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DOSSIÊ DE TOMBAMENTO RUA DOS GOITACAZES,1431.

1. Considerações Iniciais

O bem cultural situado na Rua dos Goitacazes,1431, Bairro Barro Preto, com índice
cadastral 008025 020 001-8, 8ª seção urbana, quarteirão 025, lote 020, possui processo de
tombamento nº 01.139730.15.8, aberto em 30 de setmbro de 2015.
Em 15 de junho de 2022, o representante proprietário do imóvel, Múcio Elias Joukhadar,
apresentou à Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA o pedido de
celeridade ao processo de tombamento bem como a anuência ao tombamento, proprietário
do imóvel, Na ocasião foi enviado material para subsidiar a conclusão do Dossiê de
Tombamento bem como a expressa concordância, por meio do representante proprietário,
para com o ato do tombamento do imóvel.
O presente dossiê se trata de ampliação, complementação e revisão do estudo inicial
elaborado pela Temporis Consultoria LTDA.
Dito isso, este dossiê de tombamento, processo nº 01.139730.15., 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.

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.

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

em outros países da América Latina, a arquitetura moderna é influenciada pelos códigos formais oriundos da arquitetura colonial. Os

modernistas, também pioneiros das ideias de preservação no Brasil e que condenavam a presença de elementos ecléticos no tecido

colonial, admitiam, no entanto, a inserção de obras modernas neste mesmo tecido, como é o caso do Grande Hotel de Ouro Preto e de

Diamantina, de Oscar Niemeyer, demonstrando o grau de flexibilidade com que no Brasil se entendeu a ideia de homogeneidade

estilística dos conjuntos urbanos, preconizada Giovannonni.

1
GIOVANNONNI, Gustavo. L' urbanisme face aux villes anciennes. Paris: Éditions du Seuil, 1998, com introdução de Françoise Choay.
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DOSSIÊ DE TOMBAMENTO RUA DOS GOITACAZES,1431.

Nos anos 1970 promove-se uma nova e abrangente visão de patrimônio, reconhecendo-se o
valor dos bens intangíveis. Recuperava-se, portanto, a ideia original de Mário de Andrade
que, mesmo antes do Decreto-lei nº 25, considerava como bens a serem preservados as
chamadas manifestações intangíveis, como a maneira de preparar uma comida, costumes,
manifestações folclóricas, etc.
A consolidação dos conceitos ligados à memória e ao patrimônio é resultado da formulação
de ideias e apresentação das experiências dos países participantes dos vários encontros
internacionais sobre a proteção ao Patrimônio Mundial, promovidos pela UNESCO. Em tais
encontros produziram-se documentos referenciais, entre os quais cita-se a Carta de Veneza,
de 1964; a Declaração de Amsterdã, de 1975; a Recomendação de Nairobi, de 1976; a
Declaração do Conselho da Europa, de 1978; a Carta de Toledo, de 1987 e a Conferência
de Helsinki, em 1996.
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

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.

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

N - Cidadania. Rio de Janeiro: IPHAN, 1996. N.º 24.
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espaços dentro da cidade onde se reconhece um grau expressivo de coesão e valores
estéticos, arquitetônicos, socioculturais e históricos.5 O limite de proteção de tais conjuntos
normalmente é definido por edificações referenciais, espaços polarizadores ou ambiências
características, entendendo-se por ambiência o quadro natural ou construído que influi na
percepção estática ou dinâmica desses conjuntos, ou a eles vincula-se de maneira imediata
no espaço, ou por laços sociais, econômicos ou culturais6. De fato:

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

Durante os estudos para a definição da proteção dos conjuntos urbanos é registrado o
cenário urbano com suas especificidades internas e sua relação com as referências
externas. Tem-se adotado para a análise dos usos e apropriações do espaço, cinco
categorias adotadas originalmente nos estudos de antropologia urbana realizados pelo
antropólogo José Guilherme Cantor Magnani, do Núcleo de Antropologia Urbana NAU/USP.
Essas categorias são a mancha urbana, os pedaços, os trajetos, os pórticos e os circuitos.
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.
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

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

6
Definição contida na Recomendação de Nairobi op.cit.

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”.
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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.

3. Breve Histórico de Belo Horizonte

Na época da Inconfidência era esperada para o Estado uma nova e moderna capital, que
até então era Vila Rica, atual Ouro Preto. Em 17 de dezembro de 1893, o governador
Augusto de Lima determinou ao Congresso Mineiro que a mudança da capital deveria
acontecer para um local que reunisse melhores condições de localização e infraestrutura.
Foram sugeridas então cinco localidades: Juiz de Fora, Barbacena, Paraúna, Várzea do
Marçal e Arraial do Curral D´El Rey (atual Belo Horizonte). O Congresso Mineiro se
pronunciou e decidiu que a capital fosse construída nas terras do arraial de Belo Horizonte.
O arraial oferecia ótimas condições: estava no centro da unidade federativa, a 100 km de
Ouro Preto, o que muito facilitava a mudança. Era acessível por todos os lados e com um
bom clima, numa altitude de 800 metros. A área destinada à nova capital se localizava entre
as Serras do Curral e de Contagem, Serra da Piedade e Vale do Rio Paraopeba. Em 1893, o
arraial foi elevado à categoria de município e capital de Minas Gerais, sob a denominação
de Cidade de Minas. Em 1894, foi desmembrado do município de Sabará. No mesmo ano,
os trabalhos de construção foram iniciados pela Comissão Construtora da Nova Capital,
chefiada por Aarão Reis, com o prazo de 5 anos para o término das obras.

Entre os anos de 1894 a 1897, Belo Horizonte foi projetada pelo engenheiro Aarão Reis e foi
a primeira cidade brasileira moderna planejada. Foram feitas avenidas em diagonal e
quarteirões de dimensões regulares. Entre a paisagem urbana e a natural foi prevista uma
área de transição que articulava os dois setores. Belo Horizonte surgia como uma tentativa
de síntese urbana no final do século XIX. O objetivo de se criar uma das maiores cidades
brasileiras do século XX foi atingido. O projeto da cidade foi inspirado no modelo das mais
modernas cidades do mundo, como Paris e Washington. A cidade foi dividida em três áreas:
central urbana, suburbana e rural. A área central urbana recebeu uma estrutura de
transportes, educação, saneamento e assistência médica, bem como edifícios públicos dos
funcionários estaduais e estabelecimentos comerciais. A Avenida 17 de Dezembro, atual
Avenida do Contorno, era o limite dessa área. A região suburbana, formada por ruas não
regulares, não recebeu, a princípio, infraestrutura urbana. A área rural era composta por
cinco colônias agrícolas com várias chácaras abastecendo a cidade com produtos
hortigranjeiros.

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

6



DOSSIÊ DE TOMBAMENTO RUA DOS GOITACAZES,1431.

Em maio de 1895, o engenheiro Francisco de Paula Bicalho assumiu as obras. Em 12 de dezembro de 1897, o
presidente de Minas Gerais, Crispim Jacques Bias Fortes, inaugurou a nova capital, que já possuía 10 mil

habitantes.

