Assim,

no interior do bairro, predomina uma paisagem heterogênea, caracterizada por torres

residenciais de construção recentes entremeadas por algumas casas e edifícios mais baixos

remanescentes de períodos anteriores. As edificações unifamiliares dos anos 1940 e 1950 tem

sofrido um acelerado processo de descaracterização.

Rua Alumínio, 157 e Rua Alumínio, 193, Projetos de Sylvio de
Vasconcellos. Fotografia: DPCA.
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Rua Alumínio, 129 e Rua Alumínio,145. Projetos de Sylvio de
Vasconcellos. Fotografia: DPCA.

Os exemplares dos anos 1950 e 1960 destacam-se pela estética racional plasticista.

Nesse período os arquitetos e projetistas buscavam a leveza dos volumes por meio de

estratégia de trabalhar com planos, superfícies lisas, materiais e cores. Normalmente esses

prédios possuem embasamento em pedra mais recuado e andares superiores revestidos com

planos de vidro, azulejos ou litocerâmica ou cobogós.

Prédios baixos protomodernistas: Rua Herval, 51 e, Rua Oriente,
497.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA • CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE • AGOSTO2022
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Prédios baixos protomodernistas: Rua Oriente, 386 e Rua Oriente,
313

À esquerda, Edificação estética modernista na Rua Monte Sião, 67,
projeto de Shakespeare Gomes de 1955. Fotografia: Marcelo
Palhares Santiago. À direita, Casa da Rua Oriente, 519, projeto de
Hélcio Sales Tito, de 1953.
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Prédio baixo com solução que remete à linguagem neoplasticista:
Rua Santa Helena,1

Prédio baixo com solução neoplasticista: Rua Itapemirim, 198.

À esquerda, prédio na Rua Herval, 281 projeto de
 Istvan Farkasvolgyi, e José Rezende Costa, 1967. À direta, casa na
Rua Itapemirim, 271, projeto de João Porto de Menezes, 1950.

Uma das franjas do bairro, voltada para a Avenida do Contorno, é marcada por uma paisagem

que denota a transição para a região central da cidade. Nesse pedaço do bairro observa-se a

presença predominante de edificações verticais que abrigam os usos comercial e de serviços,

com o consequente esvaziamento do uso residencial unifamiliar que predominava até finais do

século XX. Tem-se, assim, uma dinâmica de transformação não só dos marcos arquitetônicos

que por décadas atuaram como pórticos de entrada do bairro, como também ressignificações

dos referenciais simbólicos que ajudaram a constituir a identidade do bairro e de seus

moradores.

4. Histórico da Edificação da Rua do Ouro, 1900

A presença dos dominicanos no Brasil se deu de força incipiente até o ano de 1881

quando, oriundos da Província de Toulouse, na França, estes se estabeleceram na cidade de

Uberaba, Minas Gerais, onde fundaram o primeiro convento da Ordem. Como aponta Santos
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(1996)9, essa frente religiosa reservou sua atuação a poucas localidades espalhadas pelos

interiores do triângulo mineiro, Goiás e Tocantins até 1927. No respectivo ano, a partir da

fundação do Convento do Rio de Janeiro, é dado o pontapé inicial da expansão dominicana

para as grandes cidades do sudeste brasileiro. Posteriormente, em 1938, é fundado outro

convento, desta vez em São Paulo e, no início dos anos 40, chegam a Belo Horizonte os Freis

Boaventura Chasseriau e Bertrando Ollivier. No ano de 1943, com o propósito de somar

esforços para o estabelecimento dos dominicanos, chega à recém-fundada capital mineira,

egresso do Rio de Janeiro, o Frei Sebastião Tauzin.

“Frei Tauzin10”. Fonte: Arquivo da Província de São Tomás de Aquino, 1947.

Como consta em documentação salvaguardada pela Província de São Tomás de Aquino

e recuperada por Eliane Dantas11, Frei Tauzin foi fundamental para o estabelecimento dos

dominicanos em Belo Horizonte, processo este intimamente ligado à urbanização da região da

Serra. A partir de sua chegada, os caminhos começaram a se delinear no sentido de cumprir o

objetivo primeiro e, de início, os religiosos, “[...] fraternalmente unidos conseguiram adquirir

com economias e tômbolas [...]”12, um pequeno alojamento que, posteriormente, foi vendido.

Ainda sem lugar definitivo, os frades continuavam, de forma incansável, a busca pelo

12 Arquivo da Província de São Tomás de Aquino. Cartão para arrecadação de fundos para a construção da Igreja
Nossa Senhora Aparecida e Convento dos Padres Dominicanos. [S.D]

11 Arquivo da Província de São Tomás de Aquino. Documento descritivo referente às ações dos dominicanos em
Belo Horizonte, [S.D], p.2.

10 Eliane Dantas, jornalista e atual funcionária da Escola da Serra, foi a responsável por recuperar os inúmeros
documentos a partir dos quais a elaboração do presente dossiê se tornou possível. A instituição citada ocupa, desde o
ano de 1991, o edifício situado à Rua do Ouro 1900. Além disso, é importante ressaltar que não foram localizados
microfilmes e nem fichas de obra, o que dificulta a identificação da autoria do projeto.

9 SANTOS, Edivaldo Antônio dos. Os Dominicanos em Goiás e Tocantins (1881-1930): Fundação e Consolidação
da Missão Dominicana no Brasil. 1996. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em
História, Universidade Federal de Goiás.
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lugar ideal para a construção do convento. Por volta de 1944 surge a figura de Dr. Paulo de

Oliveira Santos, proprietário de inúmeros loteamentos na região da Serra. Este, após ter

alcançado graça depositada em Nossa Senhora Aparecida, oferece aos frades dominicanos

uma área de 6.000m2 para a construção do convento. Entretanto, o lote não possuía

dimensões suficientes para tal e, não querendo desfazer-se do que já havia sido recebido em

caráter de doação, Sebastião Tauzin, em nome da Ordem, adquire outra área de 10.000m2.

Com a aquisição desta das mãos do benfeitor, o frei assumiu para com Paulo de Oliveira

Santos a responsabilidade de cobrar dos órgãos responsáveis a urbanização e a abertura de

ruas na região (Figura 2). Isso valorizaria as terras além de proporcionar melhorias para a

comunidade que ali já residia.

Conforme documentação disponível13, era prevista também a construção da Igreja Nossa

Senhora Aparecida em anexo ao convento. Por motivos que hoje desconhecemos, sua

edificação não chegou a ocorrer.

“Um passeio dos dois noviços pela mal
principiada Rua do Ouro”. Fonte: Arquivo da
Província de São Tomás de Aquino, 1944.

“Local onde foi construído o novo convento.
Vê-se a casa primitiva”. Fonte: Arquivo da
Província de São Tomás de Aquino, S.D.

Os dominicanos, que até então não eram muitos, se instalaram em uma pequena casa

próxima (Figura 3 e 4) ao local escolhido para a construção do convento, onde residiram até

meados de 1950. Esta contava com um enorme pomar e piscina, tendo como plano de fundo, a

Serra do Curral. A instalação precoce dos religiosos possibilitou que estes acompanhassem de

perto as obras e realizassem os primeiros contatos com comunidades vizinhas, o que pode ter

facilitado a realização do trabalho missionário na região.

13 Arquivo da Província de São Tomás de Aquino. Documento descritivo referente às ações dos dominicanos em
Belo Horizonte, [S.D], p.2.
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Primeira residência dos Dominicanos na Serra. Fonte: Arquivo da Província de São Tomás de
Aquino, 1946.

Em maio de 1945, o padre Giraud, vindo também de Toulouse, se estabelece junto dos

dominicanos no Convento Primitivo a fim de orientar os religiosos, aprovar o projeto

construtivo- do qual a autoria nos é desconhecida- e caminhar mais rapidamente com sua

execução. No mês de agosto do mesmo ano foi realizada uma “[...] Missa Campal no local

onde deveria se levantar o Convento Dominicano e benzer solenemente a Pedra Fundamental

dêste Convento [...]14”.

“Solenidade da benção da pedra fundamental
do novo convento. Vê-se casa primitiva.”

