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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O bem cultural situado na Rua dos Goitacazes,1020, Bairro Barro Preto, VIII seção urbana, 

quarteirão 030, lote 002 (índice cadastral 008030 002 003-0), possui processo de 

tombamento nº 01.089509.06.24, aberto conforme Deliberação 067/2006, em 17 de julho de 

2006, publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte em 18 de julho de 2006: 

conforme abaixo: 

Deliberação n.º 067 / 2006 

Ref.: Apreciação e deliberação de parecer referente à análise de solicitação 

de tombamento do bem cultural Clube Elite de Dança, situado na Avenida 

Bias Fortes, 1585, pertencente ao Conjunto Urbano Praça Raul Soares e 

Adjacências, em estudo. Relatora Thaïs Velloso Cougo Pimentel. 

- Aprovada a abertura de processo de tombamento do edifício situado na 

Avenida Bias Fortes, 1585; 

- Aprovada a abertura do processo de registro para o bem imaterial - Clube 

Elite de Dança; 

- Aprovada a abertura de processo de tombamento do bem cultural 

situado na Rua dos Goitacazes, 1020. (grifo nosso) 

 
Mapeamento cultural com indicação da localização do imóvel. Fonte: DPCA/ 2022 

Em 22 de agosto de 2022, advogados representantes proprietário do imóvel, Vintage LTDA, 

apresentou à Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA o pedido de cautela 

com urgência a fim de que o processo de tombamento fosse concluído e usufruto do fator de 

transição da Transferência de Direito de Construir. Em 26 de agosto de 2022, foi 

protocolado pedido de celeridade com material para subsidiar a conclusão do Dossiê de 

Tombamento bem como a expressa concordância, por meio de manifestação do 
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representante do proprietário, André Gontijo Martini, 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, processo nº 01.089509.06.24, 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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2. POLÍTICA 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 

                                            
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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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 

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 

                                            
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. 
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. 
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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. 

A mancha é um espaço estável, claramente demarcado e com limites físicos, identificáveis 

pelos 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. 

                                            
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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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 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. 

  



 DOSSIÊ DE TOMBAMENTO – RUA DOS GOITACAZES, 1020 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA • CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE • NOVEMBRO / 2022 10 

3. BAIRRO BARRO PRETO 

A região que hoje compõe o Bairro Barro Preto já constava nos projetos da Comissão 

Construtora da Nova Capital, tendo desempenhado importante função durante os primeiros 

anos de Belo Horizonte. Inicialmente, foi fonte fornecedora de matéria prima para a 

construção civil. Aliás, o nome que o bairro ostenta até hoje originou-se da argila escura e 

viscosa encontrada em seus terrenos pelos operários da construção da Capital, quando 

procuravam materiais como barro, cal, areia e outros recursos naturais, necessários para 

execução dos serviços. Segundo Benvindo Lima, “era tão abundante o tal barro escuro 

que, para identificar o local, diziam: “É lá no barro preto”8. Vale lembrar que antes de ficar 

conhecida por sua terra argilosa, a região já era famosa, na época do Curral Del Rei, por 

oferecer boas faíscas de ouro de aluvião, trazidas pelas águas dos córregos vindos da 

Serra.9 

Outra importante função desempenhada pelo bairro Barro Preto nos primeiros anos da 

Capital foi a de abrigar parte da massa de imigrantes oriundos de várias regiões do Estado, 

do Brasil e até do mundo, que vieram para trabalhar na construção da cidade. É dentro 

desse contexto que seria construída, entre os anos de 1894 e de 1895, a Hospedaria dos 

Imigrantes10, localizada na Avenida Augusto de Lima, 2109, onde funciona a Escola 

Estadual Instituto São Rafael atualmente, bem cultural protegido pelo Conselho Deliberativo 

do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte. Os prédios mais antigos que 

compõem o conjunto das edificações foram erguidos pela Comissão Construtora da Nova 

Capital entre 1894 e 1895, para abrigar a Hospedaria dos Imigrantes. 

Com localização estratégica às margens da Ferrovia (Estação Calafate - ponto de 

desembarque dos imigrantes e de grandes volumes de materiais de construção), a 

Hospedaria dos Imigrantes foi a forma encontrada pelo então Presidente do Estado de 

Minas Gerais, o Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes, para receber e acomodar aqueles que 

ajudariam na construção da capital mineira. A hospedaria tinha como função principal 

assegurar a permanência desses imigrantes recém-chegados, oferecendo condições de 

bem-estar, salubridade, e cercando-os de todo agasalho e conforto possíveis. Dessa forma, 

a hospedaria é implantada numa conjuntura nacional de significativo fluxo migratório e, no 

                                            
8
LIMA, BENVINDO. CANTEIRO DA SAUDADE: PEQUENA HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DE BELO HORIZONTE ( 

1910-1950)
 

9
BARRETO, ABÍLIO. BELO HORIZONTE: MEMÓRIA HISTÓRICA E DESCRITIVA – HISTÓRIA ANTIGA E MÉDIA. BH: 

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, CENTRO DE ESTUDOS HISTÓRICOS, 1996. 2VOL. 
10

Os prédios mais antigos que compõem o conjunto das edificações foram erguidos ainda pela 
Comissão Construtora da Nova Capital. Já as demais edificações foram sendo construídas em 
etapas, tendo o complexo arquitetônico sido concluído no ano de 1926, ano em que foi destinada a 
outro uso 
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Estado de Minas Gerais, no contexto da chegada dos agentes para a construção da nova 

capital de Aarão Reis. 

 

Fachada da Hospedaria dos imigrantes no ano de 1925. Fonte: Acervo pessoal do historiador e 
administrador do Instituto São Rafael – Sr. Carlos Augusto Baldo (Dossiê do Instituto São Rafael) 

Buscando a proximidade com os canteiros de obras e, posteriormente, com a região de 

maior concentração da atividade econômica da cidade, os operários começaram a fixar 

residência em áreas nobres de Belo Horizonte, conformando embriões de favelas no 

perímetro interno da Avenida do Contorno. Assim, a falta de previsão da Comissão 

Construtora da Nova Capital de um espaço de moradia para os trabalhadores fez com que a 

ocupação de regiões da área central, ou bem próximas a ela, ocorresse à revelia do que 

fora planejado para a nova cidade. 

O processo de ocupação do atual bairro Barro Preto, ocorreu de forma irregular. As 

primeiras ocupações deste lugar não eram de quantidade significativa, tratando-se de 

habitações precárias para moradia de operários. Nesse sentido, até as duas primeiras 

décadas do século XX essa região continha construções residenciais à beira de dois 

córregos, do Leitão e da Barroca que a perpassavam (BARRETO, 1996). Como seus 

moradores não tinha remuneração suficiente para residir em bairros como o Centro e o 
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Funcionário, construíam suas casas, conhecidas como cafuas, perto destes córregos para 

uso da água. 

 

Imagem de uma casa, conhecida por cafua. Belo Horizonte, fotografia de 1926. IN: 

https://theworld41.wixsite.com/theworldaroundmynose/single-post/2015/08/19/bairro-barro-preto-a-

hist%C3%B3ria, acessado em 25/11/2021 

Diante de tal situação indesejada, a solução encontrada foi remover as cafuas que se 

encontravam nas zonas nobres de Belo Horizonte, promovendo o assentamento de seus 

moradores em outras regiões, como a do Barro Preto. Para tanto, foi necessário alterar 

alguns elementos da concepção original do plano de ocupação da cidade. O governo do 

Estado teve, por exemplo, de rever os rígidos critérios de assentamento da zona urbana 

com vistas a torná-la mais flexível. O “rebaixamento” de parte da zona urbana para a 

classificação de suburbana foi a solução jurídica encontrada. Foi o que aconteceu com a 

área delimitada pelas Avenidas do Contorno, Amazonas e as atuais Bias Fortes e Augusto 

de Lima, pertencente ao Barro Preto. Esta área, pelo Decreto-Lei Estadual 1516 de 02 de 

maio de 1902 passou a ser considerada Zona Suburbana, ficando livre das exigências que 

se faziam aos proprietários da zona central:  

Art.11- Fica considerada zona suburbana a parte urbana da cidade, 
comprehendida pelas avenidas Chistovam Colombo, Contorno, Itacolomy e 
Amazonas, conservando-se o projeto de ruas e avenidas em vigor, bem 
como a divisão em secções e quarteirões; mantido em tudo o projecto da 
cidade. 

Este decreto estabeleceu também que na referida região fosse instalada a “Vila Operária” da 

capital. Com estas medidas, procurava-se dar certo ordenamento para as construções de 
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classes média e baixa, além de manter a segregação social prevista, ao passo que se 

garantia a permanência na cidade da mão de obra que tanto se necessitava naquela 

ocasião11.Afinal, “as autoridades reconheciam a indispensabilidade dos operários, bem como 

admitiam que fosse inviável que estes se instalassem em áreas muito afastadas do 

centro...”.12Vale ressaltar que, embora as transferências das cafuas para o Barro Preto 

tenham sido de fato realizadas, esta região continuou a ser considerada, na documentação 

pública, como 8º sessão urbana, alterando, somente, os critérios para assentamento, 

tornando-os mais flexíveis que nas demais seções urbanas. 

A tentativa de eliminar as cafuas das áreas consideradas nobres e ordenar a cidade não 

impediu que a ocupação do Barro Preto ocorresse de maneira irregular e que seus 

moradores permanecessem, por muito tempo, desprovidos de quaisquer condições de 

infraestrutura. Ali, as cabanas em madeira ou taipa se espalhavam sem serviço de esgoto, 

sem abastecimento de água, de luz e sem pavimentação. Em 1904, os operários 

entregaram ao prefeito um abaixo-assinado pedindo a construção de chafarizes para evitar 

o consumo de águas contaminadas. Em visita ao local, o então prefeito de Belo Horizonte, 

Francisco Bressane, fez a seguinte declaração: “o povoado do Barro Preto, ocupado quase 

exclusivamente por operários e sem as condições exigidas pela higiene, constitui uma 

ameaça à saúde pública e deve ser dali removido com possível brevidade”13.Tal 

constatação, entretanto, não foi suficiente para que aquele bairro fosse alvo das obras 

reivindicadas. De maneira que, em 1909, o Barro Preto foi responsável pela maior taxa de 

mortalidade infantil da cidade, decorrência da gastroenterite provocada pelo consumo de 

águas contaminadas do ribeirão Arrudas. 

Paralelamente às questões de saúde pública, o Barro Preto tornou-se foco de outro 

problema social: a violência. Já nos seus primeiros anos de existência, o bairro transformou-

se num dos locais mais turbulentos da cidade e “reduto de bêbados, desordeiros e maus 

elementos, frequentadores dos inúmeros botecos e cortiços que proliferavam no local”14. O 

bairro passou a ser conhecido por abrigar um bando de crianças desordeiras, nomeadas 

“moleques do Barro Preto”15. 

                                            
11

GUIMARÃES, Berenice Martins. Cafuas, Barracos e Barracões: Belo Horizonte, cidade planejada. 
Local e data. p.102 
12

GOUGH, Philip Fox-Drummond. O Contrapeso da Ordem, p.49
 

13
Citado por GUIMARÃES, Berenice Martins. Cafuas, Barracos e Barracões. p. 104

 

14
LIMA, Benvindo. Canteiro da Saudade: pequena história contemporânea de Belo Horizonte ( 1910-

1950)
 

15
Estado de Minas.Centro tem Vizinhos com personalidade. 24 de dezembro de 2000. p. 25
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A ordem e a tranquilidade do Barro Preto também eram interrompidas pelos atritos entre as 

forças repressivas da nova capital e os operários que moravam na região. Segundo Michel 

Le Ven16, frequentemente, os destacamentos militares foram chamados para atuar em 

incidentes ocorridos entre imigrantes e brasileiros e na dissolução de reuniões operárias de 

caráter reivindicatório. 

 
Fachada da  padaria Ítalo Brasileira, de propriedade de Demetrio Costa, localizada na rua 

Goitacazes. Data: Final da década de 1930. Fonte: MHAB 

Vale destacar que o Barro Preto já se encontrava superpovoado e incapaz de absorver a 

população que o demandava. Consequentemente, a prefeitura buscou, por meio de um 

conjunto de disposições, equacionar o problema da moradia reservando o Barro Preto para 

a ocupação exclusiva dos operários. Este fato se deu por meio do Decreto estadual nº 2486 

de 16 de fevereiro de 1909, que oficializou a região do Barro Preto como bairro operário e 

estabeleceu um conjunto de regras para a sua ocupação: 

Art.1° Fica designado para área operária a parte da 8° seção urbana 
limitada pelas avenidas Paraopeba, Christovam Colombo e 17 de 
dezembro, e ruas Rio Grande do Sul e Barbacena, compreendendo os 
quarteirões n° 22 a 27, 30 a 33 e 38 a 42. 

                                            
16

LE VEN, Michel Marie. As Classes Sociais e o Poder Político na Formação Espacial de Belo 
Horizonte (183-1914). Belo Horizonte. Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas da UFMG. Dissertação de mestrado, 1977. 
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Parágrafo único. Essa área será destinada exclusivamente à habitação de 
operários e será regida pelas disposições do presente decreto. 

(...) Art5° Só terão direito à concessão de lotes na área operária os 
indivíduos que provarem: 

Ser operários, isto é, tirarem sua subsistência de trabalhos manuais, no 
exercício de qualquer arte ou ofício; 

Ter residência na Capital durante, pelo menos dois anos (....) 

Ter bons costumes e ser dedicado ao trabalho. 

(...) Art.15. As casas serão construídas obedecendo aos typos aprovados 
pela prefeitura e que, uma vez organizados, farão parte do presente decreto 
(...) 

A partir do decreto, “cerca de 600 casas no „Leitão‟, 300 no lugar denominado „Favella‟ e em 

outros pontos foram removidas com uma população de 2.000 habitantes deslocada para a 

8º seção urbana, onde a prefeitura fez concessões a título provisório para o estabelecimento 

destes operários”17. A definição de uma área reservada para o trabalhador, por um lado, 

representou o reconhecimento do seu direito à cidade, mas, por outro, veio acompanhada 

de um conjunto de exigências que revelavam o espírito segregador e autoritário da decisão. 

O operário recebe lote gratuito e inalienável se corresponder à certa imagem de bom 

operário já integrado na sociedade. 

Perímetro do Bairro Operário estabelecido pelas leis de 1902 e 1909 

                                            
17

CITADO POR LE VE; MICHEL MARIE N. AS CLASSES SOCIAIS E O PODER POLÍTICO. 
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 Perímetro do Bairro Operário segundo o decreto-lei n° 1516 de 02 de maio de 1902 

 Perímetro do Bairro Operário segundo o decreto estadual de nº2486 de 16 de fevereiro de 1909 

Apesar de não receber os equipamentos urbanos, a exemplo de eletricidade e saneamento 

básico, neste primeiro momento, a demarcação e loteamento do bairro serviu para receber 

os residentes, que viviam à beira dos Córregos do Leitão e da Barroca, que haviam sido 

despejados. Nesta época, observa-se também, conforme dados encontrados no Arquivo 

Municipal de Belo Horizonte, forte imigração de italianos para esse bairro.  

As ligações provisórias para o fornecimento de água no Barro Preto, por exemplo, 

começaram a ser feitas em 1925, durante a administração do então prefeito Flávio dos 

Santos, responsável por uma grande extensão da rede de água e de esgoto 

construídas.18.Importante obra dessa administração foi a canalização do córrego do Leitão, 

entre as avenidas Paraopeba (Augusto de Lima) e São Francisco (Olegário Maciel), 

contribuindo para a consolidação da ocupação do Barro Preto. No entanto, a ampliação das 

canalizações de esgoto não foi acompanhada pelo crescimento do número de ligações 

                                            
18

 Philip Fox-Drummond Gough. O Contrapeso da Ordem. 
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domiciliares, o que era atribuído “à falta de instalações sanitárias em muitos prédios, 

mormente na oitava seção (Barro Preto), por tolerância da Prefeitura.”19. 