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

A Praça da Liberdade, o Palácio do Governo e as Secretarias de Estado foram os primeiros
locais a serem construídos. Além deles, o Parque Municipal, a Praça da Estação, a Avenida
Santos Dumont, a Rua da Bahia e a Avenida Afonso Pena foram projetados para dar mais
conforto e mobilidade para os moradores da época. Essas construções são reconhecidas
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até hoje e entraram para a história da cidade. Na década de 20 a indústria ganhava impulso,
inauguravam-se grandes obras, e surgiam novos bairros, a maioria sem planejamento. Em
1929, numa região pacata e tranquila formada pelos cruzamentos da antiga Avenida
Paraopeba (hoje conhecida como Augusto de Lima) com as ruas Santa Catarina,
Goitacazes e Curitiba, era inaugurado o Mercado Municipal de Belo Horizonte. Em 1932 era
inaugurado na Praça Sete, o Cine-Theatro Brasil, indicativo de desenvolvimento no campo
cultural. A casa de espetáculos, que funcionou de 1932 a 1999, ficou em restauro por alguns
anos, sendo finalizada em 2015, suas obras eram para fins de recuperação da estrutura
interna e da fachada e foi transformada em um centro de cultura e acervo de longas
metragens. A década de 1940 foi uma época de mudanças. O avanço da industrialização
trouxe muitas inovações para a cidade. O Complexo Arquitetônico da Pampulha, projetado
por Oscar Niemeyer, por encomenda do então prefeito Juscelino Kubitschek, foi inaugurado
neste mesmo período. Além disso, projetos de Portinari, Alfredo Ceschiatti e os famosos
jardins de Roberto Burle Marx também foram obras importantes da época. Na década de
1950, o gênio pioneiro do jornalismo, Assis Chateaubriand, fundador dos Diários e
Emissoras Associados, inaugurava, em 1955, a TV Itacolomi, primeira emissora de televisão
da capital, que anos mais tarde, durante a ditadura militar, seria fechada. Na década de
1960 muitas demolições foram feitas, transformando o perfil da cidade, que passava a
contar com arranha-céus e asfalto. Em 1962, a reitoria da então Universidade de Minas
Gerais era inaugurada pelo presidente João Goulart e o famoso pirulito, marco cívico
comemorativo do centenário da independência, era retirado da Praça Sete para ser
remontado na Praça Diogo de Vasconcelos, na Savassi. O Pirulito, marco histórico por
excelência da cidade, foi doado pelo povo de Betim e inaugurado em 7 de setembro de 1924
como uma homenagem ao primeiro centenário da Independência, comemorado em 1922.
Desde então ele desempenha um importante papel na vida social e política dos cidadãos,
servindo a diversos usos e apropriações como comemorações, manifestações políticas e
outras. Com mais de um milhão de habitantes, uma nova capital com arranhacéus e asfalto
estava no lugar do verde das paisagens naturais. Assim se formou a nova Belo Horizonte,
uma nova metrópole. A construção da nova capital significava ainda o rompimento com
todos os vestígios do passado colonial, provocando a destruição, de forma autoritária, do
Arraial do Curral Del Rei, expulsando seus moradores para as zonas suburbana e rural,
locais desordenados onde concentravam-se os pequenos agricultores e desocupados.
Portanto, o modelo imposto pelo planejamento urbano da cidade foi um modelo excludente,
que segregaram as classes populares para os bairros da periferia, concentrando os
funcionários do governo na área central. Ao lado da cidade oficial foi formada uma outra
cidade - a cidade dos operários, das prostitutas e dos desclassificados - explicitando os
conflitos vividos por seus habitantes, que não tinham possibilidade de desfrutar as
promessas da civilização, do progresso e da modernidade.
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4. Histórico do Barro Preto

O processo de ocupação do atual bairro Barro Preto, assim como o bairro de Lourdes e
Santo Agostinho, ocorreu de forma irregular. Inicialmente, tratava-se de uma região fora da
demarcação urbana da incipiente capital mineira, inaugurada no ano de 1897 como “Cidade
de Minas” e posteriormente denominada como Belo Horizonte. 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 que a perpassavam, o
Córrego do Leitão e o Córrego da Barroca (BARRETO, 1996). Como seus moradores não
tinha remuneração suficiente para residir em bairros como o Centro e o 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%B3ri

a, acessado em 25/11/2021

Entretanto, com a expansão da ocupação urbana na cidade de Belo Horizonte, era preciso
ordenar e regulamentar os tipos residenciais construídos próximos aos bairros Centro,
Funcionários, entre outros. Assim, sob os ideais de modernidade, civilização e higienismo, a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte criou, em 1909, oficialmente o Bairro Operário (atual
bairro Barro Preto). 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.

Destaca-se que, na década de 1930, o bairro foi transformado em zona industrial e houve
um segundo deslocamento populacional nesta área. Isto porque os primeiros moradores
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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 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).

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
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.
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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.

Importa salientar também que a forte presença de italianos proporcionou a construção da
sede do atual time do Cruzeiro, à época denominado Palestra Itália, no bairro Barro Preto.
O Barro Preto entrou na história do atual Cruzeiro Esporte Clube em fins de 1922, quando a
diretoria adquiriu com recursos próprios um terreno no bairro para a construção do futuro
estádio. O Cruzeiro foi o único Clube da capital que não solicitou ajuda às autoridades do
município e do Estado para aquisição de terreno para a construção do seu estádio, ao
contrário de América-MG, Atlético-MG e Sete de Setembro que foram agraciados pelo poder
público, à época. Com as obras do estádio e da sede do clube estavam adiantadas, o local
passou a ser espaço de realização de jogos a partir de junho de 1923. Porém a inauguração
oficial do estádio foi marcada para setembro de 1923 com o objetivo de coincidir com as
festas comemorativas referentes a comemoração da unificação da Itália.

Em 1945 o clube reconstruiu o velho estadinho e o modernizou. As arquibancadas de
madeira das gerais que abrangiam a Av. Augusto de Lima, rua Ouro Preto e parte da rua
dos Guajajaras foram substituídas por 11 degraus de cimento e passou a ter uma extensão
de 250 metros. As arquibancadas de madeira das sociais destinadas aos sócios torcedores
na rua Guajajaras foram substituídas por cimento e a área foi ampliada. O local passou a
constituir um marco referencial no bairro Barro Preto, como espaço para celebração de
jogos de futebol de diversos times (CRUZEIROPEIDA, s/d).8

Outra referência na paisagem local é o Edifício JK, 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 70. Atualmente, estima-se que a
população residente no edifício JK alcance aproximadamente o total de sete mil pessoas,

8
Em 1986, o campo e parte do estádio foram desmanchados e substituídos por piscinas e quadras dando espaço a um clube campestre,

que serviu para aumentar o quadro de sócios do clube tornando-se mais uma fonte de renda. Os treinos das categorias de base foram

transferidos para a Toca da Raposa (CRUZEIROPEDIA, s/d).
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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, cedendo espaço aos edifícios cada vez maiores,
em detrimento das antigas casas ali encontradas, como o primeiro edifício do bairro, o Sete
Lagoas, já contando com mais de 10 andares. Além disso, é importante referenciar a obra
do arquiteto Oscar Niemeyer, cuja obra, o famoso edifício JK, começou a ser erguido em
1953 e só foi finalizado nos anos setenta, contando com 36 andares e 1776 apartamentos.
No plano urbanístico do bairro, outro destaque foi a construção da Praça Raul Soares,
desenhada por Aarão Reis no estilo paisagístico francês, servindo como cartão de visitas do
Barro Preto (PBH, 2015).
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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 pólos de moda da capital, tantas foram as lojas de atacado que ali se instalaram.
Hoje 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).