Fonte: Arquivo da Província de São Tomás de
Aquino, 1945.

“Solenidade da benção da pedra fundamental
do novo convento.”

Fonte: Arquivo da Província de São Tomás de
Aquino, 1945.

Com a fundação do Vicariato de Belo Horizonte, em 1946, frei Sebastião Tauzin foi

nomeado como primeiro superior. No dia 17 de agosto de 1947, em missa solene,

comemorou-se o “[...] término da primeira lage da construção [...]15” e, “[...] um ano depois, a 22

de agosto de 1948, por ocasião da visita do Rvmo. Provincial, Frei José-Maria Nicolas, foi

inaugurada a Capela do Convento (provisoriamente instalada na futura sala de conferências do

15 Ibid, p. 2
14 Ibid, p. 2
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Convento).16 “Lamentavelmente, no ano de inauguração desta, o Frei Tauzin foi escolhido para

o cargo de Vigário Provincial, o que levou à nomeação de Frei Henrique Marques Silva para o

posto de Vicarius Loci de Belo Horizonte.

Ao fim do ano de 1950, as obras de construção de uma das alas do convento, em estilo

neocolonial, foram finalizadas, possibilitando assim que os frades que até então residiam na

pequena casa nele se instalassem. Três anos depois, em 1953, houve um avanço significativo

nas obras do convento.

Construção do convento da Serra. Fonte:
Arquivo da Província de São Tomás de
Aquino, 14 de maio de 1950.

“Distribuição das dependências do prédio na
ocasião da instalação do noviciado”. Fonte:
Arquivo da Província de São Tomás de
Aquino, 1953.

Ainda na década de 50, após o término da primeira ala do convento, uma segunda

começou a ser edificada. Diferentemente da anterior, nesta foi adotado o estilo modernista,

proeminente nos anos 50. Paralelamente, podemos notar (Figura 11) que o projeto de

urbanização da região, tão solicitado pelo proprietário das terras e que contou com a ajuda dos

dominicanos para sua implantação, foi estabelecido pelo menos no que diz respeito ao entorno

do convento.

16 Arquivo da Província de São Tomás de Aquino do Brasil. Ata de proposta de aluguel do convento por parte do
IPAMIG. 09 de novembro de 1969.
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Construção da nova ala do Convento. Vista
posterior. Fonte: Arquivo da Província de São
Tomás de Aquino, S.D.

Construção da nova ala do Convento. Vista
frontal. Fonte: Arquivo da Província de São
Tomás de Aquino, S.D.

Andar superior do convento, ala nova do Noviciado. Fonte: Arquivo da Província de São Tomás
de Aquino, S.D.

A presença e atuação dos padres dominicanos no edifício construído à Serra se estendeu

até o ano de 1969 devido à mudança dos religiosos para um novo local. Como consta em

registro17, ao fim da década de 60 e início dos anos 70 o IPAMIG (Instituto de Psicologia

Aplicada de Minas Gerais), tendo como diretor o professor Daniel Antipoff, realiza o

arrendamento do imóvel e nele desenvolve suas atividades até o início da década de 90. Em

1991, Rita dos Santos Ignacchiti adquire o edifício e funda a Escola da Serra, instituição em

que se adota, desde sua abertura, a corrente pedagógica construtivista. Rita se torna a

responsável pelo setor administrativo e, no ano seguinte, passa a contar com uma

coordenação pedagógica composta por Arminda Matta Machado, Tieko Takamatsu e Gracinha

Barbosa.

17 As legendas que se encontram entre parênteses assim estão, pois foram atribuídas pelos produtores das mesmas.
Dessa forma, entendeu-se que o correto seria mantê-las.
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Com o passar dos anos, conforme nos conta Eliane Dantas, a relação entre a

administração da escola e o setor pedagógico foi se desgastando, o que levou à saída das três

responsáveis pelas políticas educacionais, peças importantes para o funcionamento da

instituição. A partir dessa ruptura, Rita dos Santos assume também a direção pedagógica e

ocupa o posto até 2003, ano este em que decide vender a escola. Diante da iminência de

encerramento das atividades, a associação de pais decide buscar alternativas para que a

Escola da Serra continuasse existindo. Realiza-se então um convite a Sérgio Godinho, pai de

duas alunas matriculadas na escola e então funcionário no SEBRAE, para que este somasse

esforços compondo a nova direção da escola. Sérgio aceita o convite, mas se vê sozinho

quando grande parte dos integrantes da associação se desinteressa pelo projeto. Ele então

assume a frente, mantém o nome da escola e a reinaugura no ano de 2004 com turmas que

variavam da educação infantil até o quinto ano. Ao longo dos anos a oferta de turmas foi sendo

ampliada e hoje a Escola da Serra oferece uma formação completa, do ensino básico ao

ensino médio. Atualmente, Sérgio Godinho, juntamente com suas três filhas, Laura Junqueira,

Sofia Junqueira e Ana Mourão, são os responsáveis pela instituição.

5.  Descrição arquitetônica

Inicialmente, o projeto do convento dos padres dominicanos incluía também uma igreja,

no que seria a lateral esquerda da fachada voltada para onde hoje é a Rua dos Dominicanos. O

bloco da lateral direita já mostrava uma volumetria quase como visto hoje: um volume central

de três pavimentos com uma sequência ritmada de janelas retangulares e telhado em três

águas, um volume mais à direita com dois pavimentos, onde haveria, no encontro da parede do

andar superior, um elemento decorativo que remeteria a um frontão escalonado, seguiria no

andar superior o ritmo e formato das aberturas, e no andar inferior três janelas em arco pleno e

um elemento (que pela escala da imagem não é possível observar se seria uma janela ou um

elemento decorativo) em formato circular. Ao fim, na direita, uma parede (possivelmente

empena de outro volume) com acabamento recortado. Um outro volume mais frontal no

pavimento térreo com quatro janelas seguindo o formato e o ritmo das dos andares superiores,

e uma porta de acesso em arco pleno e telhado em uma só água. O acabamento em alusão a

frontão escalonado se repetiria nesse volume indo de encontro a um volume de torre cilíndrica

que estaria à esquerda. Pela tipologia, entende-se que o volume a esquerda seria o da igreja,

que não chegou a ser construída. Nota-se que estava projetada para ser em frontão triangular

simples, uma grande abertura em arco pleno com escadaria daria para três portas de entrada,

também em arco pleno, mais recuadas da parede externa. Na lateral esquerda, um outro

volume rebaixado, seguindo a mesma inclinação no frontão principal. Acabamento em pedra
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nas laterais da construção e no embasamento.

Cartão elaborado para arrecadar fundos para a construção da igreja e do convento. Vemos o
desenho de como deveria ser a construção com diversos volumes e estilo neocolonial. Fonte:

Arquivo da Província de São Tomás de Aquino, S.D.

Na imagem da construção do convento, datada da década de cinquenta, pode-se notar

que algumas modificações já tinham sido feitas em relação ao desenho veiculado como do

projeto. O elemento decorativo em alusão a frontão recortado no encontro dos pavimentos não

estava sendo construído, tampouco o volume mais frontal, com o acesso em arco pleno, nem o

volume mais à direita. Também a torre cilíndrica não estava sendo construída, ficando então o

terceiro andar com o mesmo número de janelas do segundo (seis janelas). Alinhado à quarta

janela do volume mais à direita, estava se construindo uma abertura circular que não estava no

desenho.

Foto datada da década de 1950 apresentando imagem da construção do convento dos
dominicanos. Vê-se que a obra ainda não estava finalizada, mas que já se podia observar o que

estava seguindo o desenho inicialmente apresentado no cartão de arrecadação de fundos.
Fonte: Arquivo da Província de São Tomás de Aquino, 14 de maio de 1950.
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Em uma notícia datada do ano de 1950, veicula-se a informação de que o convento havia

sido “parcialmente inaugurado”. Nas fotos, o que parece ser a área com arcos voltada para a

parte interna do terreno, construída em tijolos cerâmicos e sem revestimento. Apenas parte da

parede exterior voltada para dentro do terreno é revestida, possivelmente com argamassa e

cal.