 

Rua Mato Grosso. Obras de canalização. Data: década de 1920. 
Fonte: MHAB 

                                            
19

Citado por: Saneamento Básico em Belo Horizonte: trajetória em 100 anos – os serviços de água e 
esgoto. Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais. Belo Horizonte, 1997. P. 
108 
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Rua Mato Grosso, esquina com Goitacazes.  

Data: década de 1920. Fonte: MHAB 

A carência de infraestrutura, contudo, não impediu que a região do Barro Preto abrigasse 

uma das mais antigas paróquias de Belo Horizonte, a Paróquia de São Sebastião, cujo 

curato foi criado nos anos de 1910.Muito embora, nos anos iniciais da cidade de Belo 

Horizonte, o catolicismo consistisse na principal manifestação religiosa da população havia 

aqui, desde o final do século XIX, praticantes de outras religiões. Era o caso, por exemplo, 

do cirurgião-dentista Antônio Fonseca que, desde 1896, praticava a religião batista na 

Capital20, antes mesmo da instalação oficial da igreja em Minas Gerais, fato este ocorrido 

em 24 de junho de 1911. A primeira Igreja Batista de Belo Horizonte foi organizada em 31 

de março de 1912, com sede em um salão localizado à Rua dos Guaranis. Com o 

crescimento desta comunidade, no entanto, o Barro Preto foi escolhido para sediar a 

Segunda Igreja Batista da cidade. Assim, em 19 de junho de 1927, após adquirir um salão á 

Avenida Paraopeba (atual Avenida Augusto de Lima), foi organizada a Segunda Igreja 

Batista de Belo Horizonte, denominada, posteriormente, Igreja Batista do Barro Preto. 

                                            
20

 Registro Histórico Documental do Colégio Batista Mineiro. Março de 2005. 
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Igreja Batista do Barro Preto. Data:1947. 

Fonte: MHAB 

No mesmo ano, a região também foi brindada com um importante e moderno equipamento. 

Trata-se do Cinema Democrata, localizado na então avenida Paraopeba, e aberto ao público 

em 08 de novembro de 1927. . O início da atividade industrial motivou o surgimento de 

novas práticas de sociabilidade em Belo Horizonte. O cinema acompanhou esse clima de 

desenvolvimento, demonstrado pela abertura de salas de cinema, que apresentavam as 

novidades do Rio de Janeiro, sobretudo pequenas aventuras e musicais. Assim, a década 

de 1920 foi marcada por diversas inaugurações de cinemas, tais como o Cinema Pathé, em 

1920, na Avenida Afonso Pena; Cinema Avenida, também na Afonso Pena, em 1922; 

Cinema Capitólio, na Avenida do Comércio, em 1926 e, no ano seguinte, o Cine Democrata. 
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Cine Democrata. Data:1947. 

Fonte: MHAB 

Tendo funcionado até 1956, no ano seguinte, o Democrata foi transformado no Cine Roxy. 

Este, durante as décadas de 1970 e 1980, ficou conhecido na cidade por exibir filmes de 

arte, não comerciais. No entanto, na medida em que o Barro Preto foi consolidando sua 

vocação par ao comércio modeleiro, o Cine Roxy foi entrando em decadência até ser 

fechado definitivamente em abril de 1995. 
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Cine Roxy. Data:1978. 

Fonte: www.bairrosdebr.gov.br 

O Barro Preto, na década de 1920, apesar de localizar-se no interior do perímetro urbano 

projetado pela Comissão Construtora, ainda preservava características próximas a de uma 

região rural, sendo considerado por muitos belo-horizontinos, como uma região distante da 

zona urbana. 

Esta situação se modificou a partir dos anos de 1930 quando Belo Horizonte vivenciou uma 

explosão demográfica e um similar crescimento econômico e industrial, tornando-se o 

principal centro econômico de Minas Gerais e um dos principais do país. Frente a este 

cenário, várias medidas foram tomadas pela municipalidade, referentes à moradia, à 

infraestrutura, ao controle da expansão e da ocupação da cidade. Uma delas foi a 

complementação da urbanização da zona urbana, estimulando a ocupação de seus espaços 

vazios. Para tanto, foi permitida a venda de lotes fora da hasta pública em várias seções 

urbanas, dentre elas, a correspondente ao Barro Preto. A venda, no entanto, esteva 

condicionada à construção da edificação no prazo de um ano. 

Nesta década, o bairro foi transformado em zona industrial e houve um segundo 

deslocamento populacional nesta área. Isto porque os primeiros moradores haviam sido 

impelidos a residir em bairros mais distantes do centro urbano do município de Belo 

Horizonte para a construção de moradias destinadas a famílias com melhor poder aquisitivo. 

Conforme Cintia Arreguy e Raphael Ribeiro (2008), a estrutura do Bairro Operário foi 
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elaborada para proceder uma “higienização” que ocorreu no bairro, como em todo o Centro 

de Belo Horizonte no começo do século passado. Higienização e branqueamento (DUTRA, 

1996), propostos pelos “grandes” comerciantes, “grandes” magazines e pela prefeitura de 

Belo Horizonte em meados do século XX. Por ser um bairro muito próximo ao centro da 

capital mineira, a prefeitura removeu todos os cortiços e moradias da classe operária 

(denominação dada por um jornal à população que habitava o bairro). 

 
Antiga Fábrica de Perneiras Curityba, localizada na rua Mato Grosso Data:1940. 

Fonte: MHAB 

A Lei n° 98 de 1936 veio ao encontro das demandas acima referidas, criando a zona 

industrial de Belo Horizonte em uma faixa compreendida entre o ribeirão Arrudas e as linhas 

da Estação Ferroviária Central do Brasil e Oeste de Minas. Um grande número de indústrias 

da Capital deslocou-se das imediações da Praça Rui Barbosa para o Barro Preto, onde se 

instalaram indústrias de porte, como a Cia de Cigarros Souza Cruz.  
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Antiga Cia de Cigarros Souza Cruz. Década 1940. Fonte MHAB 

O Barro Preto, ex-área operária da capital, passou a ser parte integrante da malha urbana 

com a instalação de indústrias e negócios no bairro e com a saída, espontânea ou não, de 

seus antigos moradores. Para facilitar o acesso à região, a Avenida Augusto de Lima 

recebeu o seu primeiro asfalto, em 1936, bem como várias ruas do bairro, que receberam 

calçamento. Outro acontecimento que marcou a paisagem urbana do Barro Preto foi a 

construção, em 1936, da Praça Raul Soares, que se tornou, a partir daí, a porta de entrada 

do bairro. 

 
Vista aérea do Barro Preto.  

Data: década de 1930. Fonte:MHAB 

Com o passar do tempo, entre a criação do bairro e o beneficiamento de sua infraestrutura, 

observa-se o remanejamento dos primeiros habitantes desse local. Logo, um bairro que 

antes era habitado pela classe operária tornou-se, com algumas “melhorias” urbanas 

realizadas pela prefeitura, um bairro da classe média e de comerciantes. Por se tratar de um 

loteamento feito em um local de solo arenoso escuro e pantanoso, o Bairro Operário 

recebeu o topônimo de Barro Preto, nome que posteriormente passou a denominar o antigo 
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Bairro Operário. É nesse cenário, em meio ao início do processo de urbanização e 

ocupação de Belo Horizonte, que o bairro Barro Preto começa a se destacar dentro de um 

projeto urbanístico que começa a criar pontos referenciais para a nova capital mineira: O 

Barro Preto destaca-se no cenário urbanístico como marco de pontos referenciais da capital: 

a igreja de São Sebastião, construída em 1913; Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, 

construída em 1912, a Maternidade Odete Valadares; o Hospital Felício Roxo; o Fórum 

Governador Milton Campos e a Praça Raul Soares, centro geográfico da cidade, projetada 

pelo engenheiro Aarão Reis em estilo paisagístico francês (PENA; MARTINS; OLIVEIRA; 

CARRIERI, 2016). 

O bairro Barro Preto, nesse sentido, já contava com saneamento básico e iluminação 

elétrica nesta época. Para atender o ideal de instrução pública, na Rua dos Guajajaras, nº 

1827, foi criado, pelo Decreto-Lei nº 9649, de 28 de agosto de 1930, o Grupo Escolar 

Professor Caetano Azeredo (na época da “Reforma Francisco Campos”). A escola foi 

inaugurada no dia 04 de setembro de 1930 e atualmente é um imóvel tombado a nível 

estadual, pelo IEPHA-MG (METROPOLITANA A, s/d). O bairro Barro Preto, nesse sentido, 

passa a constituir uma das localidades tradicionais da cidade de Belo Horizonte. Além da 

instituição pública, o bairro Barro Preto contava também com o Colégio Monte Calvário, da 

rede privada, próximo ao hospital Felício Roxo. 

 

Imagem do Colégio Monte Calvário ao lado do Hospital Felício Rocho. Bairro Barro Preto. IN: 

https://www.skyscrapercity.com/threads/fotos-antigas-de-belo-horizonte.572106/, acessado em 25/11/2021. 

Todavia, essa região, estrangulada na área urbana, com espaço limitado e próximo ao 

Centro da cidade, não comportava indústrias pesadas, visto que acarretaria graves danos 

ambientais, especialmente em uma cidade que se orgulhava de manter um espaço limpo e 
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organizado. Por esta razão, foi criada oficialmente em 20 de março de 1941 a Cidade 

Industrial Juvenal Dias, localizada a nove quilômetros do centro de Belo Horizonte. 

Consequentemente, muitas indústrias começaram a migrar do Barro Preto para locais mais 

adequados na chamada Cidade Industrial. A saídas das fábricas deu lugar a uma crescente 

concentração de lojas, principalmente de roupas, que fazem do bairro um verdadeiro 

shopping a céu aberto. 

 
Vista geral do Barro Preto na década de 1940. 

Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte 

 
Vista geral do Barro Preto na década de 1940.  

Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte 
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Vista noturna da região do Barro Preto. Data: 1940.  

Fonte: Arquivo Público de Belo Horizonte 

  
Vista da Praça Raul Soares e região do Barro Preto (à direita). Data provável: 1946.  

Fonte: Arquivo Público de Belo Horizonte 
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Vista geral do Barro Preto, com destaque para a região hospitalar (abaixo à direita). Data provável: 

1951.  
Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte 

 
Vista do Barro Preto. Data: 1951.  

Fonte Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte 
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Até os anos 1960, as ruas do bairro eram de paralelepípedos e os postes elétricos 

ficavam no meio delas. Por volta dos anos de 1970, acelerou-se o processo de 

verticalização, com o desaparecimento de grande parte do seu casario. O Edifício 

Sete Lagoas foi o primeiro do bairro, com mais de 10 andares. Outra referência na 

paisagem local é o Condomínio Governador Kubitschek - CGK, projetado pelo arquiteto 

Oscar Niemeyer. Com 36 andares e 1.176 apartamentos, o conjunto começou a ser 

construído em 1953, no governo Juscelino Kubistchek, sendo concluído nos anos 1970. 

Atualmente, estima-se que a população residente no CGK alcance aproximadamente o total 

de sete mil pessoas, sendo que o edifício ocupe uma área de 110,7 hectares. Integra 

importantes corredores de tráfego que acessam outras regiões, como as avenidas 

Amazonas, Augusto de Lima, Bias Fortes e Olegário Maciel. Oferece boa infraestrutura, com 

destaque para as agências bancárias, supermercados, bares e restaurantes, locadoras de 

vídeo, padarias, sapatarias e armarinhos, além da sua proximidade com o Mercado Central. 

 

Praça Raul Soares. Em cima, o campo do Atlético, atual Diamond Mall. E esse quarteirão vazio viria a ser o 

edifício JK. Foto de 1950. IN: https://www.skyscrapercity.com/threads/fotos-antigas-de-belo-horizonte.572106/, 

acessado em 25/11/2021. 

A década de 1970 representou um marco na região, em função do processo de 

verticalização pelo qual passou o bairro e a construção da Praça Raul Soares, desenhada 

por Aarão Reis no estilo paisagístico francês, servindo como cartão de visitas do Barro Preto 

(PBH, 2015). 

https://www.skyscrapercity.com/threads/fotos-antigas-de-belo-horizonte.572106/
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Região do Barro Preto, Praça Raul Soares, e ao fundo os prédios do centro. Em baixo, o campo do Cruzeiro, 

atual sede urbana do clube. Belo Horizonte, foto de 1950. IN: https://www.skyscrapercity.com/threads/fotos-

antigas-de-belo-horizonte.572106/, acessado em 25/11/2021. 

Com o transcorrer do tempo, o bairro Barro Preto adquire características e equipamentos de 

centros urbanos. O antigo Bairro Operário passa a abrigar um significativo número de 

comerciantes, sendo que boa parte das residências eram dotadas de espaços destinados 

para abertura de lojas. Deste modo, em 1978, o bairro acompanhou a instalação de um dos 

maiores polos de moda da capital, tantas foram as lojas de atacado que ali se instalaram. 

Existem no local cerca de 800 lojas de pronta-entrega, distribuídas por 12 galerias e 5 

Shopping Centers. O atacado responde por 70% do comércio. As confecções empregam 

2.500 costureiras, das quais 50% são terceirizadas (PENA; MARTINS; OLIVEIRA; 

CARRIERI, 2016).  

Reconhecido também como um polo nacional de moda, o Bairro Preto comercializa os mais 

diversos segmentos, passando por sapatos e acessórios, do vestuário de estilo esportivo até 

produtos mais sofisticados. O polo de Moda do Barro Preto atrai compradores de todo o 

país, que chegam fascinados pela qualidade dos produtos, mas, sobretudo, pelos preços 

competitivos. A moda mineira é um segmento do turismo de eventos e negócios muito 

expressivos. O setor é um dos atrativos turísticos de Belo Horizonte, em função de marcas 

bem-sucedidas no vestuário e calçados. Trata-se, sem dúvida, de uma das regiões de maior 

importância econômica para Belo Horizonte. 

https://www.skyscrapercity.com/threads/fotos-antigas-de-belo-horizonte.572106/
https://www.skyscrapercity.com/threads/fotos-antigas-de-belo-horizonte.572106/
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O bairro tem uma localização privilegiada, podendo ser considerado como “o coração” da 

cidade. Ele é contornado por importantes avenidas, como a do Contorno, a Bias Fortes e a 

Amazonas. Próximo ao Mercado Central, o Barro Preto abriga, além das lojas relacionadas 

à moda, o Fórum Lafayette, com uma grande concentração de escritórios de advocacia; de 

instituições de ensino; de unidades hospitalares. Além delas, há a Igreja São Francisco, 

supermercados, grandes redes varejistas e uma série de outras organizações que 

contribuem para o grande fluxo de pessoas que transitam pela região cotidianamente. A 

localização estratégica do Barro Preto favoreceu o aumento do número de negócios e 

propiciou que algumas famílias começassem empreendimentos na região, principalmente 

pela centralidade do bairro, possibilitando que os integrantes do núcleo familiar tivessem 

uma maior mobilidade ao transitarem para outras partes da cidade. Além disso, o fluxo de 

pessoas na região, devido aos vários estabelecimentos, serviu de motivador para a 

instalação e manutenção de empresas (PENA; MARTINS; OLIVEIRA; CARRIERI, 2016). 

 
Foto da publicação do Jornal Edição Brasil. Reportagem publicada em 01 de novembro de 2019. 

IN:http://edicaodobrasil.com.br/2019/11/01/barro-preto-aguarda-2020-para-melhor-performance-setor-da-moda-
em-bh/, acessado em 25/11/2021. 

 

Observa-se que o Barro Preto foi sendo modificado por meio das ações e práticas cotidianas 

do homem ordinário, que o condicionaram, tornando-o lugar de estratégias e táticas de 

sobrevivência da família e de seus negócios (CERTEAU, 1998). O cotidiano da gestão 

ordinária se construiu procurando articular as incertezas do dia a dia, com as práticas de 

http://edicaodobrasil.com.br/2019/11/01/barro-preto-aguarda-2020-para-melhor-performance-setor-da-moda-em-bh/
http://edicaodobrasil.com.br/2019/11/01/barro-preto-aguarda-2020-para-melhor-performance-setor-da-moda-em-bh/


 DOSSIÊ DE TOMBAMENTO – RUA DOS GOITACAZES, 1020 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA • CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE • NOVEMBRO / 2022 31 

gestão, de sobrevivência no mercado, as experiências e aspirações de pessoas às quais os 

manuais, os livros de gestão negam lugar e voz (CARRIERI; PERDIGÃO; AGUIAR, 2014).  