O bairro da região Centro-Sul 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
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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-e

m-bh/, acessado em 25/11/2021.

De acordo com o portal PBH (2015), no final da década de 1970, a região do Barro Preto se
consolidou como um grande polo da moda da capital, com a instalação de inúmeras
confecções e lojas relacionadas ao ramo têxtil. Para Cleonice Ribeiro (2007) este espaço, no
final da década de 1980 e início da de 1990, já detinha uma estrutura comercial ampla,
sediando diversas confecções e consolidando a região como um grande polo. Percebe-se
que a representatividade comercial do Barro Preto, no que se refere ao segmento moda, tem
diminuído ao longo do tempo. O período de prosperidade do bairro pode ser compreendido
quando se destacava como um lugar ou pólo da moda; isto é, de venda de roupas (PENA;
MARTINS; OLIVEIRA; CARRIERI, 2016).
A alteração na forma de comercialização refletiu, por sua vez, na identificação do bairro
como polo da moda atacadista. Tal fato pode estar relacionado ao surgimento de lojas
varejistas e, ou, alteração na forma de comercialização daquelas ali instaladas. Observou-se
que o lugar 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 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
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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”.

5. A Casa Eclética em Belo Horizonte

No Brasil do final do século XIX e início do século XX a arquitetura inspirou-se
prevalentemente no academicismo francês, refletindo o liberalismo e as aspirações
europeias vigentes no cenário local. A arquitetura caracterizava-se pela recombinação de
elementos estilísticos de origens clássicas e românticas, desvelando as possibilidades de
utilização do repertório de signos e formas arquitetônicas.
Em Belo Horizonte, a partir de sua inauguração em 1897 até aproximadamente o entremeio
entre as duas guerras mundiais, a arquitetura eclética, com suas especificidades locais e
sua iconografia secularizada, compõe a proposta urbanística positivista do plano idealizado
por Aarão Reis, que enaltecia a República e renegava o passado colonial.
O período entre as duas grandes guerras mundiais caracterizou-se tanto na Europa, quanto
posteriormente no Brasil, e também na arquitetura de Belo Horizonte, pelo surgimento de
vanguardas culturais que se contrapunham ao academicismo. Manifestavam-se o art
nouveau, o art déco, as variantes racionalistas, além da chamada arquitetura moderna.

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

Em Belo Horizonte, após a primeira fase das casas influenciadas pela Comissão Construtora
e dos primeiros palacetes dos Secretários de Estado e da elite, a tendência eclética
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consolidou-se com novas soluções tipológicas vinculadas às mais diversas influências
arquitetônicas. As casas já apresentavam perceptível evolução em planta, mas ainda se
destacavam as soluções caracterizadas pelo tratamento desigual das fachadas. De fato, a
fachada principal, por ser vista da rua, recebia tratamento ornamental apurado e definia a
vinculação estilística pela aplicação de fragmentos arquitetônicos de diferentes estilos
históricos. O estilo a ser adotado seria o que melhor refletisse os anseios aristocráticos dos
proprietários. Com efeito, até meados do 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(...)9

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 Brasil10

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

10
WARCHAVCHIK, Gregori, Terra Roxa e Outras Terras, São Paulo, 17 de setembro de 1926.

9
SEGRE, Roberto: América Latina, fim de milênio: raízes e perspectivas de sua arquitetura. São Paulo: Nobel, 1991, p. 92.
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trama por meio de grades e amplos jardins. A classe dominante inicia,
assim, um processo de introversão do habitat, que logo se materializará no
distanciamento em direção à estrutura dispersa dos subúrbios. Alguns
atributos monumentais evidenciam o caráter de “status symbol” econômico
e de individualização social da habitação: a presença da torre,
caracterização da existência da circulação vertical, assume principalmente o
valor de símbolo publicitário no perfil da cidade. Dentro, a especialização
dos locais e a valorização do espaço “público”, hierarquizado pela escadaria
monumental e o generoso vestíbulo, demonstram a importância assumida
pela vida social e pelos rituais que regem as relações internas das camadas
mais endinheiradas da população.11

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.12

12 SEGRE, Roberto, op. cit, p. 79.

11
SEGRE, Roberto, op. cit, p. 95
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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
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solução modernista. Com efeito, evidencia-se a preocupação em setorizar as plantas,
agrupando os cômodos em setores social, íntimo e de serviços.

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

ao mourisco.

Residência na rua Curitiba, 1704, referenciada ao
normando.

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

feição 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,
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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6. Histórico do Bem Cultural

O antigo Bairro Operário, hoje Barro Preto, está compreendido na VIII seção urbana.
A partir do ano de 1900, a fim de estabelecer o operariado que atuava nas imediações da
cidade, o governo municipal concedeu lotes de forma gratuita na região. Estabelece-se aí
um paradoxo ao qual vale nos determos: para se definir a propriedade dos terrenos nas
localidades dentro dos limites da Contorno eram realizados leilões e, posteriormente, diante
do não funcionamento dessa dinâmica, concessões diretas partindo do engenheiro urbanista
chefe. Já nas zonas não compreendidas nos limites da Avenida do Contorno, o próprio
aparato estatal, concedendo loteamentos, determinava o perfil social dos que nelas
residiriam. Segundo Aguiar (2006, p. 183)

[...] parece ter sido o modo encontrado pela prefeitura para evitar que a
cidade concebida como modelar fosse maculada pelas moradias precárias
daqueles que, mesmo não tendo recursos financeiros para comprar um
terreno e nele erguer sua casa dentro dos padrões considerados como
ideais e necessários pelas autoridades, insistiam em permanecer na nova
cidade e nela buscar sua parte no sonho de prosperidade por ela mesma
anunciado [...]

Por meio do Decreto nº 2486, de 30 de março de 1909, o governo firmou novas
diretrizes para as concessões de terras ao operariado da capital. Entre elas, como aponta
Aguiar (2006, p. 185), “[...] só poderiam ser concedidos àqueles que provassem tirar seu
sustento de trabalhos manuais, em qualquer arte ou ofício, que provassem ser moradores
da cidade há pelo menos dois anos e que tivessem bons costumes e fossem trabalhadores
dedicados [...]”, ou seja, deliberando também sobre o perfil dos habitantes preferidos.

O bairro foi oficialmente fundado no ano de 1909 e, em 1910, o lugarejo ainda não
contava com uma infraestrutura urbana minimamente adequada. Conforme comentários de
Hélio Gravatá, dispostos em periódico, em 1910 a região assistia à inauguração da
instalação da rede elétrica. É importante salientar, como demonstra Dutra (1996), que nas
décadas iniciais do século XX as regiões que se encontram no entorno dos limites da
Avenida do Contorno passaram por um intenso processo de higienização social. Já na
década de 1930, “[...] quando o bairro foi transformado em zona industrial, muitos dos
operários que antes viviam ali já haviam sido deslocados para bairros mais longe do centro
[...]” (ACBH, 2008, p.20). A partir disso, no caso do bairro Barro Preto, antes característico
reduto do operariado da capital, percebe-se uma intensa ocupação por parte da classe
média e também comerciantes de variados setores.