Imagem de recorte de jornal com notícia do ano de 1950 anunciando a inauguração parcial do
convento. Vemos à esquerda uma parte com arcos e a direita, pessoas reunidas no pátio

interno. Fonte: Arquivo da Província de São Tomás de Aquino, 24 de abril de 1950.

Nas fotos datadas de 1953 a construção já se encontra praticamente finalizada, não

tendo sido construídas nem a torre cilíndrica nem o volume referente à igreja. No volume frontal

a porta de entrada segue o padrão retangular das demais aberturas, e não em arco pleno como

visto no desenho do projeto. O acesso, que também parecia ser proposto por escada, se deu

pela construção de uma rampa. O acabamento do entelhamento já era em laje lisa com beiral.

As paredes, todas em tijolos cerâmicos, estavam revestidas com argamassa pintada apenas

em parte da face voltada à área interna do terreno, conforme víamos na imagem de 1950 do

jornal. Nota-se inclusive que, na área mais à direita dessa parede revestida, por não estar

protegida por beiral, o revestimento já estava se degradando, possivelmente por estar mais

exposto à chuva.

Percebe-se, pelas fotos, que o volume mais à direita, de apenas uma água, correspondia

ao setor de alimentação, com cozinha e refeitório. O volume com dois pavimentos à direita

correspondia a um setor de uso múltiplo, com sala comum dos padres, biblioteca, cela do prior,

sacristia e capela. A capela corresponde ao espaço com janelas em arco pleno. A porção com

três pavimentos correspondia quase que totalmente à área íntima de padres e noviços, sendo o

segundo andar correspondente aos padres e o terceiro aos noviços. A área mais à direita do

volume de três pavimentos corresponde à região de lances de escadas e banheiros. Nota-se
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pela que as janelas das áreas de banheiro eram diferentes em tipo e formato, sendo em metal

e vidro basculante. As demais aparentam ser em madeira e vidro de giro.

Comparando as imagens, notamos que os volumes de um só pavimento parecem ter sido

construídos depois dos volumes de dois e de três pavimentos, porém sem distância temporal

relevante uma vez que já constavam nas fotos datadas de 1953.

Foto do exterior do prédio datada de 1953 com
as marcações e legendas indicando as

dependências de então. Fonte: Arquivo da
Província de São Tomás de Aquino, 1953.

Foto datada de 1953 com vista do prédio a
partir do pátio interno e com as marcações e

legendas indicando as dependências de então.
Fonte: Arquivo da Província de São Tomás de

Aquino, 1953.

A igreja que havia sido pensada para ser construída acabou não sendo. Contudo, havia

uma capela interna no volume neocolonial. O acesso ao convento (imagem “portaria do

convento”) se dava através do volume frontal de um só pavimento, que abrigava também uma

sala de reuniões. A porta de entrada era em metal e vidro de giro. É possível ver pelas imagens

que as janelas em arco pleno da capela são em metal e vidro, parte fixo e parte basculante.

Vemos uma porta em madeira e com bandeirola com caixilhos de vidro. Internamente, as

paredes estavam argamassadas e pintadas. O piso da capela aparentava ser piso cerâmico

liso.
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Foto datada da década de 1950 em que se vê
o interior da antiga capela conventual. Fonte:

Arquivo da Província de São Tomás de
Aquino, 1953.

Foto datada da década de 1950 em que se vê
o interior da antiga sacristia. Após a porta,

vê-se o corredor com arcadas. Fonte: Arquivo
da Província de São Tomás de Aquino, 1953.

Foto datada da década de 1950 em que se vê
a parte externa da construção. Destacam-se
as janelas da capela e a porta de entrada.

Fonte: Arquivo da Província de São Tomás de
Aquino, 1953.

Nas fotos a seguir podemos ver com mais detalhes a capela conventual, tendo uma

parede com um grande arco pleno e um desnível de um degrau acima, delimitando o espaço

do altar. Mais um degrau delimitava o espaço com bancada para celebração, e na parede ao

fundo, um nicho embutido onde localizava-se uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Pela

projeção das luzes nas fotos, podemos inferir que a abertura que vemos na fachada em

formato circular estava localizada na área do altar, atrás da parede com abertura em arco

pleno.
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Fotos datadas da década de 1950 onde vê-se a celebração de missa na capela do convento e é
possível observar características arquitetônicas internas desse espaço. Fonte: Arquivo da
Província de São Tomás de Aquino, S.D.

Ainda na década de 1950 foi construído um outro volume, uma nova ala do convento, no

espaço onde inicialmente se construiria a igreja. Esse novo volume apresentava, por sua vez,

uma linguagem arquitetônica característicamente modernista. Embora a distância temporal

entre as construções dos dois blocos não seja significativa, a diferença arquitetônica o é. As

paredes externas da área neocolonial seguiam sem revestimento. Uma parede junto ao volume

mais frontal foi construída, delimitando o início do volume modernista. Esse volume, por sua

vez, tinha dois pavimentos, sendo o pavimento térreo mais recuado em relação ao segundo. O

coroamento era em platibanda lisa. Na parte inferior, uma área mais aberta com colunas

cilíndricas, e uma série de aberturas altas. Na parte superior, uma sequência ritmada de janelas

nas fachadas para a Rua dos Dominicanos e para a Rua do Ouro.
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Foto datada da década de 1950 mostrando a
construção do que seria a ala nova do
convento. Vista a partir da esquina da atual
Rua do Ouro com Rua dos Dominicanos.
Fonte: Arquivo da Província de São Tomás de
Aquino, S.D.

Foto datada da década de 1950 mostrando a
construção do que seria a ala nova do
convento. Vista da parte posterior da nova
construção. Fonte: Arquivo da Província de
São Tomás de Aquino, S.D.

Na imagem abaixo a nova ala já estava finalizada. Podemos notar algumas diferenças:

primeiro, na empena da lateral esquerda do volume neocolonial antes haviam reentrâncias

verticais, que foi nivelada. O formato dela também muda um pouco, elevando-se uma parede

reta que esconde o caimento do telhado, deixando aparente apenas o beiral em laje reta. As

paredes receberam acabamento em argamassa e pintura e foram feitos frisos horizontais em

alto relevo no alinhamento das vergas e contravergas das janelas retangulares, que eram

pintados em uma cor mais clara que a do restante das paredes. A parede que dividia o volume

frontal da parte neocolonial para a modernista foi revestida em pedra, bem como a parte inferior

(das aberturas pra baixo) da fachada da Rua do Ouro na parte térrea do volume modernista.

Na parte frontal desse volume vê-se uma área ampla com as colunas cilíndricas e fechamento

em esquadrias de metal e vidro. Vê-se também uma marquise vazada e, em destaque, um

painel pintado com a representação de freis dominicanos.

A implantação dos volumes no terreno se dá vencendo alguns desníveis. O volume

neocolonial é alinhado ao terreno na parte interna, do lado onde temos a sequência de arcos.

Já na parte da frente, voltado para rua, o volume está acima do solo e o acesso se dá por

rampa. O volume modernista está também elevado em relação ao nível do terreno na sua

porção frontal. A porção posterior aparenta estar nivelada. O acesso se dá também por rampa.

Nota-se, do lado modernista, estratégia de escalonamento do terreno, com uma

sequência de muros de arrimo revestidos em pedra. O entorno do lote também passou por

alterações em relação ao que se via antes. O passeio, cimentado, está abaixo do nível do
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terreno, sendo este acessado por meio de uma larga rampa. Vê-se muro de arrimo em pedra

delimitando o lote. Alinhado a cada uma das ruas há a presença de jardins (ainda em

construção como podemos notar pelos canteiros com mudas de árvores). A rua foi calçada com

pedras e foram delimitados meio fios.

Foto datada de 1950 mostrando a construção já finalizada, com a nova ala modernista e a ala
anterior, neocolonial, agora com paredes revestidas. Destaca-se também a pavimentação das
ruas do entorno imediato. Fonte: Arquivo da Província de São Tomás de Aquino, S.D.

Não foi possível encontrar informações sobre como esteve, a nível arquitetônico, a

construção durante o período em que abrigou o Instituto de Psicologia Aplicada, tampouco

como era na época da implementação do seu uso atual. Contudo, podemos observar por fotos

da visita in loco quais modificações mais visíveis ocorreram.