Portanto, o bairro Barro Preto, que no início se caracterizou por ser um bairro operário, 

passou por muitas mudanças no seu cotidiano, ao longo dos anos, que impactaram no seu 

espaço, nas relações entre os sujeitos e, fundamentalmente, na gestão dos 

empreendimentos, principalmente aqueles ligados ao ramo da moda. A região já foi 

considerada o “coração” de Belo Horizonte, pela sua localização central, e, por uma série de 

fatores, atraiu um grande fluxo de pessoas, várias confecções e lojas de produtos da moda 

que ali se instalaram (PENA; MARTINS; OLIVEIRA; CARRIERI, 2016).  O polo, antes 

caracterizado pela venda no atacado, vivenciou inúmeras transformações e o varejo, antes 

preterido, passou a coexistir nas organizações, gerando uma série de mudanças na forma 

de comercialização, no perfil dos clientes, na competitividade entre as empresas e na 

manutenção do que já foi considerado o “grande polo da moda”. 
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4. O ENTORNO IMEDIATO DO BEM CULTURAL 

O bem cultural objeto deste dossiê se insere em Área em Estudo da Avenida Augusto de 

Lima, quadra limítrofe com o Conjunto Urbano Praça Raul Soares – Avenida Olegário Maciel 

e Adjacências. Por se tratar de área em Estudo, não limites altimétricos e diretrizes 

especiais de projeto para a maior parte dos imóveis em seu entorno. 

 

Polígono indicando o entorno imediato a ser apresentado, com lote do bem cultural marcado em azul. 
Fonte: Mapeamento Cultural, 2022. 

O imóvel localiza-se em área de grande tráfego, próximo à praça Raul Soares e vizinho à 

Avenida Bias Fortes. entorno imediato possui lotes de pequenas dimensões, alguns 

ocupados por edificações com processo de tombamento aberto, mas possuem grande 

destaque na paisagem urbana da região. 

As quadras próximas ao bem cultural são arborizadas, com árvores de pequeno e porte, 

com destaque para a avenida Bias Fortes e rua dos Goitacazes. As vias são asfaltadas e os 

passeios em cimento, ladrilhos e calçada portuguesa. 
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Avenida Bias Fortes, em direção à Praça Raul Soares. O bem cultural em análise encontra-se a 

direita. 
Fonte: Google Streetview, jul. 2021. 

 
Avenida Bias Fortes esquina com Praça Raul Soares, tombada pelo CDPCM-BH. Fonte: Google 

Streetview, jul. 2021. 
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Rua dos Goitacazes, esquina com avenida Bias Fortes. A edificação em estudo encontra-se no lado 

direto. Fonte: Google Streetview, jul. 2021. 

A verticalidade é uma característica do gabarito arquitetônico no entorno imediato, 

particularmente devido à ocupação do espaço urbano por edificações multifamiliares de 

mais de dez pavimentos. No entanto, três das seis esquinas ainda guardam as 

características  de outras épocas em que eram ocupadas por imóveis mais baixos como 

aquele ora em estudo  

 
Rua dos Goitacazes, 1020, esquina com avenida Bias Fortes, processo de tombamento aberto. 

Observa-se edificações multifamiliares nas imediações do bem cultural que ainda mantem a 
característica da esquina na qual está implantado. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 
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Avenida Bias Fortes, esquina das ruas dos Goitacazes e Rio Grande do Sul, edificação multifamiliar com 

processo de tombamento aberto pelo CDPCM-BH. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 
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Avenida Bias Fortes, esquina com rua Rio Grande do Sul. Bem cultural com processo de tombamento 

aberto pelo CDPCM-BH. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

 
Avenida Bias Fortes, esquina com Rua dos Goitacazes, processo de tombamento abeto pelo CDPCM-

BH. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 
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Avenida Bias Fortes, esquina das ruas Rio Grande do Sul e dos Goitacazes, edificação de dois 

pavimentos sem interesse de proteção. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

 
Avenida Bias Fortes, esquina com rua Rio Grande do Sul sem interesse específico de proteção. Fonte: 

Google Streetview, mar. 2020. 

Por se tratar de área ainda em estudo pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do 

Município de Belo Horizonte – CDPCM-BH, no entono imediato se encontram apenas 

algumas edificações com processo de tombamento aberto, para além daquelas esquinas 

aqui destacadas.  
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Avenida Bias Fortes, 1591, processo de tombamento aberto. Fonte: Google Streetview, jan. 2022. 

 
Rua Araguari, 266, processo de tombamento aberto. Fonte: Google Streetview, dez. 2020. 
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Rua dos Tupis, 1176, processo de tombamento aberto. Fonte: Google Streetview, dez. 2020. 

 
Avenida Bias Fortes, 1877, processo de tombamento aberto. Fonte: Google Streetview, dez. 2020. 
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5. O BEM CULTURAL À RUA DOS GOITACAZES, 1020 – CASA DO VINHO 

5.1. DESCRIÇÃO HISTÓRICA 

As primeiras residências construídas em Belo Horizonte, entre os anos 1897 a 1920, 

realizadas pela equipe da Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC), dirigida pelo 

engenheiro Aarão Reis, foram classificadas em grupos tipológicos, de acordo com maior ou 

menor complexidade de concepção. Destinadas aos funcionários públicos de menor poder 

aquisitivo, o primeiro grupo tipológico era composto de edificações mais simples e foi 

subdividido em tipologias A, B e C. Geralmente eram casas implantadas nas testadas dos 

lotes, com fachadas mais estreitas, poucos adornos e plantas simplificadas, seguindo 

projetos mais ou menos padronizados. 

As casas do segundo grupo possuíam melhor qualidade dos acabamentos, tratamento dos 

interiores mais elaborado, adornos mais complexos e maior número e variedade de janelas 

na fachada principal. Classificadas como tipologias D, E e F, muitas delas eram imponentes 

solares destinados aos funcionários estatais com melhor remuneração e à elite dirigente e 

empresarial. Tais casas, diferentemente do grupo anterior, admitiam afastamentos frontais, 

varandas laterais, jardins, e outros pavimentos além do porão e do primeiro pavimento.  

Em ambos os grupos tipológicos havia a tendência de tratamento das fachadas laterais e de 

fundos de forma geralmente singela, ao passo que as fachadas frontais recebiam 

composição mais elaborada, realizadas segundo os cânones de um ecletismo classicizante. 

Inicialmente, as primeiras residências construídas em Belo Horizonte pertencentes a ambos 

os grupos tipológicos, foram projetadas por arquitetos que, embora não pertencessem à 

equipe de Aarão Reis, atuavam nas áreas mais nobres e tradicionais da cidade, envolvidas 

pelo anel da Avenida do Contorno, assim como nos primeiros bairros situados na área 

pericentral. Ressalta-se, como se vem lembrando durante todo esse estudo, que muitos 

desses arquitetos e artistas, que se estabeleceram em Belo Horizonte a partir dos primeiros 

decênios do século XX, eram estrangeiros que aportavam no Brasil vindos da Europa, 

atraídos pela propaganda de um futuro promissor nas américas. De fato, o período da 

grande imigração italiana coincide com o da implantação de Belo Horizonte. Havia grande 

demanda não somente por trabalhadores da terra, mas também por operários e artistas 

especializados na construção civil, o que foi suprido por europeus de diversas 

nacionalidades, destacando-se os italianos. Altamente qualificados, eram mestres na técnica 

do estuque, de grande importância para a realização do ecletismo – que era o estilo 

arquitetônico dominante na cidade à época. Assim, algumas das mais refinadas produções 

desses arquitetos e artistas ainda podem ser encontradas na área central da cidade, mas 
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também nas partes mais tradicionais e antigas dos bairros pericentrais ocupados nos 

primórdios, como Lagoinha e Serra. 

A evolução dos padrões residenciais adotados nessa primeira fase ocorre a partir dos anos 

1920, com a introdução de novos esquemas compositivos vinculados às tendências 

oriundas das vanguardas culturais contrapondo o academicismo, como o Art Nouveau, o Art 

Déco e as variantes racionalistas, além da arquitetura moderna. Nesse contexto, outras 

tendências estilísticas presentes no ecletismo, por meio de estilemas e elementos 

estilizados, faziam referência principalmente ao gótico, ao renascentista, ao mourisco e ao 

normando. 

As casas passaram, paulatinamente, por perceptível evolução na concepção de suas 

plantas que, se antes eram caracterizadas por uma sequência justaposta de cômodos sem 

corredores, a partir desse período incorporam com mais frequência espaços de distribuição, 

antessalas e corredores. O agenciamento interno tende a uma evolução em complexidade 

incorporando, em muitos casos, um segundo pavimento, prenunciando uma setorização e 

hierarquização dos espaços que vão se consolidar, em meados do século XX, com o 

advento da arquitetura modernista e de suas variantes. 

No que diz respeito à edificação localizada à  rua dos Goitacazes, 1020, conhecido como 

Casa do Vinho, encontra-se na VIIIª Seção Urbana, quarteirão 30, lote 002Y, pode-se 

classificá-la como representativa dessa evolução, embora ainda guarde também 

características das casas da primeira fase, como evidenciado ao longo deste dossiê. 

Do que podemos constatar das fichas de obra investigadas sobre o terreno localizado à Rua 

dos Goitacazes esquina com atual avenida Bias Fortes (antiga avenida Christovam 

Colombo), ele pertenceu ao senhor Artur Acacio Pereira, em 1926. Já em 1927, passou para 

o senhor Oscar Negrão de Lima. Entre 1927 e 1928, esteve registrado como pertencente ao 

senhor José Curvellano, sendo que neste último ano, figura também como proprietária a 

senhora Leana Scondina. Em 1932, o senhor Passiente Galizzi, aparece como proprietário 

do imóvel, tendo se tornado entre 1935 e 1938 propriedade do senhor Joaquim Cortez. 

Parte do lote, que configuraria o imóvel a rua dos Goitacazes, 1032, passou para a 

propriedade do senhor José de Castilho, em 1955. De 1958 em diante, o senhor Artur 

Martini, figura como proprietário do imóvel, passando depois para o nome Martini – Casa do 

Vinho LTDA.  

Observa-se que alguns desses proprietários possuíam apenas parte do lote de esquina 

entre a avenida Bias Fortes e a rua dos Goitacazes. Nesse sentido, para facilitar a 
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compreensão, este estudo irá se focar nos documentos referentes a edificação eclética 

construída na esquina e que permanece no local.  

Sabe-se que o senhor Passiente Galizi teria encomendando um projeto para uma edificação 

de esquina com dois pavimento de uso misto, conforme o projeto inicial assinado pelo 

arquiteto italiano Francisco Farinelli datado de 09 de janeiro[?] de 1932.  
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Microfilme do projeto datado de 09 de janeiro[?] de 1932, sob autoria de Francisco Farinelli. Fonte: 

SMPU, 2022 

 
Detalhe da assinatura de Francisco Farinelli. Fonte: SMPU, 2022 

 
Detalhe da assinatura de Passiente Galizzi. Fonte SMPU, 2022. 

Além do projeto, foram localizadas também duas fichas de obra (52657 e 52659) referente a 

esta proposta. Nas fichas conta a informação de que o alvará número 70, de 19 de março de 

1932 (Processo 2401), foi concedido ao senhor Passiente Galizzi para a construção do 

prédio de dois pavimentos com 106 m². A obra teria ficado a cargo senhor Sabino Monducci, 

com início registrado em 4 de abril de 1932 e baixa concedida em 4 de abril de 1933. 
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Fichas de obra. Fonte: SMPU, 2022. 

Conforme os projetos microfilmados, em 1958, houve uma modificação desse primeiro 

projeto. O proprietário do bem cultural, o senhor Artur Martini encomendou o projeto 1016 a 

Raphael Hardy Filho para modificação e acréscimo no prédio anteriormente projetado por 

Francisco Farinelli.  
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Projeto de Modificação assinado por Raphael Hardy Filho, sob encomenda de Artur Martini. Fonte: 
SMPU, 2022. 

 
Detalhe do carimbo do projeto 1016, controle do escritório, com indicação do senhor Artur Martini 

como proprietário, Raphael Hardy Filho. Fonte: SMPU, 2022. 
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Carimbo de aprovação do projeto em 16 de abril de 1958. Fonte: SMPU, 2022. 

Conforme a ficha de obra (52660), o alvará 67 (processo 8422/58) foi concedido em 16 de 

abril de 1958. As obras de acréscimo de 110 m² no primeiro e segundo pavimentos, a cargo 

de Attilio Osllieri, foram iniciadas em 3 de julho de 1958. Ao que parece houve outro alvará 

(208) concedido em 8 de outubro de 1963. 

  
Ficha de obra. Fonte: SMPU, 2022. 

Essa informação se confirma quando se observa o projeto de levantamento das 

modificações internas do prédio a que se refere o alvará 67 de 11 [16] de abril de 1958. O 

alvará 208 foi concedido em 8 de outubro de 1963 para o Engenheiro Civil Osvaldo 

Carmo[?]. 
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Projeto de levantamento das modificações internas Fonte: SMPU, 2022. 

 
Assinatura do proprietário Artur Martini. Fonte: SMPU, 2022. 

 
Assinatura do engenheiro civil responsável Osvaldo Carmo [?].Fonte: SMPU, 2022. 

 
Carimbo de aprovação do projeto em 8 de outubro de 1963. Fonte: SMPU, 2022. 

Em 22 de fevereiro de 1980 foi expedido a Martini – Casa do Vinho LTDA licença de 

demolição para uma das edificações existentes no lote 002, a saber, a rua dos Goitacazes, 
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1040, conforme processo 85535/79. Essa demolição foi efetivada logo após concessão da 

licença. 

  
Ficha de obra. Fonte: SMPU, 2022. 
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5.1.1. TRAJETÓRIA DA FAMÍLIA MARTINI 

A trajetória familiar dos Martini, proprietários do edifício foi recuperada a partir dos relatos da 

senhora Vera Gontijo, do senho André Martini e da senhorita Luísa Martini que estavam 

presentes na vistoria realizada no imóvel. Contou-se também com documentos tais como 

matérias de jornal e artigos de revista. 

O percurso se inicia, por um lado, com senhor Passiente Galizzi, imigrante italiano que 

chega ao Brasil em fins do século XIX, tendo trazido, da Itália, seu país de origem, alguns de 

seus filhos. Chegando ao Brasil, o senhor Passiente Galizzi se estabeleceu na região de 

Congonhas, onde conheceu a senhora Maria Marcelina Cordeiro, com quem se casou. 

Dessa união nasceram sete filhos: Maria, Elisa, Agostinho, João, Geraldo, José e Rosa. 

Posteriormente, sendo impossível precisar a data, a família Galizzi se mudou com sua 

família para Belo Horizonte. O senhor Passiente Galizzi estabelece contato com o arquiteto 

Francisco Farinelli, responsável por inúmeros projetos espalhados pela capital. Solicita 

então a elaboração de uma edificação composta por dois pavimentos, o primeiro destinado 

ao desenvolvimento de atividades comerciais e o segundo à moradia da família, dinâmica 

estrutural comum à época.  

Por outro lado, temos a família Martini que, em certo momento, cruzam os caminhos com a 

família Galizzi. Uma das filhas do senhor Passiente Galizzi, Elisa, se casou com o senhor 

Artur Martini, filho de Agostino Martini, importante profissional do ramo da construção civil 

que, juntamente de nomes como Aarão Reis, integrou a Comissão Construtora da Nova 

Capital (CCNC). O senhor Agostino Martini nasceu em 30 de agosto de 1866 em S. 

Giovanni In Persiceto, comuna localizada na região da Emília-Romanha, província de 

Bolonha. Conforme matéria produzida pelo Jornal da Cidade para o período de 25 de abril a 

1 de maio, o senhor Agostino Martini se estabeleceu primeiramente em cidade de Ouro 

Preto, então capital de Minas Gerais, mudando-se para a nova capital quando de sua 

inauguração, em 1897. 