6.1 Imigração turca ao brasil 

Nas últimas décadas do século XIX e primeiras do século XX, o Brasil recebeu
intensas ondas migratórias advindas de diversas localidades, principalmente da Europa,
sendo, em sua maioria, portugueses, italianos e espanhóis. Contudo, representando uma
pequena parcela, imigrantes oriundos do Oriente Médio também chegaram ao país. A
identificação da nacionalidade precisa dos indivíduos pertencentes a este grupo imigratório
não é das tarefas mais fáceis. A dificuldade advém do fato de que diversos países hoje
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assim declarados se encontravam compreendidos sob o domínio do antigo Império
Turco-Otomano, sendo seus habitantes, pelo menos até o ano de 1892, classificados como
turcos (KNOWLTON, 1960; TRUZZI, 1997; CAPELLO, 2004 apud FRANCISCO, 2017, p.
72). Mesmo diante dessa dificuldade, “tanto antes como depois de 1892 a imensa maioria
dos imigrantes registrados como turcos eram, de fato, sírios e libaneses” (PIMENTEL, 1986,
p. 121 apud FRANCISCO, 2017, p. 72)

Entrada de sírios e libaneses no Brasil (1898-1940). Fonte: Universidade do Brasil (1950) apud
Francisco (2017, p. 73)

No fim do século XIX, esse grande império que se manteve de pé até fins da Primeira
Guerra Mundial, já dava sinais de esfacelamento. Thibaut (2009 apud FRANCISCO, 2017, p.
67) aponta os inúmeros fatores que podem ter incentivado a emigração das populações
compreendidas no antigo território do império para localidades na África, Oceania e nas
Américas. Segundo o autor, o mando otomano era exercido por meio de uma legislação
arbitrária que cerceava as liberdades e também impunha o serviço militar obrigatório. A isso
soma-se as ameaças ocidentais nos campos econômico e militar e o aprofundamento das
diferenças entre mulçumanos e cristãos a partir da implantação de reformas que tinham
como objetivo retomar o controle sobre determinados territórios. Ademais, a influência da
mentalidade ocidental “[...] exacerbou a incompatibilidade entre o regime turco e a realidade
desses territórios [...]” (FRANCISCO, 2017, p. 67). Outro fator crucial foi a instalação do
protetorado francês a partir da indefinição política após a saída dos turcos e o acirramento
de conflitos étnicos. 

Belo Horizonte, capital inaugurada em fins do século XIX, ainda se encontrava em
estruturação até pelo menos a primeira metade do século XX. Os ideários que
acompanharam a construção da cidade, progresso e modernidade, continuavam a atrair
pessoas de todas as partes, incluindo aí imigrantes estrangeiros. 

6.2 A Trajetória familiar 

Em entrevista concedida por Múcio Elias Joukhadar (2022) foi possível traçarmos a
trajetória familiar dos atuais proprietários da edificação objeto do presente dossiê. Múcio é
filho de Vera Lúcia Kattah Joukhadar e Elias Ishac Joukhadar, sendo àquela descendente de
sírios e este libanês. 
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Seu pai imigrou do Líbano em 1950, aos 15 anos de idade, em busca de uma melhor
condição de vida e com planos de constituir uma família. À época, uma irmã e um irmão de
Elias já se encontravam estabelecidos em Belo Horizonte, o que o teria incentivado na
escolha da capital mineira como destino. Dois anos depois, em 1952, funda na cidade uma
das lojas mais tradicionais de cidade no ramo de chapelaria, a Casa Cabana, que em
fevereiro do ano corrente completou 70 anos.

Elias e Vera se conheceram por volta dos anos 50 no Clube Libanês de Belo
Horizonte, ponto de encontro de uma parte da juventude da época. Se relacionaram por
alguns anos e, em 17 de novembro de 1962, se casam. Dessa união nasceram Elisa Elias
Joukhadar, Daniel Elias Joukhadar (falecido em decorrência da pandemia do COVID-19 em
2021), Soraya Elias Joukhadar, Mucio Elias Joukhadar, Sandra Elias Joukhadar e Juliana
Elias Joukhadar.

Elias Ishac Joukhadar. Fonte: Arquivo
pessoal de Mucio Elias Joukhadar (2022)

Vera Lúcia Kattah Joukhadar. Fonte: Arquivo
pessoal de Múcio Elias Joukhadar (2022)

Elias e Vera Joukhadar acompanhados dos filhos
(Jun/1973). Fonte: Arquivo pessoal de Múcio Elias
Joukhadar (2022)

Vera Joukhadar acompanhada dos filhos (1975). Fonte:
Arquivo pessoal de Múcio Elias Joukhadar (2022)
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No ano de 2012, quando Elias e Vera Joukhadar completariam 60 anos de casados,
o patriarca da família faleceu, aos 77 anos de idade, no dia 07 de março. 

6.3 Imóvel à Rua Goitacazes 1431

O projeto do imóvel situado no lote de número 20, quarteirão 25 da VIII seção urbana,
à Rua Goitacazes 1431, construído em estilo eclético, é datado de 3 de julho de 1913. Não
sabemos ao certo quando se deu a construção da edificação uma vez que as fichas de
obras, se existentes, se perderam no tempo. Entretanto, especula-se que, a partir da
elaboração do projeto, o mesmo tenha se materializado no mesmo ano ou nos seguintes. O
microfilme 1, que carrega a inscrição da referida data, é assinado pelo desenhista Victor
Raia [sic] [?], sendo o projeto atribuído a [?] e a propriedade ao Sr. Antônio [?]. Os nomes
completos dos envolvidos em tal empreendimento não puderam ser totalmente identificados
tendo em vista a dificuldade de leitura destes.

Assinatura do proprietário à época. Fonte:
Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte
(2022)

Data do projeto seguida do nome do desenhista
responsável. Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo
Horizonte (2022)

Já o microfilme 2, alusivo ao projeto aprovado em 19 de julho de 1944, refere-se a
modificações e acréscimo de um galpão ao prédio já existente. O projeto é assinado pelo
arquiteto Virgílio de Castro, constando como proprietário o Sr. Raphael Grimaldi. Os
acontecimentos compreendidos no intervalo de tempo existente entre a construção primeira
e as intervenções ocorridas na década de 40 nos são fugidios dado a falta de documentação
que dê conta de esclarecer, por exemplo, a(s) transferência(s) de propriedade da edificação
ao longo desses anos. 

Em documentação cedida pelo Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Belo Horizonte, referente à matrícula do imóvel, constam como proprietários o
Sr. Raphael Grimaldi e sua esposa, Cypriana Del Rio Grimaldi. Em decorrência do
falecimento daquele, em meados de setembro de 1969, e dessa, por volta do mês de agosto
de 1981, o título da propriedade passa à filha do casal, Felícia Grimaldi de Castro, por via de
herança, no ano de 1982. O Sr. Gilmar Dias Duarte (2022), sogro do atual administrador da
propriedade, Múcio Elias Joukhadar, foi contemporâneo do Sr. Raphael Grimaldi.
Especula-se que tal indivíduo atuava, juntamente com sua família, no ramo de marmoraria. 

Dois anos depois, em 1984, Felícia decide pela venda do imóvel, sendo seu
adquirente o Sr. Elias Ishac Joukhadar. Múcio Elias Joukhadar nos informou que seu pai
adquiriu o imóvel para fins de investimento, pretendendo arrendar os espaços. Nele já
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funcionaram lanchonetes, sorveterias, lojas de móveis, estacionamentos ao fundo da
edificação e, atualmente, apenas um dos três espaços disponíveis para aluguel está
ocupado, nele funcionando uma loja de uniformes. Além disso, no acesso à lateral esquerda
do imóvel, aos fundos, funciona, a partir de uma mesma iniciativa, uma floricultura,
estacionamento e lava-jato. 