No embasamento da implantação do terreno segue quase igual ao que era antes, com

parte revestido em argamassa e pintura e parte em pedra. A rampa de acesso se mantém e um

acesso de pedestres na fachada da Rua do Ouro foi inserido. O agenciamento do terreno

segue igual com os jardins nos recuos, porém a frente da área onde era a antiga capela hoje é

um estacionamento. Pelas fotos anteriores não é possível ver se essa área do terreno já era

calçada ou se era também jardim.
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Vista atual da construção a partir da esquina da Rua do Ouro com a Rua dos Dominicanos.
Fonte: Google Street View, 2021. Acesso em 28 de abril de 2022.

No volume neocolonial foram mantidas as aberturas originais nas partes externas, com

adição de gradis. Para o lado do que hoje é o pátio interno, vemos alterações de esquadrias

apenas na lateral esquerda (no volume de um pavimento e em parte do volume de dois

pavimentos, onde antes era a sacristia). As pinturas das paredes não seguem o padrão anterior

que destacava os frisos em alto relevo. O volume frontal da parte colonial, por onde era o

acesso ao convento, hoje está com entelhamento em telha de fibrocimento ao invés da telha

colonial que havia antes.

Vista externa do volume neocolonial.
Esquadrias se mantém. Frisos em alto relevo
decorativos se mantém. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Vista do volume neocolonial a partir do pátio
interno. Características arquitetônicas sem
mantém. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.
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Vista externa do volume neocolonial na parte
do estacionamento. Destaque para as
esquadrias do que antes era a capela do
convento, que se mantém. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Vista do volume neocolonial a partir do pátio
interno. Volume de um pavimento onde antes
era refeitório passou por mudança de
esquadrias. Foi construído o espaço da
cantina. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

No volume modernista, na parte em que vemos a pequena varanda com marquise

vazada, o que vemos de modificação é o fechamento das esquadrias que existiam acima da

marquise. Foi adicionado gradil em algumas aberturas e guarda-corpo fazendo o fechamento

da área de rampa e varanda. O painel pintado representando freis dominicanos se encontrando

com Jesus segue. Foi construída uma parede que divide essa área de varanda da área voltada

para a Rua do Ouro, que hoje corresponde à área de educação infantil. Nela notamos que a

construção está aterrada em relação ao nível do logradouro pois o muro escalonado que faz o

fechamento do lote vai aumentando de altura em relação a quem o vê de dentro conforme

aumenta o declive da rua. Nessa área, mantiveram-se as esquadrias do pavimento superior

bem como as do pavimento inferior. Manteve-se também o revestimento em pedra da parede

do térreo. Contudo, duas aberturas de portas foram criadas para hoje abrigar duas salas de

aula da educação infantil.

Na parte mais posterior desse volume, víamos antes uma empena cega, porém foi

construído um anexo (não se sabe quando) em que se une o volume ao limite do lote e no qual

a porção térrea corresponde a um pátio coberto, oficina e escadas e a porção superior

corresponde à circulação e acesso direto da Rua do Ouro por meio de uma passarela (também

construída posteriormente). Do lado do pátio interno, esse volume anexo cria também uma

pequena marquise. Contudo, a escada que há nesse volume, entendido como anexo, que

conecta o pavimento térreo com o segundo pavimento, apresenta revestimento cerâmico

similar ao encontrado em outros espaços internos do prédio e diferente dos revestimentos

notadamente contemporâneos que podemos encontrar em outros espaços. Isso pode indicar

que, talvez, esse volume tenha sido anexado ao volume principal do bloco modernista há mais
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tempo do que se supunha, mas nos faltam informações suficientes para precisar sobre isso.

Ainda vendo pelo pátio interno, é possível notar que no andar superior do bloco

modernista as esquadrias foram mantidas, pois são do mesmo tipo e seguem o mesmo

espaçamento da fachada oposta. Nota-se a inserção de janelas altas em um recorte similar ao

recorte das esquadrias da fachada oposta, porém com estilo contemporâneo (janelas

basculantes em vidro). Não é possível precisar como eram as aberturas dessa parte da

construção pois não temos imagens que mostrem essa área à época da construção.

Vista do volume modernista a partir da Rua do Ouro. Nota-se que foi aumentada a altura do
muro no alinhamento do lote e que foi locado um novo acesso (portão branco). Fonte: Google
Street View, 2021. Acesso em 28 de abril de 2022.

Vista do volume modernista. Destaca-se a
parede revestida em pedra dividindo os dois
blocos, a varanda e a rampa. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Painel pintado na varanda, ao lado da entrada
do volume modernista, representando os freis
dominicanos encontrando Jesus. Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.
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Vista do volume modernista visto a partir da
esquina da Rua do Ouro com a Rua dos
Dominicanos. Fonte: Temporis Consultoria,
2022.

Passarela construída na lateral do volume
modernista conectando o anexo da parte
posterior com o acesso à Rua do Ouro. Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.

Vista da fachada do volume modernista voltada
para a Rua do Ouro. Nota-se inserção de duas
novas portas. Revestimento em pedra e janelas
de ambos os pavimentos se mantém. Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.

Vista da lateral do volume modernista voltada
para a Rua do Ouro. Nota-se, pelo
escalonamento do muro, que essa parte do
terreno está aterrada em um nível mais baixo
que o do logradouro. Ao fundo, parede com
porta que foi construída a posteriori e que dá
acesso à essa parte. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.
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Vista do volume modernista a partir do pátio
interno. Nota-se no pavimento térreo à direta a
inserção de janelas contemporâneas em vidro.
Pavimento superior mantém as esquadrias.
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Porção posterior do volume modernista.
Possível anexo em relação ao projeto inicial.
Vê-se marquise cobrindo parte do passeio.
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Parte interna do volume posterior do bloco
modernista. Nota-se a presença de pisos
cerâmicos como os que são vistos em outras
partes do prédio. Fonte: Temporis Consultoria,
2022.

Parte interna do volume posterior do bloco
modernista. Vista para a escada que leva ao
segundo pavimento. Nota-se a presença de
pisos cerâmicos como os que são vistos em
outras partes do prédio. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

De forma geral, o estado de preservação do bem é bastante boa, tendo mantido suas

características arquitetônicas externas sem grandes alterações. Internamente, contudo, não é
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possível precisar pois não temos plantas, desenho, ou qualquer outro tipo de informação que

seja suficiente para inferir como seria a planta baixa desses imóveis quando foram

inaugurados. Imagina-se que, por ter comportado três usos distintos, a planta tenha passado

por um considerável número de modificações para se adequar a eles.

Do que podemos observar das áreas internas pelas fotos que conseguimos notamos que

o local onde antes era a capela do convento, hoje abriga o auditório da escola. A estrutura

permanece a mesma, porém a parede com grande abertura em arco pleno que delimitava o

altar não existe mais. O desnível segue, mas revestido em madeira. O piso foi alterado, pois

hoje vemos um piso cerâmico com padronagem e antes o víamos liso. Porém, esse piso

também traz consigo uma linguagem arquitetônica antiga, então é possível que essa alteração

tenha sido feita há bem mais tempo.

A porta que dava acesso da sacristia e antessala do refeitório ao corredor com arcos foi

modificada e hoje é uma porta lisa. Porém em outros locais aquele mesmo tipo de porta se

mantém. Vemos também nessa área janelas de vidro de correr com linguagem contemporânea,

o que denota intervenção. Mas tampouco conseguimos, pelas fotos que coletamos, saber como

era antes essa parte do prédio e que formatos de aberturas constavam ali.

As demais características arquitetônicas internas dos cômodos serão detalhadas em

tópico a seguir.