O senhor Agostino Martini, conforme a matéria citada, traçou e nivelou diversas ruas e 

avenidas de Belo Horizonte, participou do processo de urbanização do bairro Lagoinha e 

também foi responsável pela construção das redes de água e esgoto das ruas Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Bernardo Guimarães, Antônio Albuquerque, dos Otoni; e das 

avenidas Santos Dumont, Carandaí, Francisco Sales e João Pinheiro.  
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Figura 1: "O italiano senhor Agostino Martini, que integrou a Comissão Construtora da nova Capital Mineira" 

(1997). Fonte: Jornal da Cidade, Belo Horizonte, 25 de abril a 1º de maio de 1997 

Em 1914, depois de ter atuado de forma intensa no ramo da construção civil, 

contribuindo de forma providencial para o desenvolvimento da infraestrutura da cidade, o 

senhor Agostino Martini fundou a Padaria Suíssa, localizadana praça Rio Branco. Logo 

depois inaugurou uma fábrica de massas, a Massas Alimentícias Martini LTDA, localizada à 

rua 21 de abril com Curitiba. Em 1947, foi criada, no mesmo local a Padaria e Confeitaria 

Martini. 
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Figura 2: "Agostino Martini em frente ao prédio da Rua 21 de abril com Curitiba, onde ele montou a famosa 
Padaria Suíssa- mais tarde Padaria Martini- e uma fábrica de macarrão" (S/D). Fonte: Jornal da Cidade, Belo 

Horizonte, 25 de abrirl de 1997. 

 
Figura 3: Atual fachada do imóvel onde funcionou a Padaria Martini, à Rua Vinte Um de Abril com Curitiba 

(2022). Fonte: Google Street View (2022) 

A Padaria e Confeitaria Martini ficou bem conhecida na cidade. Caso famoso e recontado 

pelos familiares consultados para a elaboração do presente estudo, os empreendimentos 

dos Martini, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, sofreram represálias por parte da 

população belo-horizontina. De fato, durante esse período, foram relatados diversos 

incidentes contra pessoas e estabelecimentos ligados a país integrante do Eixo composto 

por Itália, Japão e Alemanha. À época, a diplomacia brasileira se uniu aos Aliados, grupo 

combatente do Eixo, do qual eram integrantes a União Soviética, Estados Unidos da 

América, Reino Unido e França21. Ao contrário da Padaria e Confeitaria Savassi, a 

panificadora pertencente à família Martini não foi destruída pois, de acordo com matéria 

publicada no Jornal da Cidade22, “Maria Tomba Homem”, respeitada meretriz na cidade, 

formou, juntamente com outras, um cordão de isolamento entre os manifestantes e o 

empreendimento, impedindo que este fosse destruído. A matéria citada dá conta dos 

motivos pelos quais as mulheres teriam agido a favor de Agostino Martini, uma vez que 

Seu espírito de luta e de amor pelo país que o acolheu e à sua esposa e 
filhos refletiu em seu lar, de onde auxiliou com verdadeiro amor e espírito 
cristão, quantos o procuraram, independentemente de raça ou credo 
religioso, dando-lhes abrigo, alimentação e vestuário. São comentados até 
hoje entre seus descendentes, o tamanho e a fartura de sua mesa e o fato 
de que, em sua casa, nem mesmo os sacos de farinha de trigo eram 
desperdiçados. Depois de muito bem lavados e alvejados, eram distribuídos 

                                            
21

HOBSBAWM, E. J; SANTARRITA, Marcos. Era dos extremos: o breve século XX 1914-1991. 2. ed. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2003. 598p. 
22

 Jornal da Cidade, 25 de abril a 1 de maio de 1997, Belo Horizonte. Acervo pessoal da família Martini. 
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aos mais necessitados (ESPÍRITO SANTO, Vera Lúcia Martini; ESPÍRITO 
SANTO, Francisco José do. Agostino Martini, um pioneiro italiano que 
ajudou a construir Belo Horizonte. Jornal da Cidade, Belo Horizonte, 25 de 
abril a 1 de maio de 1997) 

 
Figura 4: Panfleto publicitário referente à Padaria e Confeitaria Martini (S/D). Fonte: Acervo pessoal da família 

Martini (2022) 

A Padaria e Confeitaria Martini funcionou, ao que tudo indica, até pelo menos 1966, ano 

este em que recebeu o título de consagração pública da Prefeitura de Belo Horizonte. À 

época da fundação da panificadora, os Martini já atuavam também no ramo de importação 

de vinhos, porém de forma discreta. Após o falecimento do senhor Agostino Martini, em 

1948, seu filho, senhor Arthur Martini, seguindo conselhos de um amigo da família, passou a 

se dedicar à importação da bebida, tornando-se uma referência no ramo.  
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Figura 5: Fotografia retirada da carteira de associação da União dos Empregados do Commercio de Bello 

Horizonte (1930). Fonte: Acervo pessoal da família Martini (2022) 

 
Figura 6: Consagração pública concedida pela Prefeitura de Belo Horizonte à Padaria e Confeitaria Martini 

(1966). Fonte: Acervo pessoal da família Martini (2022) 

Em 1972, houve uma alteração na razão social, passando de Padaria e Confeitaria Martini a 

Padaria e Confeitaria Martini Casa do Vinho LTDA. Cinco anos depois, em 1977, o comércio 

passou a ser localizado no imóvel à Avenida Bias Fortes com Rua Goitacazes, antes 

pertencente ao senhor Passiente Galizzi e comprado pelo senhor Arthur Martini, seu genro. 

E, por fim, em 1979, mais uma mudança no nome social é realizada, passando a Casa do 

Vinho LTDA, nomeação que se mantem até os dias atuais. O primeiro pavimento foi 

adaptado a fim de receber as atividades comerciais ao qual os descendentes do senhor 



 DOSSIÊ DE TOMBAMENTO – RUA DOS GOITACAZES, 1020 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA • CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE • NOVEMBRO / 2022 55 

Arthur Martini ainda se dedicam. O segundo pavimento, mantinha as configurações 

originais, funcionou como escritório administrativo, no qual há também um mobiliário 

reservado a objetos pertencentes aos ascendentes familiares. Ademais, os descendentes do 

senhor Arthur Martini preservam a memória da família de forma dedicada ao 

salvaguardarem inúmeros documentos sem os quais tal histórico não poderia ter sido 

produzido. O imóvel ainda sedia a Casa do Vinho, loja especializada na venda de diversas 

variedades de bebidas.  

 
Figura 7: Móvel expositor destinado aos objetos dos 
ascendentes da família Martini (S/D). Fonte: Acervo 

pessoal da família Martini (2022) 

 
Figura 8: Móvel expositor destinado aos objetos dos 
ascendentes da família Martini (S/D). Fonte: Acervo 

pessoal da família Martini (2022) 
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5.2. ARQUITETURA E ESTILEMA 

5.2.1 A CASA ECLÉTICA EM BELO HORIZONTE 

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

prevalentemente no academicismo francês, refletindo o liberalismo e as aspirações 

europeias vigentes no cenário local. A arquitetura caracterizava-se pela recombinação de 

elementos estilísticos de origens clássicas e românticas, desvelando as possibilidades de 

utilização do repertório de signos e formas arquitetônicas. 

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

entre as duas guerras mundiais, a arquitetura eclética, com suas especificidades locais e 

sua iconografia secularizada, compõe a proposta urbanística positivista do plano idealizado 

por Aarão Reis, que enaltecia a República e renegava o passado colonial. 

O período entre as duas grandes guerras mundiais caracterizou-se tanto na Europa, quanto 

posteriormente no Brasil, e também na arquitetura de Belo Horizonte, pelo surgimento de 

vanguardas culturais que se contrapunham ao academicismo. Manifestavam-se o art 

nouveau, o art déco, as variantes racionalistas, além da chamada arquitetura moderna. 

 

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

Em Belo Horizonte, após a primeira fase das casas influenciadas pela Comissão 

Construtora e dos primeiros palacetes dos Secretários de Estado e da elite, a tendência 

eclética consolidou-se com novas soluções tipológicas vinculadas às mais diversas 

influências arquitetônicas. As casas já apresentavam perceptível evolução em planta, mas 

ainda se destacavam as soluções caracterizadas pelo tratamento desigual das fachadas. De 
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fato, a fachada principal, por ser vista da rua, recebia tratamento ornamental apurado e 

definia a vinculação estilística pela aplicação de fragmentos arquitetônicos de diferentes 

estilos históricos. O estilo a ser adotado seria o que melhor refletisse os anseios 

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

teria nas soluções ecléticas das fachadas o melhor meio de explicitação de sua importância 

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

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

23
 

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

arquiteto precursor da arquitetura moderna no Brasil, constatava o apego da sociedade da 

época às tendências ecléticas: 

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

24
 

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

soluções com elementos estilizados, próprios das arquiteturas clássica, gótica, 

renascentista, mourisca, art nouveau, floreal, normanda, colonial, etc. Interessante é 

destacar que esta produção desenvolvia-se simultaneamente às linguagens art déco, 

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

arquitetos atuassem no processo de absorção, reinterpretação e recombinação dos 

esquemas recorrentes e do repertório arquitetônico associados originalmente à variada 

gama dos estilos históricos 

Embora o repertório formal abarcasse a totalidade dos estilos históricos, 
com suas variações regionais exóticas, existem algumas constantes 
tipológicas generalizáveis ao Continente. Em primeiro lugar, a progressiva 
“desurbarnização” do edifício, ao separar-se da rua e da compacidade da 
trama por meio de grades e amplos jardins. A classe dominante inicia, 
assim, um processo de introversão do habitat, que logo se materializará no 

                                            
23

 SEGRE, Roberto: América Latina, fim de milênio: raízes e perspectivas de sua arquitetura. São Paulo: Nobel, 
1991, p. 92. 
24

 WARCHAVCHIK, Gregori, Terra Roxa e Outras Terras, São Paulo, 17 de setembro de 1926. 
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distanciamento em direção à estrutura dispersa dos subúrbios. Alguns 
atributos monumentais evidenciam o caráter de “status symbol” econômico 
e de individualização social da habitação: a presença da torre, 
caracterização da existência da circulação vertical, assume principalmente o 
valor de símbolo publicitário no perfil da cidade. Dentro, a especialização 
dos locais e a valorização do espaço “público”, hierarquizado pela escadaria 
monumental e o generoso vestíbulo, demonstram a importância assumida 
pela vida social e pelos rituais que regem as relações internas das camadas 
mais endinheiradas da população.

25
 

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

de interessantíssimos exemplares que configuram chalés ou bungalow e os chamados 

„castelinhos‟, caracterizadas geralmente pelas texturizações das superfícies das fachadas, 

ornamentação acurada e ricas soluções volumétricas, como as torres cilíndricas, elementos 

arquitetônicos que promovem intrigante diálogo entre os variados estilos. Tal processo 

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

recursos necessários para expressividade na arquitetura. As realizações que daí resultaram 

apresentam soluções técnico-construtivas e funcionais avançadas e, ao contrário do que 

posteriormente foi propagado pelos teóricos modernistas, possuem uma integração 

contextual com a arquitetura pré-existente. Segundo Segre, com o ecletismo: “foram criados 

novos repertórios formais que não negavam os atributos positivos anteriores [geralmente 

elementos coloniais] em termos de continuidade expressiva”. 

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

26
 

 

                                            
25

 SEGRE, Roberto, op. cit, p. 95 

26
 SEGRE, Roberto, op. cit, p. 79. 
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Casa na rua Varginha, 210, com torre com 

decorações art nouveau. 

 
Casa na Rua Rio Grande do Sul, 1170, analisada e 

classificada pelo CDPCM/BH no segundo grau de proteção e 
posteriormente demolida. Ligada ao românico, era um dos 
mais interessantes exemplos de arquitetura de referência 

pitoresca, projetada por Romeo de Paoli em 1939 

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

simbólicas. Nos anos 1970, na tentativa de evitar o tombamento estadual, sofreu completa descaracterização 
de sua fachada. 

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

esquema recorrente nas plantas das casas ecléticas da primeira fase de Belo Horizonte. Os 

espaços passaram a ser individualizados e, em decorrência, as casas não mais possuíam 

uma forma típica que determinasse rigidamente a organização interna dos espaços, ficando 

evidente a relação entre função interna e forma externa, assinalando a transição para a 

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

agrupando os cômodos em setores social, íntimo e de serviços. 
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Na avenida amazonas, 1711, esta casa projetada por 
Caetano de Franco em 1938 é uma obra referenciada 

ao mourisco. 

 

 
Residência na rua Curitiba, 1704, referenciada ao 

normando. 

 
Casa eclética na Rua Ceará, 1205 ligada ao pitoresco 
com elementos da arquitetura nórdica. Foi tombada 

pelo CDPCM/BH. 

  
Projeto da fachada para casa geminada, estilo chalé, 

construída na Rua Rio de Janeiro, 1982. 

  
Casa na Rua Ceará, 1118. Na foto da esquerda apresenta-se como um bangalô referenciado ao romântico 

que pertencia a Carlos Fernandes Góes. Na foto da direita, a mesma casa após uma grande reforma realizada 
em 1939, encomendada pelo então proprietário, Prof. Theodoro Vaz, apresenta a remodelação das fachadas, 
com ampliação e construção de garagem e porão, além de novo telhado. A casa passa a adquirir uma nova 

feição eclética neocolonial, mais ao gosto da época, mas agregando ainda elementos nórdicos, como os 
falsos enxaméis na empena.  

A evolução verificada na sociedade colocou exigências novas e demandas por novos 

espaços. Os banheiros passaram a ser mais amplos e localizados no setor íntimo, 
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possuindo chuveiro com box independente da banheira. Tornava-se frequente a ocorrência 

de um segundo banheiro, conjugado com o quarto de casal em casas que passaram a ter 

dois pavimentos. A circulação interna através de corredor e as caixas de escada, muitas 

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

interna dos espaços. O antigo quarto de costura foi destinado aos hóspedes ou para jogos e 

estudos das crianças, e o escritório se tornou o cômodo mais reservado, destinado ao 

trabalho do chefe da casa e à recepção dos amigos. A sala de refeições seria o centro da 

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

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

configurando anexo independente, que poderia ainda contemplar garagem para apenas um 

veículo. 
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5.2.2. OS ARQUITETOS 

5.2.2.1. FRANCISCO FARINELLI 

Francisco Farinelli, arquiteto, filho de José (Giuseppe) Farinelli, imigrante italiano, chegou a Juiz 

de Fora por volta de 1880, onde em meados de 1890 casa-se com a também italiana Sra. 

Domingas Sterani. Além de Francisco, o casal teve três filhos: Tereza, Pedro e Maria. O filho 

Pedro casou-se com Felícia Scarpelli, com quem teve um filho, que recebeu o mesmo nome do 

avô, José Farinelli, sendo atualmente o único herdeiro da família. Em 1900, o italiano José 

Farinelli muda-se com a família para Belo Horizonte, onde adquire do Sr. Adolpho Conssandih 

uma casa na rua Além Paraíba, 115, bairro Lagoinha, para residência da família.27 

Francisco Farinelli, nascido em Juiz de Fora em 10 de julho de 1895, dedicou-se ao desenho 

e à arquitetura, tendo tido atuação destacada na produção arquitetônica da cidade de Belo 

Horizonte até meados do século passado, vindo a falecer em 12 de novembro de 1962. Em 

1923, na condição de desenhista e mestre-de-obras, obteve o registro na Diretoria de Obras 

Públicas da Prefeitura de Belo Horizonte. Consta, ainda, que também teria obtido o registro 

no CREA com número 147 da 4º região. 