7. Histórico da edificação

O bem em questão foi construído no lote nº 20, quarteirão nº 25 da VIII seção urbana
de Belo Horizonte. Em consulta ao Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, não foi
possível localizar a ficha de obra da construção, apenas uma ficha correspondente a uma
modificação. Contudo, foram localizados os microfilmes destes dois momentos e neles é
possível identificar a datação dos projetos. No primeiro microfilme podemos ver o registro da
data de 3 de julho de 1913, referente a quando a edificação foi projetada, devendo ter tido
sua construção finalizada nos meses seguintes (não é possível precisar).

Microfilme com datação de 1913. Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, 2022.

A edificação possuía planta retangular e foi implantada no alinhamento frontal, com
recuos laterais e de fundos. A distribuição dos ambientes na planta baixa e a fachada com
três portas, sem janelas, indica tipologia de uso comercial desde sua construção. Estas
portas davam acesso a um primeiro ambiente, nomeado na planta como “negócio”. Na
lateral direita havia uma pequena área de piso demarcado que dava acesso a outras duas
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portas, uma para entrada na área de comércio, outra para entrada na área de residência,
portanto comércio e residência não se conectavam diretamente.

Recorte do Microfilme  referente à planta baixa. Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, 2022.

O primeiro ambiente da área residencial, aos fundos do comércio, era a sala de jantar,
com janela voltada para a lateral direita do lote. A sala de jantar dava acesso à esquerda a
dois quartos, cada um com uma janela, e ao fundo a mais um quarto, que se conectava em
seguida com a cozinha e o banheiro, e também possuía uma janela, voltada para a lateral
direita. À esquerda deste terceiro quarto, havia uma sequência de outros três quartos, sendo
dois ligados também à cozinha. Ao todo a edificação tinha portanto seis quartos, o que
poderia indicar que talvez tivesse uso de pensão ou algo parecido, pois não era tão comum
uma edificação de moradia com tantos dormitórios. Contudo, não foi possível encontrar
informações que pudessem confirmar essa suspeita.

O microfilme localizado, referente a momento posterior, cuja ficha de obra localizada
se refere, é datado do ano de 1944. Nele, a planta baixa e a fachada da edificação anterior
apresentam modificações, e há também a inserção de novo volume, correspondente a um
galpão situado aos fundos do lote, sem afastamentos laterais, porém afastado do volume
preexistente. Na fachada deste galpão, há uma abertura de portão lateral esquerda que se
conecta ao afastamento lateral esquerdo da casa, e uma sequência de quatro janelas altas à
direita. A cobertura, sustentada por colunas centrais, é composta por um conjunto de três
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pares de águas com escoamento por calhas, e acima de cada cumeeira um outro pequeno
volume de duas águas com aberturas laterais para clarabóias. A julgar pelas indicações na
planta baixa, este espaço devia ser um galpão de fábrica, pois consta no layout indicações
de “bancadas”, “polidores” e “motor”. Havia também um espaço de banheiro e outro no
vestiário no canto inferior direito (tomando por referência o desenho da planta). Na lateral
esquerda, voltadas para o lote vizinho, haviam ainda duas aberturas de janelas altas. Na
fachada frontal desse volume é possível notar três empenas triangulares com detalhes em
recortes geométricos nos vértices como se fosse acabamento de colunas.

Quanto ao volume que já existia foram feitas grandes mudanças na sua planta, mas
que manteve seu uso comercial, pois a parte anteriormente denominada de “negócio” segue
como loja. A porta lateral de acesso foi fechada e foi criada outra porta, interna, que conecta
este primeiro ambiente ao restante da construção. Na área onde antes havia a sequência de
vários quartos, sala e cozinha, as paredes foram todas demolidas, restando apenas o
banheiro. Na fachada, a abertura correspondente à porta central foi alargada para que se
locasse, aparentemente, uma porta de rolo, sendo excluída assim a antiga porta que, a
julgar pela época e pelo desenho dos microfilmes, deveria ser em madeira.

Microfilme 2: Projeto de galpão na parte posterior do lote e modificações no volume existente em planta e em
fachada. Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, 2022.

Não foi possivel localizar outros registros de imagem ou orais que apontassem para
mais detalhes do caminho das modificações até chegar ao estado atual, mas em vistoria ao
local e na visualização das imagens via satélite (Google Earth) é possível identificar outras
alterações. Vejamos dois momentos das imagens de satélite: o primeiro, mais atual, de abril
de 2022, há alterações na cobertura do primeiro volume, com a extensão de sua área até
chegar ao volume posterior. As telhas foram substituídas por telhas de fibrocimento e o
recuo lateral direito também passa a ser ocupado. No volume posterior é possível notar que
a lateral esquerda da cobertura foi modificada, sendo substituídas as telhas cerâmicas pelo
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que aparenta ser também telha de fibrocimento. A abertura para iluminação zenital parece
permanecer. 

Imagem de satélite do lote da edificação no ano de 2022. Fonte: Google Earth, 2022.

Na imagem mais antiga com certa legibilidade na plataforma, datada de 2002,
observa-se pouca diferença em relação à atual: área do recuo direito ocupado, a edificação
mais antiga foi ampliada até o volume posterior e telhas antigas foram removidas do volume
principal. Contudo, a telha cerâmica do volume posterior segue presente em todos os três
pares de águas.

Imagem de satélite do lote da edificação no ano de 2002. Fonte: Google Earth, 2022.

Na visita in loco podem-se observar alguns pontos importantes da evolução
arquitetônica. O primeiro deles é a adição de volume na lateral esquerda, inserindo mais
uma porta no conjunto da fachada. A parede vai até quase a altura da platibanda do frontão.
A largura das portas que se localizavam nas laterais foi modificada, sendo elas ampliadas e
substituídas por portas de rolo. No frontão foram perdidos elementos decorativos que podem
ser observados nos microfilmes: os pináculos que existiam nos cantos laterais e o volume
circular com ornamentação em folhas que havia no centro do topo. Foram aplicados
revestimentos cerâmicos nas paredes dessa fachada frontal até a altura de onde se
localizava a moldura das esquadrias. A porta que anteriormente era a central (quando o
prédio tinha três portas) aparenta não ter sido modificada pois é a única que se mantém até
a altura do friso horizontal que cruzava de um lado a outro, como visto no Microfilme 02. A
planta foi dividida, se criando uma loja para cada porta, sendo a última loja um único volume,
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contectado através de outra porta aos fundos, ao galpão. Na lateral esquerda observamos
que é possível que as paredes das laterais do volume principal tenham sido elevadas,
aproveitando o menor caimento mínimo da telha de fibrocimento, uma vez que pudemos
observar que internamente foi construído um outro pavimento para cada uma das lojas. As
janelas anteriores foram suprimidas e hoje há janelas localizadas no pavimento superior das
lojas. Ao fundo, há uma abertura maior de porta de rolo.

O volume posterior manteve o mesmo formato. É possível ver a empena de um dos
três pares de águas de telhado neste recuo lateral esquerdo. A empena da lateral direita
pode ser vista pela janela da parte posterior da última loja. Pelo que é possível observar, os
detalhes dos cantos mais baixos da cobertura, que pelo desenho no Microfilme 2 seriam
recortes como se fosse um acabamento de pilares, não existem mais. Como o friso que
acompanha o contorno dessas empenas se mantém, é possível que esse detalhe não tenha
chegado a ser construído.