Vista interna do espaço onde antes era a
capela conventual. Hoje é espaço de auditório.
Nota-se mudança de piso e mudança de
abertura em arco pleno para abertura reta.
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Vista interna do espaço onde antes era a
capela conventual. Hoje é espaço de auditório.
Nota-se permanencia das esquadrias. Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.
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Vista do corredor com arcos. Ao fundo, porta
que dava para onde antes era a sacristia, hoje
é camarim do auditório. Nota-se mudança da
porta e adição de janelas contemporaneas em
vidro. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Vista do corredor com arcos. Acesso à
circulação vertical. Nota-se permanência do
mesmo tipo de porta identificado nas fotos de
quando a construção abrigava o convento.
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

A edificação de número 1900 na Rua do Ouro, no bairro Serra, está localizada na quadra

3155, lote 220. O terreno mede aproximadamente 3600m² e faz esquina com a Rua dos

Dominicanos. Pela Rua do Ouro há três acessos, um primeiro com uma rampa reta que dá

acesso tanto a pedestre quanto a automóveis, outro apenas de pedestres com uma rampa em

desenho de arco, e outro com uma passarela que dá acesso do nível mais alto da rua para o

segundo pavimento da edificação. Há também outro acesso com uma série de escadas,

apenas para pedestres, na Rua dos Dominicanos.

Vizinho à edificação em questão, na mesma rua e na outra esquina, o imóvel de número

1822 apresenta filiação estilística modernista e está com processo de tombamento também em

aberto, segundo consta na plataforma BH Map (acesso em 25/04/2022). Segundo informações

da mesma plataforma, o lote se insere dentro de uma Área de Diretrizes Especiais de Interesse

Ambiental (ADE de Interesse Ambiental) e dentro da ADE Serra do Curral.
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Mapa da localização do terreno. Nota-se que está vizinho a uma outra edificação indicada a
tombamento, e faz parte de duas áreas de diretrizes especiais. Fonte: BH Map, acesso em
25/04/2022

O entorno encontra-se consideravelmente adensado, com predominância de tipologia de

edificação multifamiliar com mais de sete pavimentos. Nesse sentido, a edificação se destaca

por sua tipologia com poucos pavimentos e terreno com muita área livre. A região apresenta

declividade mais suave na Rua dos Dominicanos e mais acentuada na Rua do Ouro. Tomando

como ponto de referência a entrada principal logo ao lado da esquina, nota-se que a Rua dos

Dominicanos a partir dali desce, e a rua do Ouro segue subindo no sentido pro fim do terreno.

A construção está elevada do nível do logradouro (em relação à Rua dos Dominicanos) e o

acesso se dá por rampas. Na lateral que dá para a Rua do Ouro, a edificação está aterrada e

se encontra em um nível abaixo ao do logradouro. Nota-se presença de bastante vegetação na

vista para Rua do Ouro a partir da Rua dos Dominicanos, na parte externa da edificação. Já a

partir do pátio interno, olhando na direção da Rua do Ouro, vemos prédios altos. As vistas do

entorno da edificação mostram um contexto de considerável arborização, porém com bastante

adensamento e presença de prédios altos.
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Vista do entorno imediato da edificação a partir
da esquina da Rua do Ouro com a Rua dos
Dominicanos. Fonte: Google Street View,
2021. Acesso em 28 de abril de 2022.

Vista do entorno da edificação a partir do pátio
interno. Nota-se expressiva presença de
prédios altos. Fonte: Temporis Consultoria,
2022.

Entorno da edificação visto a partir do
estacionamento. Nota-se arborização e
presença de prédios. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Vista do entorno do prédio, Rua do Ouro
(sentido oposto ao prédio). Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Vista do entorno do prédio, Rua do Ouro
(sentido direcionado ao prédio). Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.

Vista do entorno do prédio. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Quanto à topografia do terreno, vemos que a construção em si, bem como as áreas onde

hoje são espaços recreativos para as crianças da escola, não apresenta grandes declividades,
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estando acima do nível mais baixo do logradouro. Os jardins laterais são responsáveis por

vencer tais desníveis. O pátio lateral da educação infantil, voltado para a Rua do Ouro, está

planificado abaixo do nível do logradouro, havendo uma passarela que dá acesso da rua para o

segundo pavimento.

O prédio apresenta dois estilos arquitetônicos diferentes. Construções distintas que

possivelmente passaram por reformas internas para se conectarem. O que se observa hoje é

um prédio em L unindo dois grandes blocos: o Bloco 1, voltado para a Rua dos Dominicanos,

de filiação neocolonial, e o Bloco 2, voltado para a Rua do Ouro e por onde se dá o acesso

principal, de filiação modernista.

Vista de satélite do prédio, em destaque os dois blocos. Bloco 1, neocolonial, destacado em
laranja. Bloco 2, modernista, destacado em azul. Fonte: Google Maps, 2022, com edição de
Temporis Consultoria, 2022.

Planta de cobertura da edificação indicando os dois blocos que a compõem. Em azul o bloco 2
e em laranja o bloco 1. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.
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O bloco 01, construído anteriormente ao segundo, tem seu sistema construtivo em

alvenaria de tijolos, as esquadrias são em madeira e vidro. Possui alturas distintas, chegando

até a três pavimentos. Na figura acima, vemos a divisão desse bloco por volumes distintos. O

volume contornada de azul (volume 1) corresponde àquele que tem altura de três pavimentos e

sua cobertura é em quatro águas e telha colonial; de laranja (volume 2), dois pavimentos, com

cobertura em três águas e telha colonial; e os de amarelo (volumes 3 e 4), possuem apenas um

pavimento e uma água cada, sendo o volume 3 com cobertura em telha de fibrocimento, e o

outro em telha colonial (a representação gráfica do desenho consta como se esse sub-bloco

tivesse duas águas, mas a observação in loco nos apontou para uma água só). Todos os

volumes são com beiral de laje lisa.

Os usos predominantes são de salas de aula e espaços educativos diversos, bem como

o auditório e banheiros em cada um dos andares. Voltado para o lado do pátio interno há uma

sequência de arcos, para o lado do jardim frontal as esquadrias são em formato retangular,

exceto na porção direita do primeiro pavimento, onde vemos uma sequência de aberturas em

arco pleno e uma abertura circular.

Há um acesso específico para esse bloco, que leva de forma mais direta ao auditório, e

se dá pelo volume 3, constando de uma rampa. Nota-se embasamento revestido de pedra

nesse volume. É um acesso que não está conectado diretamente ao logradouro, sendo

acessado a partir do jardim frontal. Logo ao lado há o estacionamento. Após o volume 4 há o

acesso pela Rua dos Dominicanos com uma série de escadas e canteiros. Todos os volumes

são revestidos em argamassa pintada com diferentes cores e desenhos curvilíneos.

Vista do bloco 2 a partir do jardim frontal.
Vê-se à frente o volume 3. Por trás o volume
1, e em seguida o 2 e o 4. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Vista do volume 3 do bloco 2. Em destaque o
acesso ao prédio com rampa e embasamento
revestido em pedras. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.
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Vista do volume 2 do bloco 1. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Vista do volume 1 do bloco 1 a partir do pátio
interno. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Vista do bloco 1 a partir do pátio. Vê-se ao
centro o volume 4. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Vista dp volume 2 e 4 do bloco 1 a partir do
estacionamento. Fonte: Temporis Consultoria,
2022.

Vista do acesso na lateral do volume 4 do
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bloco 1. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

O bloco 02, construído posteriormente, tem linguagem arquitetônica modernista, formato

retangular com uma pequena “dobra” em “L” conectando com o bloco 01, dois pavimentos e

sistema construtivo em alvenaria de tijolos. O acesso ao seu interior se dá pela varanda (3) e

pela passarela direto ao segundo pavimento. O andar superior está sacado em relação ao de

baixo, e o andar inferior está elevado em relação ao terreno, havendo uma rampa para

acessá-lo. O andar inferior, na parte da varanda (3) que dá para a recepção (4), apresenta

colunas cilíndricas, remetendo à ideia de pilotis, porém vedado com esquadrias de metal e

vidro, e uma marquise vazada.

Na fachada para a Rua dos Dominicanos vemos também um painel pintado

representando os freis dominicanos do antigo convento. No andar superior, janelas em fita um

pouco mais recuadas em relação à parede mais externa. O entelhamento, que segundo

imagens de satélite do Google (Google Maps, 2022) vemos que está em telha de fibrocimento,

é encoberto por platibanda lisa. A fachada voltada para a Rua do Ouro tem janelas no

pavimento superior mais espaçadas, com a distância entre elas demarcada por volumes que

sacam um pouco, revestidos com argamassa com textura de frisos horizontais em baixo relevo.