Entre as obras de Farinelli citadas pelo Dicionário Bibliográfico de Construtores e Artistas de 

Belo Horizonte28 as seguintes edificações: casa da rua dos Caetés, 487, esquina com a rua 

Rio de Janeiro (1923), propriedade de Domingos Luiz Ferreira (demolida); casa da rua dos 

Caetés, 473 (demolida); acréscimo, em 1924, na Av. Oiapoque, 242, projetada por Luiz 

Olivieri em 1921; acréscimo, em 1926, no prédio da antiga Cia. Industrial Belo Horizonte, 

atual União Brasileira de Tecidos, cujo projeto original é de autoria de Edgard Nascentes 

Coelho, datado de 1906; projeto em 1928 com José Cantagalli, para a construção do 

segundo pavimento do prédio de propriedade de Felício Rocho, localizado na rua da Bahia, 

341, 347 e 355, e na Av. dos Andradas, 302; projeto de edificação na rua dos Tupinambás, 

603 (1928); na rua Urucuia, 92(1928); na rua Itapecerica, 625 (1931); na Av. Bias Fortes, 

1547 (1932); na Av. Getúlio Vargas, 167, antiga residência de Pelegrino 

Antonini(1932/1935), mais tarde, Centro Mineiro de Danças Clássicas; na rua Curitiba, 632 

(acréscimo em 1938; demolida); na rua Ceará, 1323 (1939), residência de Ernestina B. 

Martins Vieira, e na rua Mato Grosso, 553 e 567 (1943). 

                                            
27

 Dossiê de Tombamento bem cultural à rua Bueno Brandão, 108, elaborado pelo arquiteto Teodoro Magni – GEPH, 
janeiro/fevereiro de 2005 
28

 Dicionário biográfico de construtores e artistas de Belo Horizonte: 1894/1940/ Instituto Estadual do patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais, Belo Horizonte, IEPHA/MG, 1997. 
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À esquerda: Documento de inscrição de Francisco Farinelli na União dos Empregados do 
Commércio de Bello Horizonte em 1929. Na época ele trabalhava em escritório de arquitetura na rua 
dos Carijós , 408 e morava na rua Além Paraíba, 109. À direita, passaporte do arquiteto emitido em 
1929. 
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5.2.2.2. RAPHAEL HARDY FILHO 

O arquiteto Raphael Hardy Filho29, autor do projeto arquitetônico do Condomínio Nossa 

Senhora da Piedade, nasceu na cidade de Viçosa em 1917, filho do também arquiteto belga 

Raphaël Hardy e de Marcília Silvino Hardy, tendo falecido em 2005, na cidade de Santa 

Luzia. Formou-se em 1937 na segunda turma da Escola de Arquitetura da Universidade 

Federal de Minas Gerais, tendo como colegas Nicola Santolia, João Jorge Coury e 

Shakespeare Gomes, nomes que também se tornariam de destaque como expoentes das 

primeiras gerações de arquitetos formados pela escola de Arquitetura da Universidade 

Federal de Minas Gerais. Trabalhou inicialmente com José Roberto Monteiro de Castro, e 

em seguida com Luiz Signorelli. 

 
Raphael Hardy Filho. Fonte: wikipedia, 2020. 

Na escola de Arquitetura da UFMG foi catedrático de perspectiva, estereotomia e sombras e 

posteriormente diretor da instituição. Ocupou a presidência do Instituto de Arquitetos do 

Brasil (IAB) em Minas Gerais na década de 40, e foi superintendente técnico da Companhia 

de Habitação do Estado de Minas Gerais (COHAB), tendo sido responsável em 1958 pelo 

Plano de Urbanização de Ipatinga, denominado Vila Operária. 

                                            
29

 Texto extraído do dossiê de tombamento do Condomínio Nossa Senhora da Piedade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rapha%C3%ABl_Hardy
https://pt.wikipedia.org/wiki/Perspectiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estereotomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sombra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Arquitetos_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Arquitetos_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Habita%C3%A7%C3%A3o_do_Estado_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Habita%C3%A7%C3%A3o_do_Estado_de_Minas_Gerais
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Os projetos  arquitetônicos realizados por Raphael Hardy Filho apresentam soluções 

modernistas que denotam a influência dos principais arquitetos precursores do estilo 

moderno e especialmente das formas de Oscar Niemeyer nas que no início de sua carreira 

havia produzido as edificações do Conjunto Arquitetônico da Pampulha. Assim como de 

Sylvio de Vasconcellos e Eduardo Mendes Guimarães é considerado um dos mais 

destacados divulgadores e representantes da arquitetura moderna em Minas Gerais, 

identificada com o racionalismo de Le Corbusier e com o neoplasticismo holandês. As 

características plásticas dessa tendência, muito forte nos anos 1940 e 1950, remetiam à 

beleza que resulta das estratégias da pesquisa neoplasticista, com a adoção de soluções de 

composição de desenho abstrato e geométrico, da disposição assimétrica das formas 

arquitetônicas, da criação de planos verticais desalinhados e de lajes em pronunciado 

balanço, assim como do uso cores em contraposição às soluções monocromáticas adotadas 

nas soluções acadêmicas. 

 
Projeto para casa residencial na Rua dos Aymorés, 2270, 
datado de 1946, construída para o proprietário Geraldo 
Correa. Trata-se de exemplo de conciliação entre preceitos 
modernistas aplicados na planta e a conformação eclética da 
fachada frontal, solução mista, possivelmente adotada para 
atender às expectativas do cliente. A edificação foi tombada 
pelo CDPCM/BH em 2004 e demolida clandestinamente pela 
instituição que a adquiriu. Fonte: PBH. 

 

Embora influenciado pelas formas modernistas, inúmeros de seus projetos para residências 

unifamiliares apresentam conformação externa tradicional, vinculada ao ecletismo. De fato, 

o impacto das formas modernistas não foi imediatamente absorvido pelo público o que 

resultou em adaptações e soluções nas quais a concepção modernista dos espaços 

internos, resolvido com setorização, corredores de distribuição, espaços amplos e contínuos 

e jardins de inverno, não se repetia na feição tradicional das fachadas externas. A 

introdução de preceitos modernistas no interior com a reprodução no exterior das formas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Arquitet%C3%B4nico_da_Pampulha
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tradicionais satisfazia às expectativas de um público para o qual as soluções de estética 

tradicional ainda eram as que expressavam anseios aristocráticos e padrões aceitos de bom 

gosto. 

A produção do arquiteto legou diversos edifícios emblemáticos do estilo moderno em Belo 

Horizonte, com soluções plásticas de grande interesse. São exemplos o edifício do Fórum 

Lafaiete na Rua Goiás, o Edifício IPSEMG, atual Escola de Design da UEMG e o Edifício 

Nossa Senhora de Fátima, na esquina de rua dos Tupis e Rua Rio de Janeiro. 
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Fachada e maquete do prédio do o Edifício do Fórum Lafaiete. Raphael Hardy Filho, 1951. Fonte: 

DPCA. 
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Projeto para a fachada do Edifício Nossa Senhora de Fátima. Raphael Hardy Filho, 1954. Fonte: 

PBH. 

 

 
No Edifício Nossa Senhora de Fátima, Raphael Hardy Filho adota composição de tipo neoplasticista, 
com planos dispostos assimetricamente. Na fachada da Rua dos Tupis os parapeitos são em faixas 
horizontais de pastilhas coloridas em azul e rosa. Na fachada da Rio de Janeiro um plano vertical 
cego interrompe as faixas horizontais das esquadrias e um volume proeminente interrompe a 
sequência das faixas horizontais. Fonte: DPCA. 
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Projeto para a fachada do Edifício IPSEMG. Raphael Hardy Filho, 1965. Fonte: PBH. 

 

 
Edifício construído para sede do IPSEMG. Raphael Hardy Filho, 1965. Fonte: PBH. 
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Edifício residencial projetado por Raphael Hardy Filho, em 1949, para um lote no bairro Pampulha. Fonte: 
MALARD, Maria Lúcia (coord.). Modernismo Arquitetônico de Minas Gerais. Disponível em: 
http://www.arq.ufmg.br/modernismomg/rafa/RAfaframeset.html , acesso em 08/10/2013. 

 
Edifício residencial projetado por Raphael Hardy Filho, em 1949, para um lote no bairro Cidade Jardim. Fonte: 
MALARD, Maria Lúcia (coord.). Modernismo Arquitetônico de Minas Gerais. Disponível em: 
http://www.arq.ufmg.br/modernismomg/rafa/RAfaframeset.html , acesso em 08/10/2013.   
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5.2.3. CARACTERIZAÇÃO ARQUITETÔNICA  

O primeiro microfilme localizado para o lote que abriga o bem cultural em tela, datado de 

1926, remete à uma edificação, idealizada por Francisco Farinelli para Arthur Accacio 

Pereira.
30

A casa, implantada acima do nível da rua, era de um pavimento e tinha fachada 

com duas aberturas: uma janela e um arco gradeado que se abria para uma pequena 

varanda, pela qual se dava o acesso ao interior do imóvel.  

 
Figura 9: Ficha de obra. Histórico da construção do imóvel situado na 8ª Seção Urbana, quarteirão 30, lote 02, 

em 1926. Proprietário Arthur Alcacio Pereira. Disponibilizado pelo Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, 
2022. 

                                            
30

 Nome interpretado conforme ficha de obra número 52648, que indica o início da construção em 1926 e que 
apresenta o nome citado, entretanto, no microfilme de número 28521, tem-se o nome Arthur Alcacio e outro 
sobrenome que não foi possível ser identificado.  
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Figura 10: Microfilme da edificação que supõe ser o projeto da casa aos fundos. A planta está invertida de 
acordo com legenda do projeto. Disponibilizado pelo Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, 2022.  

Algumas plantas apresentam o desenho de outra edificação muito próxima ao bem 

protegido onde, atualmente, se situa o estacionamento. Não há registros das características 

dessa edificação. 

A edificação situada a Avenida Bias Fortes com Rua dos Goitacazes teve seu projeto 

idealizado e aprovado no ano de 1932, conforme informações escritas no microfilme. O 

projeto de número 70 é de autoria do arquiteto Francisco Farinelli e o proprietário era o Sr. 

Passiente Galizzi, bisavô dos atuais proprietários. 

O projeto original, em estilo eclético, previa dois pavimentos: o térreo de uso comercial e o 

segundo de uso residencial. A conformação da planta trapezoidal se devia à implantação 

alinhada ao terreno e à esquina, criando um chanfro. A fachada posterior apresentava 

volume escalonado. Possuía garagem aos fundos e circulação vertical disposta em um 

volume à direita da planta, além de outra escada disposta aos fundos, ao lado da garagem, 

cujo acesso se dava pela Avenida Bias Fortes. O alpendre acessava aos cômodos sociais 

da residência. A escada dos fundos, disposta ao lado da garagem, era acessada por um 

portão voltado para a Rua dos Goitacazes, e levava às áreas de serviço. 

O térreo apresentava três lojas (nomeadas na planta como salão) com acessos 

independentes, sendo o cômodo disposto na esquina o mais nobre por possuir cinco 

aberturas: três para a Avenida Bias Fortes, uma no chanfro e duas na Rua dos Goitacazes. 

As demais lojas eram acessadas apenas pela Rua dos Goitacazes, com dois portões para 

cada loja. A garagem possuía um portão que dialogava com as demais aberturas. 



 DOSSIÊ DE TOMBAMENTO – RUA DOS GOITACAZES, 1020 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA • CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE • NOVEMBRO / 2022 73 

O segundo pavimento possuía dois acessos. Os cômodos de serviço e áreas molhadas 

ficavam nos fundos. Havia um terraço, despensa, cozinha e um corredor que articulava para 

os lavabos e banheiro. O corredor acessava a sala de jantar, disposta ao lado esquerdo do 

alpendre, aberto em suas três fachadas: frontal, lateral direita e fundos. A sala direcionava, à 

esquerda, para três quartos dispostos linearmente, com janelas que abriam para a Rua dos 

Goitacazes. Na quina havia um dormitório, possivelmente o quarto do casal, com janelas 

que abriam para três faces. Por fim, ao lado do dormitório e adjacente à sala de jantar, havia 

a sala de visitas. 

A fachada era marcada por volumes escalonados no coroamento, ornamentado com 

frontões e elementos artísticos. O pavimento térreo dispunha de aberturas em portões que 

davam acesso ao comércio. Destaca-se o portão ornamentado de acesso independente ao 

alpendre. O segundo pavimento apresentava os planos de janelas, de duas ou quatro 

folhas, com caixilhos de vidro, venezianas e bandeiras superiores. Possuía alpendre ao lado 

direito de sua fachada frontal e um balcão na porção chanfrada.  

Elementos argamassados e decorativos ornamentavam a fachada. Observa-se também que 

o lote apresentava menor dimensão, com construções adjacentes inexistentes.  

 
Figura 11: Microfilme do projeto original do imóvel. Plantas do primeiro e segundo pavimento, planta de locação e 

cobertura, e secção. Disponibilizado pelo Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, 2022. 
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Figura 12: Microfilme do projeto original do imóvel. Cortes. Disponibilizado pelo Arquivo Público da Cidade de 

Belo Horizonte, 2022. 

 
Figura 13: Microfilme do projeto original do imóvel. Fachadas. Disponibilizado pelo Arquivo Público da Cidade de 

Belo Horizonte, 2022. 

Há um projeto de modificação, também de 1932, assinado por Francisco Farinelli, prevendo 

a substituição de um dos portões do térreo por uma janela. O portão a ser retirado seria o 

que estava locado ao lado esquerdo da porta de acesso à circulação vertical. Não se sabe 

se tal intervenção foi realizada, mas atualmente, o vão dessa abertura encontra-se vedado.  
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Figura 14: Microfilme do projeto de modificação de uma porta na fachada principal. Planta e fachada. 

Disponibilizado pelo Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, 2022. 

Outro projeto, de 1958, previa modificações e acréscimos para a edificação do Sr. Arthur 

Martini, avô dos atuais proprietários do imóvel. Um anexo foi idealizado e incorporado ao 

imóvel, junto à porção direita da fachada principal. Percebe-se um caráter modernista com 

fortes traços horizontais marcados por marquise que demarca os pavimentos, além de 

aberturas lineares. O anexo tinha como função ser uma loja no pavimento térreo e salão no 

pavimento superior, com banheiros em ambos andares e escada de acesso interna. O 

projeto de modificação buscou modernizar e simplificar a fachada da edificação preexistente 

visando linearizar e criar uma mesma linguagem arquitetônica. Entretanto, essas alterações 

não foram realizadas. Subentende-se, pelo atual estado de conservação do imóvel, uma 

sensibilidade e respeito da família com a historicidade e arquitetura da edificação, que pode 

ser um dos motivos pelos quais o caráter arquitetônico eclético do imóvel foi preservado.  

Pelas plantas é possível notar entradas independentes, não havendo relação e acesso entre 

a edificação eclética e a modernista. O alpendre teve sua fachada lateral direita vedada para 

a incorporação do anexo. Internamente poucas alterações foram realizadas na planta. O 

térreo passou a ter uma loja mais ampla, tendo sido demolida uma das alvenarias que 

dividia a loja, disposta na quina e a loja adjacente. Abaixo da escada foi locado um banheiro. 

A loja, próxima a garagem, transformou-se em escritório, com acesso para os fundos, e um 

banheiro foi disposto adjacente ao outro banheiro.  



 DOSSIÊ DE TOMBAMENTO – RUA DOS GOITACAZES, 1020 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA • CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE • NOVEMBRO / 2022 76 

O segundo pavimento não apresentou alterações significativas. Nota-se que o terraço foi 

dividido em dois cômodos: um espaço de passar e uma despensa. A antiga despensa se 

transformou em cozinha e a cozinha virou copa. Uma varanda foi incorporada aos fundos, 

com extensão até o banheiro, a fim de facilitar o acesso à escada posterior.  

 
Figura 15: Microfilme do projeto de 1958 do anexo e alterações da fachada. Plantas do primeiro e segundo 

pavimento, planta de cobertura e fachadas. Disponibilizado pelo Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, 
2022. 

 
Figura 16: Microfilme do projeto de 1958 do anexo e alterações da fachada. Cortes e fachadas. Disponibilizado 

pelo Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, 2022. 
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Em 1963 uma planta de levantamento das modificações internas foi realizada pelo 

construtor Oswaldo de Andrade. De 1958 a 1963 não houve nenhuma alteração interna ou 

externa. 

 
Figura 17: Microfilme de 1963 do levantamento das modificações internas do imóvel. Disponibilizado pelo 

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, 2022. 