Outro detalhe interessante é sobre o volume que foi adicionado na lateral da
construção principal, criando uma outra abertura de loja: por uma fresta que há entre essa
edificação e a edificação vizinha podemos perceber que a construção desse volume se deu
em alvenaria de tijolos maciços, um material que não é comumente utilizado em construções
das décadas mais recentes, o que sugere que essa alteração foi feita há mais tempo.

Fachada frontal do volume principal. Volume
adicionado na lateral direita. Formado das portas foi

alterado. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Recuo lateral esquerdo. Supressão das janelas que
haviam no projeto original e abertura de novas

referente ao andar superior. Ao fundo, volume do
galpão. Ambos os volumes foram conectados. Fonte:

Temporis Consultoria, 2022.

Interior do volume posterior. Par de águas da lateral
esquerda teve as telhas substituídas por telhas de
fibrocimento. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Conexão entre o primeiro e o último volume. Ao
fundo, à direita, a terceira empena do volume
posterior. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.
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Mudança nas aberturas. Mais larga e mais baixa.
Antes era em madeira, hoje em porta de rolo.

Internamente vemos uma das paredes que divide os
volumes das lojas. Fonte: Temporis Consultoria,

2022.

Tijolos cerâmicos maciços na construção do volume
adicionado na lateral direita. Fonte: Temporis

Consultoria, 2022.

8. Descrição Arquitetônica Atual

A edificação de número 1431 na Rua Goitacazes, no bairro Barro Preto, está
localizada no lote 20 do quarteirão 25 da 8ª seção urbana. Consta na certidão do registro de
imóveis de Belo Horizonte que o terreno mede 15,00m de frente e 40,00m de fundo, com
área de 600,00m². 

A edificação está inserida na área de diretrizes especiais da Avenida do Contorno e
faz parte do Conjunto Urbano da Av. Augusto de Lima, atualmente em estudo. Em lote
vizinho e outro do outro lado da rua, há duas construções já tombadas que compõem com a
edificação em questão, criando um pequeno conjunto coeso, com linguagem estilística
similar, se destacando dentro do entorno imediato.

Mapa da localização do terreno. Fonte: BH Map, acesso em 13/05/2022.
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O entorno é bastante adensado e heterogêneo com presença de edificações
contemporâneas e avançada verticalização, muito embora os edifícios altos não estejam, em
sua maioria, no entorno imediato, que ainda preserva altimetria predominante de um a dois
pavimentos. Estes edifícios estão notadamente destacados nessa paisagem. Ressalta-se a
coesão das três construções da rua em estilo eclético, dentre as quais duas estão tombadas
e uma é objeto do presente dossiê.

Vista do entorno. Observa-se a coesão estilística das construções apontadas. Fonte: Google Street View, 2022.

Entorno do bem. À direita, bem cultural em questão e
à esquerda edificação vizinha tombada. Fonte:

Temporis Consultoria, 2022.

Edificações vizinhas ao bem cultural. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Entorno do bem. Vê-se expressiva presença de
edificações verticalizadas. Fonte: Temporis

Consultoria, 2022.

Construções no entorno em frente ao bem. Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.
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Edificações vizinhas localizadas em frente ao bem
cultural. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

O trecho da rua é bastante plano, bem como o terreno do lote estudado.

Pode-se dizer que a construção se divide em dois volumes: o primeiro, corresponde ao
projeto mais antigo, do ano de 1913, cuja parte frontal era de tipologia de mercado. A
construção, a julgar pela época e pela visita in loco, era em alvenaria autoportante em tijolos
cerâmicos maciços. O segundo volume corresponde ao galpão construído em 1944. O
acesso ao segundo volume se dá pelo recuo na lateral esquerda do lote. Pelo descolamento
de argamassa em alguns pontos das paredes e dos pilares desse último volume, o que foi
possível identificar em visita, pode-se notar que era também em alvenaria de tijolos maciços
e possuía duas sequências de pilares que sustentavam as tesouras de madeira dos
telhados.

Como dito no tópico anterior deste dossiê, o primeiro volume foi internamente dividido
em três lojas e acrescido de área em sua lateral direita, o que faz com que cada uma das
portas que existiam no projeto original dê acesso a uma dessas lojas, sendo a última, mais à
direita, com duas portas, uma delas sendo a da área acrescida. 

Distribuição de volumes do bem no lote e acessos. Fonte: Temporis Consultoria, 2022, sobre Google Earth,
2022.
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Acessos da fachada frontal. À esquerda, acesso ao
recuo que conecta com o segundo volume. Fonte:

Temporis Consultoria, 2022.

Acesso ao segundo volume e à parte posterior do
primeiro (conectada ao segundo). Fonte: Temporis

Consultoria, 2022.

Na fachada frontal do primeiro volume é possível identificar tanto modificações quanto
remanescentes do projeto original. Uma das principais mudanças foi o acréscimo de um
volume na lateral direita, fazendo com que a última loja seja maior e possua duas portas de
acesso. Neste volume, a platibanda é mais baixa e não existem detalhes de ornamentação.
Foram retirados os detalhes de ornamentação também da parte correspondente à última
porta (da esquerda para a direita). Anteriormente, cada abertura de porta tinha, acima do
friso em alto relevo na horizontal marcando o fim das vergas, adornos que formavam uma
moldura na esquadria com um detalhe em motivos florais ao centro. Esse detalhe
permanece acima das duas primeiras portas.

Convém observar que a altura das aberturas não mais corresponde ao projeto original,
exceto a daquela que inicialmente era a porta central. Na largura as demais portas também
se modificaram. Essa mudança afeta a leitura visual do bem porque se desconecta das
linhas traçadas pelos elementos decorativos que se conectavam com a porta.

Para abaixo da verga houve também a inserção de revestimentos nas paredes. Nas
duas primeiras portas há um revestimento retangular em tom caramelo. Nas duas últimas,
revestimentos cerâmicos quadrado cinza azulado começando um pouco abaixo da linha do
primeiro. Em alguns pontos observa-se o descolamento deste último revestimento, o que
revela que este tenha sido aplicado por cima de outro. Essas aplicações excluíram detalhes
importantes da fachada como a demarcação de embasamento com frisos à altura de meia
parede e a demarcação de moldura das aberturas em alto relevo.

Todas as portas são de rolo na cor preta. Acima da entrada das duas últimas lojas há
toldos instalados. O nível do piso das lojas é um degrau acima do nível da rua e as soleiras
são em granito. Na platibanda, vemos o entablamento com três marcações horizontais com
cornijas e um volume central acima, formando um pequeno frontão. As formas são
semicirculares e um pequeno detalhe com voluta e um desenho circular ao centro. Há uma
série de gradis aplicados entre as cornijas.
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Fachada frontal do bem. À esquerda, acesso ao
segundo volume. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Platibanda com elementos decorativos e gradis
aplicados. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Vista do bem cultural e sua platibanda a partir da
lateral direita. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Detalhe na parede que revela aplicação de
revestimento cerâmico por cima de outro anterior.

Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Visão do bem cultural a partir da lateral esquerda.
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Volume acrescido ao bem cultural. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

A primeira loja é a loja mais à esquerda. Atualmente encontra-se desocupada e
disponível para locação. Tem piso cerâmico estampado, rodapé em granito e meia parede
em revestimento cerâmico em pequenos quadrados amarelos. O restante das paredes
possui textura rústica e pintura em tom areia. O forro é em gesso liso. Ao final deste primeiro
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espaço de loja, há uma parede que delimita um pequeno hall onde está localizada uma
escada helicoidal e a porta do banheiro. Nessa parte o revestimento cerâmico é outro, em
quadrados maiores e tom caramelo. Pode-se notar por um desnível que o do primeiro
ambiente foi aplicado por cima deste segundo. No andar superior há uma laje com mesmo
revestimento cerâmico caramelo e rodapé em granito do andar inferior. As paredes são
revestidas com cerâmica branca, exceto na parte delimitada pela subida da escada que está
pintada de amarelo claro. Há uma sequência de quatro janelas voltadas para a lateral
esquerda do lote. A primeira e a última são em ferro e vidro basculante e as do meio são em
ferro e vidro de correr. Pelo estilo, aparentam ser uma intervenção não tão recente.

Algo interessante de observar nessa loja é o detalhe construtivo aparente na parte
final da porta de rolo, visto por dentro no andar superior: nele, é notável a diferença de
materiais, entre o tijolo cerâmico com furos e o maciço. Este último deve corresponder à
materialidade do projeto original, enquanto o primeiro é de intervenção mais recente. Assim,
percebe-se nitidamente a mudança no formato da abertura com os rasgos que foram feitos
para aumentar sua largura e os tijolos que foram colocados para diminuir sua altura.

Entrada da primeira loja. Nota-se elemento decorativo
preservado e abertura desalinhada das suas

delimitações. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Piso das lojas em um nível acima do nível da rua.
Revestimento cerâmico nas paredes e soleira em

granito. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.
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Vista interna da primeira loja. Ao fundo, hall com
banheiro e escada. Fonte: Temporis Consultoria,

2022.

Vista da primeira loja desde dentro para o lado de
fora. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Entrada para o banheiro. Revestimento cerâmico e
soleira em granito. Fonte: Temporis Consultoria,

2022.

Escada helicoidal que leva ao pavimento superior.
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.
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Pavimento superior. Sequência de janelas voltadas
para o recuo lateral esquerdo. Fonte: Temporis

Consultoria, 2022.

Pavimento superior da primeira loja. Ao fundo, área
da subida da escada. Fonte: Temporis Consultoria,

2022.

Pavimento superior da primeira loja. Revestimento
cerâmico no piso e nas paredes. Fonte: Temporis

Consultoria, 2022.

Janelas em ferro e vidro de correr. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Detalhe ao final da porta de rolo que revela as
modificações feitas na abertura por meio da diferença

dos tipos de tijolos. Fonte: Temporis Consultoria,
2022.

Janela em ferro e vidro basculante. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.
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Diferença de níveis do piso no pavimento inferior da
loja. Cerâmica do primeiro ambiente foi aplicada por
cima da anterior, encontrada nos demais ambientes.

Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

A segunda loja aparenta ter tido a mesma formatação da anterior, embora não tenha
sido possível visitar seu pavimento superior. É um ambiente estreito e comprido com forro
em gesso liso e rodateto, paredes pintadas em branco e piso em revestimento cerâmico
branco. Ao fundo, uma escada helicoidal em ferro.

[Vista da segunda loja a partir da entrada. Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.

[Vista da segunda loja a partir da parte posterior da
mesma, vendo ao fundo a rua. Fonte: Temporis

Consultoria, 2022.

A última loja contempla a terceira porta do volume original e o também o volume que
foi acrescido. Assim, internamente é uma loja com área maior que as demais. Vemos nesse
ambiente a locação clara de pilares e vigas, o que o difere dos espaços anteriores. O forro é
em gesso liso e o piso é revestido em peças de mármore, como também o rodapé. As
paredes são pintadas em branco, e ao fim do ambiente, na lateral esquerda, temos também
uma escada em ferro, porém diferente das outras pois esta tem só o primeiro lance em
forma helicoidal, e o restante é reto. Ao chegar no pavimento superior vemos dois espaços
distintos, separados até a metade do comprimento por uma parede, e com níveis diferentes.
O primeiro, ao final da escada, é mais baixo, e o volume lateral é mais alto. Nele há área de
bancada e ao fundo (voltado para a parte posterior do lote) há um banheiro. Na parede
correspondente à lateral direita do volume há três pequenas janelas. Elas estão quase
coladas à parede da construção do lote vizinho, de modo que a luz entra apenas pela
primeira delas, por uma fresta entre as duas paredes. Neste espaço o piso possui
revestimento cerâmico branco e nas áreas correspondentes às áreas molhadas, ele reveste
também as paredes.
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Primeira porta da segunda loja. Porta corresponde à
porção do volume original do bem. Fonte: Temporis

Consultoria, 2022.

Vista do interior da loja a partir da entrada. Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.

Interior da loja. Ao fundo, à esquerda, escada que
leva ao pavimento superior. Fonte: Temporis

Consultoria, 2022.

Interior da loja vista a partir da parte posterior da
mesma. Ao fundo, à esquerda, porta de acesso

correspondente ao volume acrescido à edificação.
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.
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Piso em mármore na terceira loja. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Escada em metal que leva ao pavimento superior.
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Pavimento superior. Vê-se dois níveis distintos.
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Nível mais elevado do pavimento superior. Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.

Pavimento superior. À esquerda, subida da escada.
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Área de bancadas e banheiro ao fundo. Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.

Na parte lateral esquerda do lote, no recuo, podemos ver o restante do primeiro
volume, que se conecta ao segundo. Nessa lateral observamos as quatro janelas do
pavimento superior da primeira loja, duas janelas altas e uma baixa nessa parte posterior e
uma abertura larga de portão. A parede segue a mesma altura em toda essa lateral. O
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telhado em fibrocimento tem beiral e acabamento em calha metálica. As tubulações para
escoamento das águas aparecem na parede. A pintura é em tinta azul na parte debaixo e
tinta branca na parte de cima. Este mesmo padrão de pintura segue para o segundo volume,
do qual se vê apenas uma das empenas. Na parede do muro da lateral esquerda, partes
foram descascadas, retirando a argamassa e deixando exposta a estrutura de tijolos
maciços.

Ainda no primeiro volume, pode-se observar pela visão da janela do banheiro da
primeira loja, que há uma diferença de alturas, com a parte do recuo lateral direito coberto
em telha de fibrocimento, locadas no limite inferior das aberturas de cobogós dessa área.

Recuo na lateral esquerda da edificação. Vê-se
estrutura de tijolos maciços no muro que divide o lote.

Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Parede lateral esquerda do primeiro volume.
Destacam-se as janelas do pavimento superior das
lojas e as aberturas da parte que se conecta com o

segundo volume. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Conexão do primeiro com o segundo volume. Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.

Vista da cobertura da parte posterior do primeiro
volume, depois das lojas. Fonte: Temporis

Consultoria, 2022.

A parte posterior acrescida no primeiro volume é um galpão de pé direito duplo. O
telhado é em duas águas de telha de fibrocimento, mais a água mais rebaixada da lateral
direita. As tesouras são em madeira no mesmo estilo das tesouras que existem no segundo
volume. Apesar de parecerem mais antigas, não é possível precisar sobre a data dessa
extensão e conexão entre os volumes.