Na parte inferior vemos o embasamento revestido em pedra e janelas altas em metal e vidro.

As pinturas das paredes seguem algumas marcações horizontais da volumetria, porém

inserindo também formas circulares com as mesmas cores do bloco anterior.

Vista do bloco 2. Vê-se a varanda, marquise
vazada e rampa de acesso. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Vista do bloco 2. Vê-se o fechamento do lote
com o terreno no nível acima do logradouro.
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.
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Vista do bloco 2. Vê-se parede dividindo os
dois blocos e painel pintado. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Vista da varanda e marquise vazada do bloco
2. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Vista do bloco 2, lateral voltada para Rua do
Ouro. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Vista do bloco 2, lateral voltada para Rua do
Ouro. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Vista do bloco 2 com destaque para
esquadrias do pavimento superior e passarela.
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.
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Planta baixa do pavimento térreo indicando os acessos A, B e C e com os cômodos numerados.
Bloco 01 corresponde ao volume laranja e bloco 02 corresponde ao volume azul. Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.
1 – Jardim externo 2 – Estacionamento 3 - Varanda
4 – Recepção 5 – Secretaria e financeiro 6 – Escritório, vestiário e

copa de funcionários
7 – Pátio central 8 – Circulação e banheiros 9 - Circulação
10 – Sala zen 11 – Circulação para salas e

auditório
12 – Auditório com depósitos
e camarim

13 – Sala de vídeo e sala de
brinquedos

14 – Sala de artes 15 – Jardim lateral com
escadaria

16 – Circulação, oficina e
banheiros

17 – Pátio educação infantil 18 – Sala 01 educação
infantil com banheiros

19 – Sala 02 educação infantil
com banheiros

O acesso principal para a escola se dá pelo bloco 02 por meio da rampa que dá acesso à

varanda (3) e posteriormente à recepção (4). No térreo, no bloco 02, temos uma série de salas

administrativas e de funcionários (5 e 6), e em seguida, porém sem conexão direta com essa

primeira parte, as salas da educação infantil.
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Vista da varanda (3). Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Vista da varanda (3) com destaque para a
rampa de acesso e embasamento revestido
em pedra. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Vista da recepção (4), com destaque para o
chão de caquinhos e o fechamento com
esquadrias de metal e vidro. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Vista da recepção (4) com acesso às salas
administrativas e circulação. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Na varanda, o piso é em caquinhos de cerâmica. No embasamento, recuado, vemos

revestimento em pedra igual ao revestimento da parede que divide o bloco 02 do bloco 01.

Demais paredes em argamassa pintada e esquadrias seguem as originais. Na recepção piso

também em caquinhos cerâmicos com rodapé em granito.
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Hall das salas administrativas (5). Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.

Hall de circulação que dá acesso ao pátio
interno e à escada que leva aos andares
superiores dos dois blocos. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Sala da secretaria (5). Nota-se esquadria que
conecta com a recepção (4). Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Sala do fincanceiro. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Na parte das salas administrativas e na circulação o piso é em cerâmica avermelhada

rodapé em granito. Vê-se uma leve descontinuidade cromática entre os pisos do corredor e da

escada, embora sejam no mesmo tom e formato. As portas são em madeira de giro. Existem

algumas aberturas entre o corredor e as salas ligando à recepção. Vê-se dentro das salas

administrativas a presença nas janelas altas basculantes de metal e vidro, que observamos
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desde as primeiras fotos da construção modernista, voltadas para a Rua do Ouro.

Na parte mais posterior do bloco 2 temos a área da educação infantil. Como dito, não há

comunicação direta por dentro do bloco com essa parte. O acesso pode se dar pelo pátio

interno que vai passar pelo pátio coberto (16) que vai dar no pátio da educação infantil (17).

Ou, mais diretamente, vindo pelo acesso A, que, pela varanda (3), vai chegar também ao pátio

por meio de uma porta.

O pátio coberto, incluído no volume 4, tem piso em cimento que se prolonga para o pátio

com desenhos sinuosos que formam espaços com área para recreação infantil.

Cada uma das duas grandes salas tem sua própria área de banheiros. Ao fundo, no pátio

coberto (16) temos as escadas que dão acesso ao pavimento superior e mais uma bateria de

banheiros. Para o lado do pátio, esse volume está em argamassa e pintura, enquanto que as

paredes do pavimento térreo do bloco modernista estão revestidas em pedra e com janelas

basculantes altar em metal e vidro. Ainda no volume 4, vemos a circulação vertical com uma

escada que leva ao segundo pavimento e que tem um depósito fechado em porta de madeira

de giro com duas folhas no vão abaixo de um dos lances de escada. Os banheiros próximos a

essa escada apresentam revestimentos cerâmicos mais contemporâneos. A passarela que liga

o acesso D ao pavimento superior do bloco 2 é em concreto, com aberturas circulares,

escorregador na lateral e pintado com motivos lúdicos. As salas de aula são amplas, com

grandes vãos livres, área de banheiros, e, para o lado da Rua do Ouro temos janelas altas

basculantes em metal e vidro, e voltado para o pátio interno, janelas contemporâneas seguindo

o mesmo desenho das outras, apenas em vidro basculante. Foram locadas marquises em

policarbonato alinhados à laje do piso do pavimento superior.
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Pátio coberto (16) no volume anexo do bloco
2. Destaque para os recortes na marquise que
criam uma área de jardim. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Pátio da educação infantil. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Passarela que liga a Rua do Ouro ao anexo do
bloco 2. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Pátio da educação infantil (17). Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.

Detalhe da passarela e esquadrias no bloco 2.
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Escada no volume anexo (16) que leva ao
pavimento superior do bloco 2. Fonte:
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Temporis Consultoria, 2022.

Hall de circulação com portas para os
banheiros no volume anexo (16). Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.

Banheiro no volume anexo. Nota-se esquadria
original. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Sala de aula da educação infantil (18). Na
parede ao fundo, vemos janelas
contemporâneas em vidro basculante voltadas
para o pátio interno (7). Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Sala da educação infantil (18) com a vista para
as janelas que dão para o pátio (17). Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.
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Pátio da educação infantil (17). Ao fundo,
parede construída a posteriori com portão que
separa do jardim frontal (1). Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Sala da educação infantil (19). Vista para o
lado do pátio interno (7). Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Ainda no bloco 02, próximo à recepção e à área de funcionários, temos uma escada que

dá acesso direto à área administrativa do pavimento superior. Essa parte da circulação também

dá acesso ao pátio interno (7), que possui uma grande área livre, playground, quadra coberta,

quadra descoberta, áreas de estar e cantina. Próximo à cantina, temos o jardim lateral com

escadarias (15) e a sala de artes (14), que corresponde ao volume 4 anteriormente citado,

cujas esquadrias foram modificadas.

Hall que leva ao pátio interno (7) e ao
pavimento superior. Nota-se certa quebra de
homogeneidade nos revestimentos do piso.
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Circulação com arcos. Destaque para o piso
em granilite. Fonte: Temporis Consultoria,
2022.
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Pátio interno (7) com vista para a junção dos
dois blocos (à esquerda o bloco 1 e à direita o
bloco 2). Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Quadra descoberta no pátio interno (7). Ao
fundo, volume anexo (16) do bloco 2. Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.

Pátio interno (7). Fonte: Temporis Consultoria,
2022.

Pátio interno (7) com quadra coberta e cantina.
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Volume 4 do bloco 1. Sala de artes (14).
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Sala de artes (14) no local onde era o antigo
refeitório do convento. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.
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Piso da sala de artes (14) em ladrilho
hidráulico, sendo parte revestido em cerâmica
contemporânea (ao fundo). Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Banheiros próximos a sala de artes (14).
Nota-se presença de revestimentos
contemporâneos. Fonte: Temporis Consultoria,
2022.