 
Figura 18: Microfilme de 1963 do levantamento das modificações internas do imóvel. Disponibilizado pelo 

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, 2022. 

Atualmente, notam-se algumas alterações internas no imóvel, que não comprometem sua 

legibilidade e autenticidade. A planta abaixo foi elaborada sobre a planta de 1958. 

Atualmente, há ainda a incorporação de um novo anexo, junto ao anexo de Hardy, 

construído em 1993 e que se encontra em processo de regularização. 
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Imagem  1: Esquema demolição e construção elaborada sobre projeto de 1958. Elaborado por: Maria 

Clara Lara Ferreira, 28/07/22. 

01 - Loja 02 – Área 
funcionários 

03 – Circulação 
vertical 

04 – Sala 
varanda 

05- Sala 

06- Escritório  07- Escritório 08- Escritório 09- Escritório 10- Circulação/ 
depósito 

11- Depósito 
documental 

12- Cozinha 13- Sanitários   

O térreo é um espaço amplo utilizado como uma única loja. As divisões entre loja e 

escritório foram demolidas, assim como a garagem e a escada dos fundos. Incorporou-se 

uma estrutura metálica com vedação em tijolos cerâmicos aos fundos, criando um depósito. 

Abaixo da escada há um lavabo e o acesso ao primeiro pavimento do anexo.  

O segundo pavimento apresenta algumas integrações de cômodos. O espaço de passar e 

despensa se uniram em um cômodo único, tal como no projeto de 1932 e atualmente é um 

depósito documental (11). A varanda foi fechada e adaptada para funcionar como cozinha 

(12). A separação entre o quarto e a antiga cozinha foi demolida e transformou-se um 

escritório (06), que a acessa um espaço de circulação e depósito (10), antiga copa. A 

parede entre os quartos de quina e o quarto adjacente à sala foi demolida para se tornar um 

escritório único (09). Há ainda uma sala-varanda, (04) acrescida aos fundos do alpendre, 

que possui uma porta de acesso ao segundo pavimento do anexo. 

Em relação à materialidade interna, que está detalhada no tópico seguinte, “Descrição 

arquitetônica atual”, os proprietários mantiveram os pisos, rodapés, janelas e portas 

originais, apresentando pequenas adaptações devido às necessidades que foram surgindo. 

Em relação ao térreo, as portas de acesso a loja foram transformadas em vitrines com 
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planos de vidro locados no vão. Houve a alteração da porta de acesso à loja, atualmente 

uma porta metálica com caixilhos de vidro. Nota-se ainda o fechamento do alpendre com 

janela devido à necessidade de segurança.  

Em relação às fachadas notam-se poucas modificações, como já citado anteriormente. 

Através de imagens retiras do Google Maps, de 2009 a 2014 é possível observarmos 

algumas alterações. 

 
Imagem  2: Vista da fachada frontal em 2009. Google Maps, acessado em 27/07/22. 
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Imagem  3: Vista da fachada frontal em 2009. Google Maps, acessado em 27/07/22. 

 
Imagem  4: Vista da fachada lateral esquerda em 2009. Google Maps, acessado em 27/07/22. 

Em 2009 a fachada apresentava camada pictórica em tom ocre, com elementos 

argamassados em tom creme. O embasamento apresentava o mesmo tom. Possuía toldos 

vermelhos sobre as vitrines. A porta de acesso ao antigo alpendre era no tom bege assim 

como a porta de acesso à loja. O anexo possuía um plano de janelas no térreo e a marquise 

possuía camada pictórica em tom de ocre. 

 
Imagem  5: Vista da fachada frontal em 2011. Google Maps, acessado em 27/07/22. 
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Imagem  6: Vista da fachada lateral esquerda em 2011. Google Maps, acessado em 27/07/22. 

Em 2011 nota-se o vermelho nos elementos argamassados, além das bordas que 

emolduram o anexo. Há ainda o fechamento das janelas do térreo do anexo.  

 
Imagem  7: Vista da fachada lateral esquerda em 2014. Google Maps, acessado em 27/07/22. 



 DOSSIÊ DE TOMBAMENTO – RUA DOS GOITACAZES, 1020 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA • CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE • NOVEMBRO / 2022 82 

 
Imagem  8: Vista da fachada frontal em 2014. Google Maps, acessado em 27/07/22. 

Em 2014 tem-se a pintura do embasamento em vermelho assim como a estrutura inferior da 

porta de acesso ao alpendre. A porta de acesso à loja encontra-se no tom preto. Desde 

2014 não é possível observar, seja através das imagens de satélite dos anos subsequentes 

ou por meio da visita in loco, qualquer outra alteração em relação as fachadas da edificação 

principal. A edificação encontra-se conservada quase que em totalidade em relação ao 

projeto original documentado nos microfilmes. 

A edificação situada à Avenida Bias Fortes esquina com Rua dos Goitacazes, bairro Barro 

Preto, está localizada na quadra 030, lote 002Y.  

No entorno imediato há edificações indicadas para tombamento ou já tombadas. Alguns 

imóveis que possuem registro documental aprovado ou solicitado. As construções vizinhas 

apresentam diversidade tipológica, nas quais nota-se a presença de arquiteturas com 

filiação ao art-déco, galpões e edifícios residenciais de variadas épocas, conformando um 

conjunto heterogêneo. O imóvel destaca-se em relação ao entorno tanto pela implantação 

em lote de esquina como pelo estilo eclético característico do primeiro quartel do século XX. 
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Mapa 1: Localização do imóvel em relação ao seu entorno. O mapa também abrange a categoria de proteção 

dos imóveis. Fonte: BH Map, camada Patrimônio Cultural – Bens imóveis. Acesso em 26/07/2022. 

Os usos diversos estão presentes na região. Há predominância de comércios e serviços, 

além do uso residencial multifamiliar em edifícios de caráter misto, o que implica em uma 

verticalização no entorno contraposta por edificações comerciais de baixa altimetria, o que 

compõe uma paisagem diversificada. 

O imóvel encontra-se próximo à Praça Raul Soares, marco espacial e espaço público de 

lazer, além do Mercado Novo, estabelecimento com diversas lojas e restaurantes, de 

relevância comercial e cultural para o cenário belo-horizontino.  

 
Imagem  9: Vista do imóvel para a Avenida Bias 
Fortes. Do outro lado da via nota-se conjunto de 

galpões de baixa altimetria. Autoria: Maria Clara Lara 
Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  10: Vista da esquina para o entorno. A 

esquerda, comércios diversos e a direita edificação de 
uso misto de filiação art-decó. Autoria: Maria Clara 

Lara Ferreira, 25/07/22. 
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Imagem  11: Rua dos Goitacazes. Imóveis de 

diversidade tipológica e altimetria. Nota-se que não há 
exemplares com características arquitetônicas 
exemplares. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 

25/07/22. 

 
Imagem  12: Vista do outro lado da Avenida para o 

imóvel. A edificação se destaca no entorno, tanto por 
seu estilo arquitetônico, baixa volumetria, além da 

empana grafitada que focaliza o olhar para a 
edificação. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 

25/07/22. 

Há três edificações construídas no terreno, além de uma extensa área para estacionamento. 

O terreno abrange a edificação principal, onde funciona o setor administrativo e o comércio, 

um anexo, utilizado como depósito, e uma casa aos fundos que fora reformada para 

encontros de degustação de vinho. 

A edificação com processo de tombamento em aberto está localizada exatamente na 

esquina, com fachadas voltadas para ambos os logradouros, além da fachada chanfrada 

devido à conformação da esquina.  Os acessos se dão apenas pela Rua dos Goitacazes. 

 
Imagem  13: Vista da Rua dos Goitacazes para a casa 

dos fundos. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 
25/07/22. 

 
Imagem  14: Vista da Rua dos Goitacazes para o 

terreno. A esquerda, estacionamento, a direita, imóvel 
com processo de tombamento em aberto. Autoria: 

Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 
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Imagem  15: Vista do estacionamento para a casa dos 
fundos. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  16: Vista do estacionamento para o imóvel. 

Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Mapa 2: Mapa da localização dos imóveis dentro do terreno. Fonte: Google Earth, acesso em 26/07/2022. 

O anexo e a casa dos fundos são estruturas que foram incorporadas ao comércio devido à 

expansão e das necessidades advindas do crescimento. A edificação principal,  com 

processo de tombamento em aberto, apresenta características arquitetônicas que 

perpassaram por vários momentos e encontram-se registradas no tópico evolução 

arquitetônica. 
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Imagem  17: Fachada frontal da casa dos fundos. Nota-
se características de uma arquitetura modesta com uma 
janela e varanda com abertura de verga curva. Autoria: 

Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  18: Acesso lateral a varanda do imóvel. 

Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  19: Vista do arco da varanda para a rua. O vão 

possui gradil metálico ornamentado que protege o 
acesso. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  20: Ladrilho hidráulico da varanda. Autoria: 

Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 
 

 
Imagem  21: Vista interna da casa. A arquitetura remete 
a um chalé. Foi preservado o piso em taco de madeira e 
em ladrilho hidráulico. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 

 
Imagem  22: Piso em ladrilho hidráulico. Autoria: 

Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 
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25/07/22. 

O anexo foi incorporado de forma criteriosa e harmônica à edificação principal, respeitando 

a escala e se diferenciando estilisticamente uma vez que possui características que 

remetem ao modernismo. 

O projeto do anexo é de autoria do arquiteto Raphael Hardy Filho, considerado um dos 

precursores da arquitetura modernista em Minas Gerais. O projeto é simples e funcional, tal 

qual o funcionalismo modernista idealizava. O objetivo da nova espacialidade era ser uma 

loja, no térreo, e o salão, no pavimento superior. Atualmente o anexo foi incorporado e 

acessado pela edificação principal sendo utilizado como estoque e depósito. 

Um outro anexo fora incorporado àquele projetado por Hardy Filho em1993, implantada em 

uma das quinas do terreno que não possuía nenhuma função e estava ociosa. A estrutura 

está em processo de regularização e não interfere na leitura do bem.  

 
Imagem  23: Vista do anexo, disposto a direita da 
fachada frontal do bem. Autoria: Maria Clara Lara 

Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  24: Detalhe do térreo e marquise do anexo. 

Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  25:: Vista do primeiro pavimento do anexo. 

 
Imagem  26: Vista do primeiro pavimento do anexo. 
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Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  27:: Ladrilho hidráulico do piso do primeiro 

pavimento do anexo. Autoria: Maria Clara Lara 
Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  28: Segundo pavimento do anexo. Autoria: 

Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 
 

 
Imagem  29: O segundo pavimento encontra-se a um 
nível mais baixo que a edificação de valor histórico. 
Ladrilho hidráulico do piso do primeiro pavimento do 
anexo. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  30: Vista interna do segundo pavimento do 
anexo. Ladrilho hidráulico do piso do anexo. Autoria: 

Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 
 

 
Imagem  31: Aos fundos, acesso para o novo anexo. 

Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  32: Vista interna do anexo. Autoria: Maria 

Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

A edificação principal está implantada no alinhamento e no nível do passeio. Para fins 

referenciais, a fachada voltada para a Avenida Bias Fortes será considerada principal. Não 
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há afastamentos, exceto o da fachada posterior, possível de ser observada a partir do 

estacionamento.  

A fachada lateral esquerda está voltada para a Rua dos Goitacazes e é através dela que se 

acessa o imóvel e o estacionamento da loja. Há ainda uma fachada intermediária, 

chanfrada, marcando a esquina. A fachada lateral sofreu intervenções devido à 

incorporação do anexo. 

O imóvel possui forma trapezoidal devido à sua implantação no terreno. Possui dois 

pavimentos com revestimento externo em falso rusticado com camada pictórica em tom 

ocre. O embasamento e elementos em alto relevo apresentam camada pictórica em tom 

vermelho. As fachadas apresentam a mesma linguagem, diferenciando-se apenas a fachada 

posterior. Nota-se platibanda escalonada, apresentando frontões e ornamentos, arrematada 

com cimalha que perpassa por todas as fachadas criando uma forte marcação horizontal. 

Não é possível averiguar o manto de cobertura e suas águas, porém observa-se a presença 

de telhas do tipo capa e bica e em algumas áreas telhas de fibrocimento.  

 
Imagem  33: Vista total da fachada principal. A 

esquerda, edificação com processo de tombamento 
em aberto, e a direita, anexo incorporado a edificação. 

Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  34: Fachada lateral esquerda. Autoria: Maria 

Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 
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Imagem  35: Chanfrado incorporado a fachada lateral 

esquerda. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  36: Fachada posterior. Autoria: Maria Clara 

Lara Ferreira, 25/07/22. 
 

A fachada frontal está voltada para a Avenida Bias Fortes. Ela é marcada por dois 

momentos históricos e estilísticos: à esquerda, tem-se o ecletismo, sendo o imóvel um dos 

poucos remanescentes das construções iniciais da capital e à direita, um modesto 

modernismo incorporado como anexo.  

A edificação eclética possui planos verticais que demarcam sutis volumes, criando 

reentrâncias com planos desconectados. Colunas embebidas marcam a verticalidade e 

monumentalizam a estrutura. As aberturas estão locadas nos planos mais afastados, sendo 

o térreo marcado por vitrines, antes antigas portas de acesso, e uma porta metálica. Nota-se 

escalonamento entre a porção das vitrines e porção com portão metálico, sendo essa mais 

baixa que o outro volume. 

Frisos marcados junto ao falso rusticado, acima das aberturas do térreo e em formas 

trapezoidais destacam os vãos. Frisos horizontais demarcam os pavimentos e encontram-se 

limitados pelos pilares embebidos. Nas contravergas das janelas tem-se elementos em alto 

relevo, lineares com detalhes escalonados em suas bases. Há molduras retangulares em 

alto relevo que destacam os pilares embebidos. Possuem elemento artístico ovalado, abaixo 

do friso e arremate em cimalha. 

A porção da fachada levemente mais baixa apresenta mais riqueza de detalhes com 

elementos argamassados que contornam e margeiam as aberturas. Nota-se curva 

segmentando a bandeira fixa do portão metálico além de elementos horizontais que 

demarcam a largura do vão. Apresenta capteis que remetem a um estilo composto. Há uma 
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espécie de elemento treliçado na contraverga da janela, além de ornamentos quadrados 

com motivações florais locados nas laterais superiores das janelas. 

O coroamento apresenta frontão escalonado com arremate em relação ao segundo 

pavimento, com cimalha e falsa cachorrada. O frontão apresenta um ornamento, 

centralizado, que remete a um brasão, além de motivações florais e formas curvas. 

As aberturas do térreo são compostas por vitrines e portão metálico, que acessa o patamar 

para circulação vertical do imóvel. Há duas vitrines, com plano de vidro e portão metálico de 

enrolar locado acima. Há um vão fechado, a direita das vitrines que é possível de ser 

identificado tanto pelos microfilmes quanto pela marcação da verga. E por fim, portão 

metálico, com bandeira superior em arco pleno desconectada das duas folhas de abrir. 

Apresenta bandeira inferior acoplada as folhas, com chapa metálica retangular, com 

motivação floral centralizada e margeada por forma losangonal. 

As janelas apresentam camada pictórica no tom branco e estão locadas no pavimento 

superior. A fachada apresenta três tipologias:  

 Tipo 01 – locadas no primeiro e terceiro plano recuado da fachada: em 

madeira, de abrir, com duas folhas, veneziana inferior e caixilhos de vidro, 

bandeira fixa apresentando vidro central no tom azul; 

 Tipo 02 – duas janelas locadas no segundo plano recuado da fachada: em 

madeira, com abertura do tipo camarão, com quatro folhas, veneziana inferior e 

caixilhos de vidro, bandeira fixa apresentando vidro no tom azul intercalado 

entre vidros translúcidos; 

 Tipo 03 - locada no quarto plano recuado da fachada: em ferro, de quatro 

folhas, sendo as duas centrais de correr e laterais fixas, além de planos 

envidraçados laterais fixos, com caixilhos de vidro. Não apresentam bandeira 

superior; 

O anexo apresenta simplicidade de forma e estrutura. Possui o mesmo tipo de revestimento 

e tratamento da edificação eclética. Sua fachada apresenta apenas um plano, sendo 

emoldurado por elemento que avança levemente sobre a fachada e conformando uma 

espécie de caixa que está dimensionada do coroamento até a metade da altura do 

pavimento térreo, sendo o elemento inferior uma marquise que se estende sobre o passeio.  
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O térreo apresenta um vão fechado e dois portões metálicos que estão camuflados pelas 

cores da fachada. Acima da marquise tem-se vãos lineares, e dispostos no eixo das janelas 

acima, com gradis metálicos a frente e vidros fixos por detrás. No segundo pavimento há 

três janelas com bandeira inferior fixa em caixilhos de vidro e acima janelas basculantes, 

com estrutura fixa em vidro nas laterais intercalando com as estruturas móveis. Nota-se 

elemento argamassado e linear na contraverga das janelas. A direita da última janela tem-se 

três pequenos vãos quadrados, em caixilhos de vidro fixos dispostos a mesma altura da 

verga das janelas e espaçados simetricamente. 