Há também um pequeno mezanino com estrutura metálica. Ao fundo do volume, na
área da outra cobertura, há dois banheiros. Uma abertura na lateral direita da parede
posterior deste espaço o conecta com o segundo volume. Neste espaço o piso é em cimento
e as paredes são pintadas em cinza, e a parte do mezanino, tem as paredes revestidas em
cerâmica bege.
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Galpão na parte posterior do primeiro volume que se
conecta ao segundo volume. Fonte: Temporis

Consultoria, 2022.

Parte posterior do primeiro volume vista a partir do
interior do segundo volume. Fonte: Temporis

Consultoria, 2022.

Cobertura em telhas de fibrocimento. Ao fundo,
mezanino em estrutura metálica. Fonte: Temporis

Consultoria, 2022.

Vista superior do ambiente, a partir do mezanino.
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Parte inferior do mezanino. Vê-se revestimento
cerâmico nas paredes. Fonte: Temporis Consultoria,

2022.

Aberturas da área de galpão do primeiro volume.
Fonte: Temporis Consultoria, 2022.
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Tesoura da cobertura. Fonte: Temporis Consultoria,
2022.

Recuo lateral. À esquerda, janelas do galpão do
primeiro volume. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Vista externa do galpão do primeiro volume. Vê-se
acesso ao galpão a partir do recuo. Fonte: Temporis

Consultoria, 2022.

Na última parte, correspondente ao segundo volume, temos um galpão que sofreu
poucas alterações em relação ao projeto original. A estrutura de pilares e vigas é bem
demarcada, as vigas são paralelas às cumeeiras e apoiadas em pilares nas extremidades
(nas paredes) e em um pilar central. Acima das vigas estão apoiadas as tesouras e a
estrutura de madeira da cobertura em três pares de águas. A estrutura e o caimento é a
mesma, mas na primeira parte as telhas foram substituídas por telhas de fibrocimento, e nas
duas partes seguintes temos telhas francesas. Algumas telhas de vidro foram locadas para
iluminação. Na parte posterior, alinhada à cumeeira e após o pilar central, há uma espécie
de claraboia em cada um dos pares de águas. As aberturas são nas laterais e acima é há
uma cobertura na mesma inclinação e na mesma telha. O piso é em cimento e as paredes
são pintadas em cinza, exceto por parte dos pilares centrais que foram descascadas para
que fosse exibido a estrutura de tijolos cerâmicos maciços.
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Galpão correspondente ao segundo volume. Fonte:
Temporis Consultoria, 2022.

Vista interna do galpão. À direita, acesso ao primeiro
volume. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Primeiro par de águas do galpão com cobertura em
telhas de fibrocimento. Fonte: Temporis Consultoria,

2022.

Segundo par de águas. Vê-se ao fundo marcação de
pilares. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Cobertura do galpão com estrutura de madeira e
claraboia. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.

Telhas francesas na cobertura. Fonte: Temporis
Consultoria, 2022.

Galpão visto a partir da parte posterior. Ao fundo à
direita o acesso ao recuo, e ao centro o acesso ao

primeiro volume. Fonte: Temporis Consultoria, 2022.
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O bem cultural apresenta grandes modificações internas no seu primeiro volume, cuja
datação não é possível ser precisada, mas pelo estilo das esquadrias utilizadas no
pavimento superior, podem ter acontecido ainda nas primeiras décadas da segunda metade
do século XX. No segundo volume quase não houveram alterações. As fachadas em certa
medida se mantêm e o que deve ser destacado é a possibilidade de restabelecimento de
uma unidade potencial do bem (BRANDI, 2004), bem como sua relevância em termos de
composição de conjunto.

9. 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, 1431. O seu tombamento trará relevantes contribuições por garantir às atuais e
futuras gerações de belo-horizontinos, bem como cidadãos de outros lugares, o direito à
informação, à contemplação e à experiência no contato com o patrimônio constituído em
outros tempos, possibilitando um diálogo Inter geracional, 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
forma de tentar resguardar uma ambiência história. A sua vizinhança imediata e do entorno,
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com vários 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, 1431, 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, 1431. 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.
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,
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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, 1431, enquanto
lugar e referência espacial que remete a situações presentes na memória dos indivíduos,
pois como se sabe, o espaço é o suporte da memória, remetendo a momentos e situações
significativas da história de vida dos indivíduos. Ou seja, há um componente de memória
que se refere à relação de cada indivíduo com o espaço em que habita e frequenta. O
espaço é muitas vezes o suporte físico das memórias. Nesse sentido, o edifício se constitui
como suporte físico para o que o historiador francês Pierre Nora denomina de “lugar de
memória”, que pode ser o próprio edifício como também os acontecimentos, festas,
aniversários, tratados, processos verbais e situações associadas a ele.
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, 1431 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.

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
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▪ 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 mista do estilo 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.

Quadro-Resumo dos valores de significância atribuídos ao imóvel
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10. Diretrizes de preservação e intervenção

Objetivando preservar e garantir o bom estado de conservação do bem cultural situado à
Rua dos Goitacazes, 1431, foram traçadas as seguintes diretrizes de intervenção:

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. A ênfase da proteção por tombamento é na volumetria da edificação, tendo como
referência o projeto de modificação de 1944. Nesse sentido, ressalta-se a
composição da fachada frontal com seu ritmo de cheios e vazios originais, as formas
e disposição das portas, o coroamento e a demarcação do embasamento, frisos em
alto relevo, e adornos.

3. Promover a manutenção bem como a preservação dos revestimentos, materiais e
técnicas originais, de relevos e dos elementos decorativos das fachadas e detalhes
ornamentais;

4. Preventiva e periodicamente, deverá ser feita a verificação do estado de
conservação da estrutura da cobertura e do sistema de drenagem pluvial, incluindo
madeirame, telhas, rufos e calhas assim como reparos na cobertura, nas calhas e
nos beirais a fim de sanar causas de infiltrações que possam colocar em risco a
integridade do imóvel;

5. 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;

6. Os volumes e anexos, não previstos no projeto de 1944, devem ser oportunamente
suprimidos ou serem objeto de nova solução de fachada.

7. No volume posterior, de galpão, em momento oportuno, deve-se recuperar o telhado
em telha cerâmica, na porção esquerda, cujo telhado foi substituído por telhas de
fibrocimento

8. Deverá ser resgatado, em momento oportuno, na ocasião de eventual restauro do
imóvel, o desenho do telhado original;

9. No caso de intervenção nas fachadas, devem ser removidos os revestimentos
cerâmicos e os gradis aplicados e deve-se recuperar os revestimentos originais, com
demarcação do embasamento, frisos e adornos.

10. Não poderão ser instalados aparelhos de ar condicionado ou equipamentos que
obstruam a visibilidade nas fachadas principais e internas;

11. Novas intervenções ou aspectos referentes à requalficação do bem deverão ser
definidos a partir de vistoria prévia, com supervisão dai equipe técnica da Diretoria de
Patrimônio Cultural/DIPC e aprovação do Conselho Deliberativo do Patrimônio
Cultural do Município de belo Horizonte – CDPCM-BH;

12. 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
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a Deliberação nº025/2022, do Conselho ou suas alterações e o Código de Posturas
do Município;

13. As intervenções definidas no código de posturas como “reforma” deverão ser
precedidas de apresentação do projeto ao órgão gestor do patrimônio, o qual, após
análise e aprovação, emitirá carta de anuência prévia ao licenciamento na Prefeitura
Municipal ou analisará e aprovará o projeto conforme determinação legal em vigor.
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