O piso da circulação interna da parte de salas administrativas é em cerâmica. Nota-se

desgaste em algumas partes e distinção entre espaços através de tonalidades diferentes do

piso. A escada tem rodapé na própria cerâmica enquanto os demais espaços têm rodapé em

granito. No pátio interno, passeios em cimento foram construídos circundando ambos os

blocos. O piso da circulação com arcos é em granilite. Na sala de artes a laje é inclinada

seguindo o caimento da água do telhado e o piso é em ladrilho hidráulico com parte modificada

em porcelanato. As esquadrias são em vidro e não correspondem ao projeto original. Nos

banheiros, observamos forro de PVC e revestimento cerâmico branco.

O grande corredor com arcos (9) conecta o pátio interno com uma série de salas de usos

diversos: sala zen (10), sala de vídeo e sala de brinquedos (13). Conecta também com um

outro acesso ao prédio, que se dá por onde antes era a portaria do convento, e que se interliga

com o auditório (12) onde antes era a capela do convento, hoje com seus respectivos depósitos

e camarins. Voltado para a Rua dos Dominicanos, temos ainda o jardim frontal (1) e o

estacionamento (2).
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Acesso do volume 3 do bloco 2 com hall de
circulação (11). Fonte: Temporis Consultoria,
2022.

Sala de espaço zen (10). Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Sala de vídeo (13). Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Sala de brinquedos (13). Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Auditório (12). Vista para o palco. Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.

Auditório (12). Vista para a entrada. Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.
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Vista para o jardim frontal (1). Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Estacionamento. Fonte: Temporis Consultoria,
2022.

Planta baixa do segundo pavimento indicando o acesso D e com os cômodos numerados. Bloco
01 corresponde ao volume laranja e bloco 02 corresponde ao volume azul. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.
20 – Hall e circulação 21 – Área administrativa:

diretoria, psicologia, auxiliar de
coordenação, coordenação
pedagógica, comunicação,
sala dos professores e sala de
reunião

22 – Banheiros e sala de
repouso

23 – Sala de aula 24 – Copa 25 – Rampa de acesso e
circulação

26 – Banheiros 27 – Sala de aula 01 28 – Sala de aula 02
29 – Laboratório de ciências 30 – Sala de aula 03

No segundo pavimento, ambos os blocos se integram através do hall de circulação (2)

que é circundado por uma série de salas administrativas (21) (da direita pra esquerda: sala de
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reunião, sala de comunicação, sala dos professores, sala de auxiliar de coordenação, sala da

diretoria e sala da psicologia). Há também um banheiro e sala de repouso (22). O piso da área

de circulação é em caquinhos cerâmicos e rodapé em granito preto, enquanto que o piso das

salas é em taco de madeira, soleira em granito preto, e rodapé em madeira pintado de branco.

Nota-se certa quebra de homogeneidade no conjunto de caquinhos do chão, indicando que em

algum momento pode ter havido uma intervenção ou substituição de parte desse revestimento.

As portas são em madeira pintadas em cores diversas e as janelas em alumínio e vidro. Não há

forro e parte das instalações elétricas é externa, locada em eletrocalhas.

Hall e circulação (20). Vista para as salas
administrativas e o corredor de acesso ao
bloco 1. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Hall e circulação (20). À direita vê-se a escada
e à esquerda o acesso à sala de aula (23).
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Acesso ao bloco 2. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Detalhe de descontinuidade no piso de
caquinhos do hall de circulação (20). Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.
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Sala de psicologia (21). Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Sala de auxiliar de coordenação (21). Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.

Sala de comunicação (21). Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Sala da coordenação pedagógica (21). Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.

Ainda nesse segundo pavimento, na parte do bloco 2, temos a sala de aula (23) do

ensino fundamental com uma planta livre, sem forro, instalações elétricas em eletrocalha, piso

cimentício, sem rodapé e com janelas originais em metal e vidro. Em seguida tem uma copa

(24) para atividades educativas com as crianças, notadamente contemporânea por causa das

esquadrias em formas diferentes e apenas em vidro e os revestimentos cerâmicos nas paredes

e no piso. A janela para o exterior segue o mesmo padrão das demais. Há em seguida a

circulação (25) que se conecta com o acesso D pela passarela construída. As esquadrias
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também são apenas em vidro, sendo a janela fixa e a porta de giro. O piso é em cerâmica

contemporânea com rodapé no mesmo material. A escada que conecta ao andar inferior tem,

contudo, revestimento cerâmico no mesmo formato e tom encontrado em ambientes anteriores.

Há uma parede de cobogós na escada, voltada para o pátio interno.

Sala de aula (23) com vista para o pátio
interno (7). Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Sala de aula (23) com vista para o acesso ao
hall (20). Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Sala de aula (23) com vista para copa (24) e
Acesso D (25). Fonte: Temporis Consultoria,
2022.

Copa para atividades educativas (24). Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.
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Hall de acesso (25) que se interliga com a
passarela que se vê no pátio da educação
infantil (17) e ao Acesso D.

Escada que desce para área de circulação do
pavimento térreo (16). Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Na parte do bloco 1 há um longo corredor que conecta primeiramente uma escada que

vai para o pavimento térreo e para o terceiro pavimento, e uma sequência de banheiros.

Apesar de não termos materiais de plantas da época em que esse bloco correspondia ao

convento, podemos supor que esses usos se mantiveram nesses lugares desde então, pois as

fotos indicam banheiros nos locais em que a janela era de metal e vidro basculante, e indicam

que a escadaria ficava na mesma porção do prédio na qual hoje se encontra. Contudo, é

provável que alguma mudança – talvez de altura de pé direito para conexão com a ala

modernista – tenha sido feita, porque hoje um dos patamares da escada está construído no

meio de uma janela, o que não ocorria antes pois podíamos ver as janelas basculantes abertas.

Hoje, vemos a estrutura da escada passando pelo meio da janela do segundo pavimento.
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Corredor de acesso à sala de aula (30) ao
fundo. À esquerda vemos os banheiros (26). À
direita, acesso às outras salas de aula (27 e
28). Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Banheiro (26) do segundo pavimento do bloco
1. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Escada (31) que se comunica com os três
pavimentos do bloco 2. Vista subindo para o
terceiro pavimento. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Escada (31) que se comunica com os três
pavimentos do bloco 2. Vista descendo para o
pavimento térreo. Fonte: Temporis Consultoria,
2022.
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Detalhe da estrutura da escada passando pelo
meio da esquadria, indicando mudança no
desenho da escadaria em algum momento da
história da construção. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Detalhe visto de dentro da janela pela qual a
estrutura da escada passa. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

À direita do corredor temos duas salas de aula menores (27 e 28), ao final do corredor

uma grande sala de aula (30) no mesmo modelo da anterior (23) com um espaço de laboratório

de ciências (29) que fica também contínuo ao corredor. Nas salas menores temos piso em taco,

rodapé em granito, instalações elétricas em eletrocalhas, e as janelas originais. Nessas fotos

podemos observar mais detalhadamente o modelo das janelas. São janelas com duas folhas

de abrir, sendo cada uma delas com uma parte fixa em madeira com veneziana e caixilho de

vidro, e outras duas folhas de abrir cobrindo cada uma dessas partes.

Sala de aula (27) com vista para a Rua dos
Dominicanos. Fonte: Temporis Consultoria,
2022.

Sala de aula (28) com vista para a Rua dos
Dominicanos. Fonte: Temporis Consultoria,
2022.
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Sala de aula (30) com vista para o pátio
interno (7). Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Sala de aula (30) com vista para a Rua dos
Dominicanos. Fonte: Temporis Consultoria,
2022.

Acesso ao laboratório de ciências (29). Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.

Laboratório de ciências (29). Vista para o pátio
interno (7). Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Planta baixa do terceiro pavimento com os cômodos numerados.
31 – Circulação 32 – Sala administrativa 33 – Banheiros
34 – Sala de aula

No terceiro pavimento, seguindo pela escada (31) que conecta todos os andares do

bloco 1, temos um pequeno hall com uma sala administrativa (32) e mais uma bateria de

banheiros, (33), por fim, mais uma ampla sala de aula. Há ainda uma porta baixa que dá

acesso ao sótão, ao qual não tivemos acesso.
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Escada (31) que conecta os três pavimentos
do bloco 1. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Escada (31) que conecta os três pavimentos
do bloco 1. Destaque para o acabamento do
guarda-corpo com revestimento cerâmico.
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Janela da área de circulação (31) voltada para
a Rua do Ouro. Fonte: Temporis Consultoria,
2022.