 
Imagem  37: Vista da fachada frontal da edificação 
com processo de tombamento em aberto. Autoria: 

Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  38: Vista da fachada frontal do anexo. 

Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 
 

 
Imagem  39: Detalhe para os frisos trapezoidais sobre 
as vergas das aberturas do térreo. Acima, elementos 

argamassados com camada pictórica no tom vermelho. 
Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  40: Detalhe do térreo. Vitrines posicionadas a 
esquerda da imagem, vão tampado e a direita, portão 
metálico. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 
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Imagem  41: Detalhe do vão fechado. O microfilme 

original apresentava quatro acessos ao térreo. Autoria: 
Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  42: Detalhe do portão metálico. Nota-se frisos 
acima da bandeira superior segmentando e compondo 
o falso rusticado. Capitéis ornados compõem os pilares 

embebidos. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 
25/07/22. 

 
Imagem  43: Vista das janelas metálicas e basculantes 
do anexo. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  44: Vãos fechados e portas discretas no 

térreo do anexo. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 
25/07/22. 

A fachada chanfrada será considerada parte da fachada lateral direita, porém, por possuir 

elementos que se destacam será tratada com uma descrição a parte. A fachada apresenta 

simetria no eixo vertical devido ao alinhamento entre as aberturas do térreo e segundo 

pavimento.  

Assim como a fachada principal, apresenta no térreo frisos superiores em formas 

trapezoidais que segmentam o falso rusticado destacando a vitrine no pavimento térreo. A 

vitrine apresenta dois degraus, revestidos em mármore branco, que acessavam a antiga 

porta que era locada ao vão. Atualmente tem-se um plano de vidro com portão metálico de 

enrolar acima da estrutura.  
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O segundo pavimento apresenta sacada assentada sobre dois consolos ornamentados 

dispostos nas extremidades da estrutura, saliente a parede e arrematado por cornija. 

Apresenta guarda-corpo em alvenaria com recortes retangulares com gradis metálicos 

pintados na cor branca.  Possui uma porta de madeira, com camada pictórica no tom branco 

e gradil metálico a frente, de abrir, com duas folhas, apresentando almofada inferior, 

veneziana central, e caixilhos de vidro na porção superior. Possui dois vidros azuis locados 

simetricamente e bandeira fixa com vidro.  

O coroamento também segue a mesma linguagem da fachada frontal, com cimalha e falsa 

cachorrada. Possui um frontão com ornamento, centralizado, que remete a um brasão, além 

de motivações florais e formas curvas. 

 
Imagem  45: Vista da porção chanfrada. Destaque 

também para o grafite realizado na empena do edifício 
vizinho. Há um diálogo harmonioso entre as cores que 
destacam ainda mais o imóvel.  Autoria: Maria Clara 

Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  46: Vista da porção chanfrada. Frontão com 
ornamento argamassado. Autoria: Maria Clara Lara 

Ferreira, 25/07/22. 
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Imagem  47: Detalhe do balcão com consolos. Vista da 

falsa cachorrada. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 
25/07/22. 

 
Imagem  48: Vista da vitrine no térreo. Autoria: Maria 

Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

Em continuidade à fachada lateral direita tem-se um plano alinhado ao passeio da Rua dos 

Goitacazes. Apresenta mesma disposição e linguagem arquitetônica tal qual a fachada 

principal. Há ainda uma porção do volume da fachada com menor altimetria, locada a 

esquerda, apresentando outra composição em seu coroamento. Possui colunas embebidas 

que demarcam planos verticais e dispostos a eles as aberturas. 

Nota-se que o térreo apresenta, à esquerda, o acesso para a loja e os demais planos 

dispostos são vitrines locadas nos planos recuados e demarcados por coluna embebidas. A 

porta de acesso é preta, em ferro, apresentando caixilhos de vidro, duas folhas e de abrir. 

Observa-se que em cada plano recuado há duas vitrines, sendo seis no total.  

Os frisos, marcados junto ao falso rusticado, estão acima das aberturas com as vitrines em 

formas trapezoidais que destacam os vãos. Frisos horizontais demarcam os pavimentos e 

encontram-se limitados pelos pilares embebidos. Nas contravergas das janelas tem-se 

elementos em alto relevo, lineares com detalhes escalonados em suas bases. Há molduras 

retangulares em alto relevo que destacam os pilares embebidos. Possuem elemento 

artístico ovalado, abaixo do friso e arremate em cimalha que arremata o coroamento do 

pavimento. 

Em relação à porção da fachada com menor altimetria, em seu segundo pavimento, 

observa-se outros tipos de ornamento com elementos argamassados que emolduram as 

janelas. Há ornamentos quadrados com motivações florais locados nas laterais superiores 

das janelas e apenas um centralizado na platibanda e alinhado ao vazio entre janelas. Na 

contraverga há elementos triangulares dispostos nas extremidades da moldura. 
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Possui apenas um tipo de janela, já referenciada como “Tipo 01”: em madeira, de abrir, com 

duas folhas, veneziana inferior e caixilhos de vidro, bandeira fixa apresentando vidro central 

no tom azul. A disposição na fachada dá-se através dos planos recuados e suas dimensões. 

As janelas são locadas linearmente com espaçamento simétrico entre si. Há doze janelas 

dispostas, da esquerda para a direita em 2-3-3-2-2, ou seja, planos que apresentam 

duplicidade ou triplicidade de aberturas.  

O coroamento apresenta arremate com cimalha e falsa cachorrada. A platibanda apresenta 

diversos recortes escalonados conformando assimetria. Possui um modesto frontão com 

ornamento centralizado que remete a um brasão, além de motivações florais e formas 

curvas. Possui ainda três losangos com motivação floral centralizados nos demais frontões.  

 
Imagem  49: Vista da fachada lateral esquerda. 

Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  50: Vista da fachada lateral esquerda. Térreo 

com vitrines e portas e segundo pavimento com 
janelas. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  51: Detalhe dos pilares embebidos com 

elemento decorativo próximo ao capitel. Elementos 
argamassados na contraverga. Autoria: Maria Clara 

Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  52:: Detalhe do falso rusticado, frisos e falsa 

cachorrada. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 
25/07/22. 
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Imagem  53: Vista das vitrines com portão metálico de 

enrolar acima. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 
25/07/22. 

 
Imagem  54: Portão de acesso principal. Autoria: Maria 

Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

A fachada posterior é vista do estacionamento. Apresenta características modestas que 

contrapõem as fachadas vistas da rua. Nota-se diversos volumes consequentes da 

conformação da planta que possui escalonamento nas porções posteriores visto que os 

cômodos laterais, consequentemente, seguem o alinhamento de sua implantação. 

O pavimento térreo apresenta volume saliente em relação ao segundo pavimento. Observa-

se cobertura em telha capa e bica, em caimento de uma água, com calha metálica na borda. 

A estrutura é metálica, vedação em alvenaria de tijolos cerâmicos e camada pictórica no tom 

ocre. Possui acesso à direita para a loja. O cômodo funciona como uma espécie de depósito 

externo, edificado com materiais contemporâneos e de fácil reversibilidade.  

O segundo pavimento possui quatro planos escalonados. Da esquerda para a direita tem-se 

o plano mais recuado, com janela metálica de abrir; o segundo plano, intermediário, nota-se 

duas janelas basculantes conjuntas, com moldura lateral, inferior e central, em caixilho de 

vidro fixo e gradil metálico ornamentado; abaixo do plano intermediário, há um plano 

composto por um volume horizontal e uma empena. O volume horizontal é mais baixo, com 

duas janelas basculantes em ferro, enquanto a empena segue a altura dos demais volumes 

e apresenta condensadoras dispostas externamente. 
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Imagem  55: Vista do imóvel e acesso ao 

estacionamento. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 
25/07/22. 

 
Imagem  56: Vista dos fundos da edificação. Autoria: 

Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  57: Volumes diversos e dispostos de forma 
escalonada compõem a fachada posterior. Autoria: 

Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  58: Em primeiro plano nota-se a estrutura 
metálica vedada por tijolos cerâmicos que configura 

um depósito. Cobertura em telha capa e bica. Autoria: 
Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

Em relação à disposição interna do imóvel nota-se conservação da configuração de uso 

prevista no projeto original, voltado para o uso comercial no pavimento térreo e uso 

residencial no pavimento superior.  

O térreo incorporou as demais lojas existentes transformando-se em um espaço mais 

amplo. Atualmente, o uso do imóvel é apenas comercial sendo o segundo pavimento parte 

do setor administrativo e financeiro, entretanto, a disposição espacial manteve-se a mesma 

com pequenas intervenções necessárias para a incorporação de um novo uso.  

A planta a seguir é um esquema da disposição interna atual do imóvel. Incorporou-se o novo 

anexo e o anexo de Hardy Filho (1958) a fim de facilitar a leitura total do bem.  
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Imagem  59: Esquema da configuração atual dos espaços internos. Elaborado por: Maria Clara Lara Ferreira, 

28/07/22. 

01 - Loja 02 – Área 
funcionários 

03 – Alpendre 04 – Sala varanda 05- Sala 

06- Escritório  07- Escritório 08- Escritório 09- Escritório 10- 
Circulação/depósito 

11- Depósito 
documental 

12- Cozinha 13- Sanitários   

O primeiro pavimento é amplo e utilizado como loja (01). As aberturas laterais servem como 

vitrines. Possui materialidade contemporânea com piso em granito, forro de PVC, e 

revestimento das paredes em painéis de madeira. Há um balcão curvo revestido em 

azulejos azuis e um cômodo para funcionários (02) revestido em azulejos verdes. Nota-se 

um mezanino, sustentado por estrutura metálica, também revestido em azulejos verdes e 

com janelas máximo-ar metálicas que se abrem para o ambiente interno. Seu acesso é 

através do patamar da escada de acesso ao segundo pavimento.  

O acesso ao anexo dá-se por um vão por detrás do balcão não sendo acessado por clientes 

e/ou público externo. Atualmente seu uso é como estoque.  

03 
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Imagem  60: (01) Vista interna da porta de acesso para 

a loja. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  61: (01) Acesso da loja para o 

estacionamento. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 
25/07/22. 

 
Imagem  62: (01) Vista da loja. A esquerda, porta de 
acesso, aos fundos, acesso ao estacionamento, a 

direita, área dos funcionários e balcão. Autoria: Maria 
Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  63: (01) Vista geral da loja. Autoria: Maria 

Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 
 

 
Imagem  64: (01) Vista do mezanino disposto a meia 

altura da loja. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 
25/07/22. 

 
Imagem  65: (01) Vista geral da loja. Revestimentos 
contemporâneos. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 

25/07/22. 



 DOSSIÊ DE TOMBAMENTO – RUA DOS GOITACAZES, 1020 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA • CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE • NOVEMBRO / 2022101 

 
Imagem  66: (01) Vista geral da loja. Autoria: Maria 

Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  67: (01) Vista geral da loja. Ao fundo porção 

chanfrada e vitrines com prateleiras. Autoria: Maria 
Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  68: Acesso ao volume da escada. Piso em 

cimento queimado pintado em vermelho. Autoria: Maria 
Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  69: Escada de acesso ao segundo 

pavimento. A esquerda do patamar, acessa-se ao 
mezanino. A direita, tem-se o outro lance da escada, 

conformando um "U". Autoria: Maria Clara Lara 
Ferreira, 25/07/22. 

O segundo pavimento é acessado por uma escada (03) que interliga ao antigo alpendre, 

atualmente fechado, conformando um espaço apenas de circulação que interliga, à 

esquerda, a edificação e, aos fundos, a uma espécie de sala-varanda (04). Esse cômodo 

apresenta uma porta metálica que acessa ao segundo pavimento do anexo.  
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Imagem  70: (03) Vista da escada no sentido da 

descida. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  71: (03) Vista da escada que se direciona ao 
alpendre. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  72: (03) Vista do alpendre. Aos fundos, sala-
varanda. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  73: (03) Detalhe do piso em ladrilho 

hidráulico. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  74: (03) Detalhe do alpendre. A esquerda, 
janela locada onde antes era a varanda. A frente e a 

esquerda, porta de acesso ao escritório. A direita, 
janela que se abre para a sala. Autoria: Maria Clara 

 
Imagem  75: (04) Vista para a sala-varanda. Piso em 

madeira, janela metálica aos fundos e teto sem 
revestimento. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 

25/07/22. 



 DOSSIÊ DE TOMBAMENTO – RUA DOS GOITACAZES, 1020 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA • CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE • NOVEMBRO / 2022103 

Lara Ferreira, 25/07/22.  

 
Imagem  76: (04) Vista da sala-varanda. Autoria: Maria 

Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  77: (04) O espaço apresenta fechamento em 
gradil metálico. A esquerda, acesso para o segundo 

pavimento do anexo. Autoria: Maria Clara Lara 
Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  78: (04) Detalhe das aberturas dos banheiros 

que se abrem para a varanda. Autoria: Maria Clara 
Lara Ferreira, 25/07/22. 

 

Ao acessar o segundo pavimento nota-se claramente os usos aos quais o espaço era 

destinado. Acesso pela sala (05), com escritórios (06 e 07) dispostos linearmente com 

portas que se abrem para o cômodo. Há um corredor à esquerda que se abre para mais 

dois escritórios (08 e 09), sendo o último nobremente locado entre as três fachadas 

principais, utilizado pela família. Os cômodos eram utilizados como quartos. 
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Imagem  79:  (05) Vista geral da sala. O armário 
expositor das lembranças da família encontra-se a 

esquerda na imagem. Autoria: Maria Clara Lara 
Ferreira, 25/07/22. 

Imagem  80: (05) Vista para a porta e janelas. Porta de 
abrir de duas folhas e janelas com quatro folhas. 

Bandeira com vidros translúcidos e no tom de azul. 
Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  81: (05) Vista geral da sala. Autoria: Maria 

Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  82: (05) Vista da sala para os cômodos dos 

escritórios. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 
25/07/22. 

 
Imagem  83: (05) Detalhe do piso em taco de madeira. 

Paginação em amarração com tonalidades 
intercaladas. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 

25/07/22. 

 
Imagem  84: (05) Transição do piso da sala para o 
corredor dos banheiros. Autoria: Maria Clara Lara 

Ferreira, 25/07/22. 
 

 
Imagem  85: (06) Vista do escritório acessado pela 
sala. Porta almofadada. Autoria: Maria Clara Lara 

Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  86: (06) Vista do escritório. Janelas que se 

abrem para a Rua dos Goitacazes. Autoria: Maria 
Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 
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Imagem  87: (06) Vista da paginação do piso com 
paginação em diagonal com cores intercaladas. 

Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  88: (07) Vista do escritório com piso em 
paginação em dama. Autoria: Maria Clara Lara 

Ferreira, 25/07/22. 
 

 
Imagem  89: (07) Vista geral do escritório. Autoria: 

Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  90: (07) Vista geral do escritório. Autoria: 

Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  91: Vista do corredor de acesso aos demais 

escritórios. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 
25/07/22. 

 
Imagem  92: (08) Vista geral do escritório. Autoria: 

Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 
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Imagem  93: (08) Vista geral do escritório. Autoria: 

Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  94: (08) Detalhe da paginação do piso. 

Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  95: Vista do corredor sentido sala. Autoria: 

Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Imagem  96: (09) Vista geral do escritório. Aos fundos, 
porta de acesso ao balcão. Autoria: Maria Clara Lara 

Ferreira, 25/07/22. 

 
Foto 1: (09) Vista geral do escritório. Autoria: Maria 

Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Foto 2: (09) Vista geral do escritório. As janelas ao 

fundo abrem-se para a Rua dos Goitacazes. Autoria: 
Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 
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Foto 3: (09) Vista geral do escritório. Essa porção era a 
antiga sala de visitas do projeto de 1932. Atualmente o 
cômodo fora incorporado junto ao escritório. Autoria: 

Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Foto 4: (09) Vista geral do escritório. Vista do vão onde 
havia uma parede divisória. Autoria: Maria Clara Lara 

Ferreira, 25/07/22. 
 

À direita, na sala, tem-se outro corredor que direciona às áreas molhadas da casa. Há três 

banheiros (13) dispostos linearmente pelo corredor. À esquerda do corredor, acessa-se a 

uma espécie de depósito/corredor (10), que direciona, à esquerda, a um deposito 

documental (11) do comércio e, à direita, uma pequena cozinha.  

 
Foto 5: Detalhe do corredor dos banheiros. Autoria: 

Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Foto 6: Ladrilho hidráulico do corredor dos banheiros. 

Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 
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Foto 7: (13) Vista de um banheiro utilizado como 

depósito. Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Foto 8: (13) Detalhe do piso em lajota vermelha. 

Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Foto 9: (13) Vista do banheiro. Piso em lajota em tom 

vermelho e revestimento das paredes em azulejo. 
Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Foto 10: (13) Vista do banheiro. Piso em lajota em tom 

vermelho e revestimento das paredes em azulejo. 
Esse é o maior banheiro. Autoria: Maria Clara Lara 

Ferreira, 25/07/22. 
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Foto 11: (13) Detalhe da pia do banheiro. Autoria: 

Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Foto 12: (10) Vista do espaço de circulação-depósito. 

Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Foto 13: (10) Vista do espaço de circulação-depósito. 
A esquerda, acesso ao depósito documental (11) e a 
direita, acesso a cozinha (12). Autoria: Maria Clara 

Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Foto 14: (11) Vista do depósito documental. Autoria: 

Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 
 

 
Foto 15: (12) Vista da cozinha. Detalhe para a sombra 
do gradil ornado sobre as folhas basculantes. Autoria: 

Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Foto 16: (12) Detalhe do ladrilho hidráulico da cozinha. 

Autoria: Maria Clara Lara Ferreira, 25/07/22. 
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Foto 17: (12) Vista da cozinha. Autoria: Maria Clara 

Lara Ferreira, 25/07/22. 

 
Foto 18: (12) Vista da cozinha. Autoria: Maria Clara 

Lara Ferreira, 25/07/22. 

É importante ressaltar o bom estado de conservação dos cômodos do segundo pavimento. 

Nota-se também uma riqueza de detalhes que vai do piso as esquadrias. Cada cômodo 

apresenta um piso único sendo os pisos de tacos com paginações diferentes assim como os 

ladrilhos hidráulicos e lajotas nas áreas molhadas. 

Como já explicitado na parte de evolução arquitetônica, a edificação encontra-se bem 

preservada. As intervenções que mais se destacam são a ampliação da loja e seus 

revestimentos contemporâneos. As demais intervenções, tais quais o anexo e quebras de 

parede do segundo pavimento, já eram existentes quando a família adquiriu o imóvel. As 

coberturas em telhas de fibrocimento localizadas aos fundos do lote pouco interferem no 

bem. 

As características arquitetônicas referentes à época da construção estão preservadas em 

sua fachada e em seus cômodos internos. Tem-se uma forte relevância estética e histórica, 

inclusive afetiva que se mostra claramente através do móvel expositor na sala que configura 

uma espécie de “museu familiar” com vários itens que rememoram as lembranças e 

histórias da família.  

As modificações externas e internas do imóvel já se assentaram no tempo e compõe 

visualmente bem com o interior. Consideramos um bom exemplar de arquitetura eclética 

comercial que merece seguir sendo preservado. 
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6. JUSTIFICATIVA PARA O TOMBAMENTO 

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

proteção de Conjuntos Urbanos, entende-se a preservação de determinada edificação como 

a valorização dos elementos simbólicos que remetem à história da ocupação de uma 

mancha urbana, no caso presente, da mancha que abarca partes do bairro Barro Preto. A 

preservação, nessa política, é compatível com as novas inserções urbanas, numa dinâmica 

inevitável de ressignificações. Seu objetivo fundamental é a promoção da qualidade de vida 

dos cidadãos, ao valorizar seus lugares da memória, sua identidade, suas referências 

cotidianas.  

A identificação dos valores é uma referência fundamental para a patrimonialização de um 

bem e a sua preservação, cujo objetivo principal é proteger os seus significados, de acordo 

com os critérios estabelecidos quando de seu tombamento. A tarefa de proteger o 

patrimônio cultural impõe, assim, o exercício do julgamento e a tomada de decisões cujos 

efeitos, sentidos por longo tempo, determinarão muito do que as gerações futuras vão 

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

queremos que seja transmitido para futuras gerações, ou seja, do que esperamos para 

nossa cultura em um futuro que dependerá também das escolhas feitas no presente. 

Diversas edificações pertencentes ao Conjunto Urbano em Estudo Avenida Augusto de Lima  

apresentam caráter referencial e simbólico para a cidade, tendo sido indicadas como bens 

culturais merecedores de tombamento. Sua proteção, além de propiciar um registro histórico 

dessa região da cidade, contribui para manter uma salutar heterogeneidade do espaço, 

tanto em termos volumétricos, quanto ambientais e de usos. 

É nessa perspectiva que contemplamos a preservação do imóvel situado à Rua dos 

Goitacazes, 1020. O seu tombamento trará relevantes contribuições por garantir às atuais e 

futuras gerações de belo-horizontinos, bem como cidadãos de outros lugares, o direito à 

informação, à contemplação e à experiência no contato com o patrimônio constituído em 

outros tempos, possibilitando um diálogo intergeracional, reconhecimento de seu valor 

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

usos que não original. Preservar a edificação em questão significa resguardar a forma de 

vivência demonstrada por meio das características arquitetônicas desta edificação e dos 

outros bens culturais protegidos que configuraram seu entorno, nas quadras adjacentes, e o 

tornam representativos dessas formas de viver num determinado período da história da 

cidade de Belo Horizonte. Em outras palavras, a preservação desse bem cultural é uma 
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forma de tentar resguardar uma ambiência história. A sua vizinhança e o entorno, com 

imóveis protegidos, confirma a importância destes marcos para a cidade de Belo Horizonte. 

Por sua vez, a preservação dessas ambiências históricas, terminam orientando boas 

práticas de intervenção nesses contextos históricos e culturais, uma vez que as 

recomendações caminham no sentido de conservar aquilo que é autêntico, integrar os bens 

culturais aos diversos contextos urbanos contemporâneos, respeitando, sempre que 

possível, os valores de antiguidade.  

A preservação de ambiências históricas transmite legados culturais, contribuem para a 

reafirmação das identidades dos lugares e facilitam interações afetivas entre pessoas e 

ambientes patrimoniais. 

O presente dossiê contextualizou a edificação da Rua dos Goitacazes, 1020, como 

portadora de valores de significância. Os documentos e informações reunidas permitiram a 

identificação de diversos valores de ordem social, de Intelectualidade, de identidade e 

ideológicos, assim como valores sentimentais. 

Para Riegl (2014), atribuímos valores históricos a um bem quando possui pertinência e 

relevância documental, tendo permanecido como vestígio de um contexto específico, do 

qual tem a capacidade de atuar como testemunha. Os valores históricos advêm do quanto o 

bem cultural influenciou determinada conjuntura histórica e social, ou mesmo do quanto foi 

influenciado por ela, sendo mais acentuados quanto mais preservadas estiverem as 

evidências dessa associação com o passado (ICOMOS, 2013). O material reunido no 

presente dossiê nos permitiu atribuir significativa importância histórica à edificação da Rua 

dos Guajajaras, 1020. O imóvel é representativo de uma arquitetura eclética. O 

ecletismo aparece como a cultura arquitetônica própria do século XIX, “de uma classe 

burguesa que dava primazia ao conforto, amava o progresso (especialmente quando 

melhorava suas condições de vida), amava as novidades, mas rebaixava a produção 

artística e arquitetônica ao nível da moda e do gosto. ” (PATETTA, 1987, p. 13). Esta 

definição de ecletismo valoriza o estilo como próprio de uma classe burguesa.  

Para além dessa visão, o ecletismo faz parte de um momento em que os valores de uma 

antiga sociedade dão seus últimos suspiros, caminhando para uma nova realidade, a partir 

de um movimento contraditório e ao mesmo tempo complementar, em que valores do 

passado e do presente se unem em uma nova realidade. As inovações técnicas e as 

linguagens do historicismo unem-se ao urbanismo, nova disciplina, para criar parte das 

novas realidades urbanas do século XIX.  
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Os valores artísticos apontados por Vinãs (2005) estão em sintonia com as referências 

advindas da Carta de Burra (2004; 2013). Nesse documento, determina-se que os valores 

estéticos se referem às experiências sensoriais e de percepção do espaço, a conceitos 

estéticos formais que são culturalmente influenciados pelos costumes locais, assim como 

por características simbólicas que evocam estilos ou que sejam representativas de 

determinados imaginários (ICOMOS, 2013). Esses valores são contextualizados no projeto 

do edifício por meio das formas adotadas, implantação, proporções e composição geral. 

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

políticas de preservação, após os anos 1970, e considerando a leitura ampliada do sentido 

da preservação em consonância com o art. 216, Seção II, da Constituição federal de 1998, 

os valores artísticos da edificação podem ser contextualizados especialmente nas formas, 

proporções, implantação, ornamentos, revestimentos e composição geral. Neste sentido, 

destacamos que a edificação, objeto deste dossiê de tombamento, ainda mantém boa parte 

do tratamento original de grande parte da volumetria visível do logradouro, sendo, dessa 

forma, uma referência de valor estético no contexto do bairro. Esta edificação consiste num 

importante exemplar da arquitetura da primeira metade do século XX, que se vincula ao 

ecletismo tardio de tipologia mista, comercial e residencial. 

O valor científico como referencial de significância remete aos estudos acadêmicos 

voltados para a compreensão das estratégias de organização do espaço, técnicas 

construtivas e estudos da história da arquitetura. Aborda a relação com os hábitos, valores, 

modos de ser e viver, enfim, a cultura dos grupos formadores da sociedade belo-horizontina 

nos diversos períodos históricos. No campo da Educação pelo Patrimônio é exemplo que 

pode ser adotado para pesquisas sobre forma como foram pensados e propostos os 

espaços voltados para a educação. Permite a estudantes de arquitetura, de sociologia e de 

outras áreas, assim como a demais pesquisadores, compreenderem o contexto da criação, 

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

organização dos espaços destinados às escolas, suas diferenças e semelhanças com o 

tempo presente. 

Os significados de identidade coletiva estão relacionados à relevância que assumemos 

espaços de convivência coletiva e afetiva. Os significados sentimentais mencionados por 

Vinãs (2005) justificam a preservação da edificação da rua dos Goitacazes, 1020, 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 
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que se refere à relação de cada indivíduo com o espaço em que habita e frequenta. O 

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

como suporte físico para o que o historiador francês Pierre Nora denomina de “lugar de 

memória”, que pode ser o próprio edifício como também os acontecimentos, festas, 

aniversários, tratados, processos verbais e situações associadas a ele.  

Tendo em vista todas as significâncias apresentadas no presente dossiê de tombamento, 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 necessidade de ser 

deliberado o tombamento específico (terceiro grau de proteção) do bem cultural localizado à 

Rua dos Goitacazes, 1020 incluindo a aprovação das diretrizes de preservação e de 

intervenção, como forma a garantir a sua preservação, bem como a ambiência de seu 

entorno imediato, promovendo as qualidades urbana, ambientais e cultural do local e da 

cidade de Belo Horizonte. 
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Quadro-Resumo dos valores de significância atribuídos ao imóvel 

 

Valores de significância cultural 

Tipo de valor 

(atributo) 

Valor associado ao bem cultural 

(significado) 

Históricos 

▪ Referência de valor individual enquanto documento arquitetônico de 

uma fase evolutiva da cidade e por fazer parte de um conjunto edilício 

que contribui para a qualidade urbano-ambiental do local e resguarda a 

forma de viver de um determinado período da história da cidade 

▪ Representação do reconhecimento da sua importância no contexto e na 

evolução histórico-urbana de Belo Horizonte, que possibilita a 

preservação de um bem que serve como documento arquitetônico e 

urbano, como uma peça histórica e documental.  

▪ A edificação é representativa das primeiras ocupações do Bairro Barro 

Preto, sendo um importante exemplar da arquitetura de uso misto que 

marcou a paisagem do bairro na primeira metade do século XX. 

▪ Referência simbólica e afetiva, de identidade coletiva. 

Artísticos/ 

estéticos 

▪ Exemplar significativo, de tipologia do estilema eclético, adotadas na 

primeira metade do século XX na cidade de Belo Horizonte 

▪ Insere-se de forma harmônica no ambiente urbano, em termos de 

implantação, forma, ritmo, proporção e escala; 

▪ Exemplar que contribui para a preservação da paisagem cultural e a 

ambiência do Conjunto Urbano em Estudo Avenida Augusto de Lima. 

Científicos 

▪ Referência para pesquisas que envolvam as disciplinas de História, 

Arquitetura, dentre outras, em relação a aspectos técnicos, históricos e 

conceituais, do bairro Barro Preto em outras temporalidades. 

▪ Na área da educação pelo patrimônio é exemplar que contextualiza em 

termos urbanísticos a parte da cidade onde se implanta, exemplificando 

para estudantes e educadores a lógica da proteção cultural do Conjunto 

Urbano em Estudo Avenida Augusto de Lima. 

▪ Representativa do processo social, político e cultural que culminou com 

a construção e consolidação de uma política de patrimônio cultural em 

Belo Horizonte.  

Identitários/ 

afetivos/ 

sentimentais 

▪ As vivências individuais e dos grupos associadas à edificação é muito 

relevante para os que conviveram no local;  

▪ Pode ser considerada “lugar de memória”, espaço significativo não 

apenas na memória afetiva dos frequentadores, mas também dos 

vizinhos e moradores do bairro. 
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7. DIRETRIZES DE PRESERVAÇÃO E INTERVENÇÃO 

A proteção incide sobre a edificação eclética datada de 1932. Futuros projetos de 

intervenção no imóvel deverão considerar ainda as seguintes diretrizes de proteção: 

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. Manutenção da volumetria bem como da fachada e das características estilísticas da 

edificação com preservação das águas da cobertura e entelhamento;  

3. Manutenção dos revestimentos, materiais originais e técnicas construtivas; 

manutenção das esquadrias e gradis de portas e janelas originais;  

4. Manutenção e preservação dos vãos de portas e de janelas originais, de relevos e 

dos elementos decorativos das fachadas e dos elementos decorativos internos, se 

houver, bem como dos detalhes ornamentais, técnicas aplicadas na edificação (lajes, 

alvenarias, vãos e portas); 

5. Recuperação e manutenção da visibilidade das fachadas;  

6. Oportunamente, deverá ser realizada prospecção nas fachadas a fim de se chegar à 

camada pictórica original, a partir da qual deverá ser feita nova pintura nas mesmas 

fachadas do bem; 

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

conservação da cobertura, incluindo madeirame, telhas e calhas assim como reparos 

na cobertura e nas calhas a fim de evitar infiltrações que possam colocar em risco a 

integridade do imóvel;  

8. 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; 

9. Novas intervenções ou aspectos referentes à restauração do bem deverão ser 

definidos a partir de vistoria prévia, com supervisão da equipe técnica da Diretoria de 

Patrimônio Cultural/DPCA e aprovação do Conselho Deliberativo do Patrimônio 

Cultural do Município de belo Horizonte – CDPCM-BH;  

10. Os engenhos de publicidade, assim como toldos, deverão ser adequados de modo a 

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

a Deliberação nº 025/2022 e o Código de Posturas do Município. 
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