Sala administrativa (32). Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Sala de aula (34) com vista para o pátio Sala de aula (34) com vista para a Rua dos
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interno (7). Fonte: Temporis Consultoria, 2022. Dominicanos. Fonte: Temporis Consultoria,
2022.

Acesso à sala de aula (34). Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Porta de acesso ao sótão. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Banheiros do terceiro pavimento (33). Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.

A escada segue revestida em revestimento cerâmico avermelhado que segue pelo

corredor até a sala de aula. Há também um detalhe da mesma cerâmica revestindo o

guarda-corpo. Tanto a sala de aula quanto a administrativa têm piso em taco de madeira. O

rodapé é em granito preto em todas as áreas. As janelas das salas seguem o mesmo padrão

das anteriores em madeira e vidro. Há uma janela no corredor, ao lado da sala administrativa,

que dá para a empena, voltada para a Rua do Ouro. Não é possível ver nas imagens da
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construção da ala modernista se essa janela já estava lá do jeito como se encontra hoje, fato é

que ela está alterada em relação à imagem mais antiga, do tempo da construção do bloco

neocolonial pois seguia a mesma altura e o mesmo tipo das janelas que são em madeira. Hoje

ela é basculante em metal e vidro, em um modelo muito similar às janelas que haviam, ainda

no primeiro momento do prédio, nos locais apontados como banheiros. À exceção do espaço

construído para banheiro nesse pavimento, com portas em vidro, todas as outras portas são

em madeira de giro. Os revestimentos de piso e parede dos banheiros são em cerâmica

contemporânea.

8. Justificativa para o tombamento

8.1. Os valores da conservação

Os valores mais relevantes de significância associados ao bem localizado à rua do

Ouro, 1900, são os de caráter social (relacionados a aspectos históricos, artísticos,

científicos)18. O valor histórico atribuído ao edifício remete à sua relevância documental como

testemunho de um contexto de evolução da arquitetura da cidade e das atividades que ao

longo do tempo se estabeleceram no bairro Serra.

Ao longo do século XX o bairro Serra, conforme mostrado neste Dossiê, presenciou

mudanças nas formas de organização da sociedade, nas formas e soluções arquitetônicas,

tradição e modernidade convivendo lado a lado. O bem em questão, que hoje abriga a Escola

da Serra, marca essa transição nos estilos arquitetônicos de Belo Horizonte que em meados do

século passa a ser fortemente influenciada pelos princípios racionalistas e modernistas.

Podemos dizer que o bem cultural influenciou determinada conjuntura histórica e social, ou

mesmo do quanto foi influenciado por ela, (ICOMOS, 2013). Os valores de identidade coletiva

exprimem elementos que caracterizam a cultura de nossa sociedade, os modos de vida e os

costumes, mas também valores que se relacionam às memórias e sentimentos dos indivíduos.

Nesse sentido, podemos perceber os modos de organização social refletidos nas soluções das

plantas.

Desta forma, considerando-s dos estudos e análises históricos e arquitetônios

apresentados neste dossiê que demonstram a relevância e significancia cultural e justifica a

proteção do bem localizado à rua do Ouro, 1900, a Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo

Público se manifesta como plenamente favorável à sua proteção por tombamento.

18 Critérios adotado por Vinãs (2005), de acordo com Costa Lins, 2014.
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8.2. QUADRO-RESUMO DOS VALORES DE SIGNIFICÂNCIA

Valores de significância cultural

Tipo de valor

(atributo)

Valor associado ao bem cultural

(significado)

Históricos

● Testemunha um contexto do desenvolvimento e das
transformações  arquitetônicas da cidade de Belo Horizonte.

● Representa as transformações relacionadas aos modos de vida e
aos costumes em meados do século XX, expressos a partir da
setorização e soluções arquitetônicas.

● Testemunha o contexto social e o desenvolvimento da história do
bairro e da cidade.

● Marca a transição da utilização do bem pensado para abrigar
uma instituição religiosa sendo readaptado para a função
educacional.

Artísticos/estéticos
● Representa a transição entre estilos arquitetônicos em mesdos

do século XX, sendo por isso representativo dos elementos que
compõe as edificações pertencentes ao complexo que integram o
bem cultural

Científicos ● Apresenta soluções que servem à pesquisa sobre o
desenvolvimento da arquitetura, engenharia, formas construtivas,
soluções, materiais, ambiência e urbanismo.

Identitários/afetivos/
sentimentais

● Apresenta valores identitários, afetivos e sentimentais
relacioados à formação e desenvolvimento do bairro Serra.

● Sentimento de apropriação e identidade relacionados à função
educacional

Ideológicos

● Expressa em suas formas, soluções e materiais construtivos
conceitos ideológicos de meados do século XX.

● Expressa as transformações na forma de pensar a sociedade
marcadas nas décadas de 1940 e 1950 em Belo Horizonte e no
Brasil pela presença de Juscelino Kubitschek à frente do poder
público.

● Período pós 2 Guerra Mundial e pós Estado Novo em que a
sociedade está sendo repensada, contexto esse que se expressa
por meio das expressões artísticas, arquitetônicas e nas formas
de organização da sociedade em seus aspectos público e
privado.

● Articulação de conceitos educacionais, rupturas e transformações
ao longo do século XX e início do século XXI.
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9. DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO PARA O BEM CULTURAL

1. Fica proibida a construção de elementos que impeçam ou reduzam a visibilidade do

bem tombado, conforme previsto no art. 17 da Lei Municipal n.º 3.802 de 06 de julho de

1984. Deve-se buscar valorizar a visibilidade do referido bem no contexto imediato,

promovendo a sua inserção na paisagem urbana;

2. Para o caso de construção de nova edificação em áreas adjacentes, fica estabelecida a

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

mínimo de 5,0 metros do bem tombado;

3. Qualquer intervenção no imóvel deverá ser analisada e definida a partir de análise,

aprovação e vistoria prévias, com supervisão da equipe técnica do órgão municipal de

gestão do Patrimônio Cultural, com o objetivo de promover a manutenção do bem

protegido e das características estilísticas da edificação;

4. Promover, sempre que possível, a manutenção e preservação dos revestimentos,

materiais e técnicas originais, de relevos e dos elementos decorativos das fachadas,

bem como detalhes ornamentais. Deverão ser mantidas todas as esquadrias existentes,

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

originais, concebidas com os projetos originais;

5. Preventiva e periodicamente, deverá ser feita a verificação do estado de conservação

da estrutura da cobertura e do sistema de drenagem pluvial, incluindo madeirame,

telhas, rufos e calhas assim como reparos na cobertura, nas calhas e nos beirais a fim

de sanar causas de infiltrações que possam colocar em risco a integridade do imóvel;

6. A ênfase da proteção deve ser sobre a volumetria da edificação principal. A proteção

envolve a cobertura, a manutenção das fachadas, e no caso de repintura, deverá ser

adotada diferenciação de tonalidades e de cores, nas esquadrias, nos frisos e nos

planos de fachada em conformidade com análise e aprovação prévias do órgão gestor

do Patrimônio Cultural;

7. Propostas referentes à restauração do imóvel, deverão incluir esquema de pintura

compatível com as características estilísticas, a ser analisado e aprovado pelo órgão

municipal de gestão do patrimônio cultural;

8. Deverá ser mantida a solução dos gradis, que garante a permeabilidade visual do bem

protegido;

9. Preservar o agenciamento externo (implantação e afastamentos) e recuperar quando

possível as áreas permeáveis;
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10. Fica vedada a instalação de aparelhos de ar condicionado ou equipamentos que

obstruam a visibilidade nas fachadas principais e internas;

11. Eventuais engenhos de publicidade, assim como toldos, deverão ser adequados de

modo a estar em conformidade com as diretrizes definidas pelo CDPCM/BH, de acordo

com a Deliberação nº025/2022, do Conselho ou suas alterações e com o Código de

Posturas do Município.
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