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CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 
PARECER TÉCNICO 

 
 
Ref.: Análise e deliberação sobre solicitação de abertura de Processo de Tombamento de bem cultural situado 
na Rua Tupis, 225 – Bairro Centro (III Sessão Urbana, quarteirão 025, lote 024), pertencente ao perímetro do 
Conjunto Urbano em estudo Lourdes – Centro. 
 
 
HISTÓRICO  
O presente Parecer Técnico fundamenta-se nas informações apresentadas no Relatório Técnico que analisa a 
solicitação de abertura de Processo de Tombamento do bem cultural situado na Rua Tupis, 225 (III Sessão Urbana, 
quarteirão 025, lote 024), pertencente ao perímetro do Conjunto Urbano em estudo Lourdes – Centro, elaborado pela 
historiadora Letícia Dias Schirm, integrante da equipe técnica da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público, 
datado de 07 de dezembro de 2022. A solicitação foi requerida por parte dos proprietários de unidades integrantes do 
imóvel, Edifício Nossa Senhora de Fátima, protocolada por seu representante, Gabriel Sousa Marques de Azevedo, em 
30 de novembro do corrente ano (ticket 31.00553934/2022-70). 
 
ANÁLISE  
O Relatório Técnico apresenta a caracterização do bem em tela, assim como analisa parte da obra do arquiteto 
responsável pelo projeto, Raphael Hardy Filho. 
O edifício encontra-se presente no Conjunto Urbano Lourdes – Centro, em análise pela DPCA, cujos estudos justificam-
se na lacuna de proteção a bens localizados entre dois relevantes conjuntos urbanos, os da Avenida Afonso Pena e da 
Rua da Bahia, buscando mitigar os efeitos da transformação da paisagem e, fundamentalmente, caracterizar as 
particularidades da ocupação entre os bairros de Lourdes e Centro ao longo dos eixos das ruas Curitiba, São Paulo, Rio 
de Janeiro e Espírito Santo.  
A partir da documentação recolhida e presente no Relatório Técnico, podemos aferir que o edifício apresenta 
características que permitem afirmar que constitui uma face da modernidade típica de Belo Horizonte. São evidentes a 
linguagem prismática, o uso das janelas em fita evidenciadas pela alternância de cores nas pastilhas que revestem a 
fachada principal, e o terraço de uso comum na cobertura – que notoriamente se associam à linguagem modernista. 
Como contraponto, não se percebe claramente o arranjo estrutural regular que permitiria a existência de uma planta livre, 
ou mesmo um pilotis em destaque, como explorado por arquitetos integrantes de outras correntes modernistas no Brasil. 
Mas é exatamente essa “incompletude” face aos cânones que, entendemos, caracteriza o modo como a cidade, seus 
arquitetos e empreendedores assumiram o modernismo. 
Dessa experiência foi marcante a obra do arquiteto Raphael Hardy Filho, que se mostra híbrida, percorrendo do 
ecletismo tardio ao modernismo de “feição belorizontina” – ou seja, que abraça parcialmente os princípios da máquina de 
morar corbusiana, navegando ao sabor das particularidades funcionais e técnicas, mas sobretudo socioculturais locais. 
Contudo, tal hibridismo não se configura como depreciação do exercício arquitetônico de Hardy; antes, caracteriza 
plenamente os processos de transformação da cidade de Belo Horizonte, que paulatinamente vai assumindo a 
modernidade em edifícios em altura de formas prismáticas e linguagem racionalista. Ademais, analisados um a um, os 
exemplares produzidos pelo arquiteto, independente da linguagem adotada, sempre se fizeram com a qualidade por 
essas requeridas, tanto técnica quanto estética. Se os edifícios das ruas Aimorés, 2270 e 2304 – tombados por este 
Conselho e criminalmente demolidos em 2005 – se caracterizam por um hibridismo que mescla elementos de várias 
fontes (a ponto de não permitir a definição de a qual estilo pertencem), e os projetos do Cine Pathé e antigo ginásio do 
Minas Tênis Clube denotam filiação ao Art Déco, Hardy não se furta em abraçar, junto com seus colegas da Escola de 
Arquitetura – Shakespeare Gomes e Sylvio de Vasconcellos, para citar apenas alguns – o modernismo como linguagem. 
Em suma, retrata por meio de sua obra a face da transformação do gosto ao longo do tempo que caracterizou Belo 
Horizonte na busca pela modernidade, fazendo-se justificar o estudo e a proteção da obra deste arquiteto de referência 
para nossa memória. 
O Relatório Técnico finaliza sua exposição com a legislação pertinente e com ampla caracterização dos valores que 
justificam a preservação dos bens culturais. Destacamos o valor histórico, como testemunho do processo de ocupação 
do centro de Belo Horizonte por edifícios em altura, e dos modos de morar aportados, também esse referente aos 
valores científicos; artísticos, na adoção e interpretação dos estilemas modernistas; de identidade coletiva, em que pesa 
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a inserção no Conjunto Urbano em estudo Lourdes – Centro; e representativos de valores sentimentais, neste caso, 
visível na demanda apresentada por parte dos moradores do edifício. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO 
Várias são as motivações que conduzem à adoção de instrumento de preservação do Edifício Nossa Senhora de Fátima: 
trata-se de bem que retrata a linguagem modernista adaptada às demandas da sociedade; localiza-se em conjunto 
urbano em estudo; e integra a obra de arquiteto relevante na constituição da memória belorizontina. 
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação abertura do Processo de Tombamento do bem cultural em tela, e aqui 
ponderamos, ainda, sobre a necessidade de proteção, por parte deste Conselho, da obra de Raphael Hardy Filho. 
Salvo melhor juízo do CDPCM-BH, este é o meu parecer. 
 
 
Belo Horizonte, 19 de Dezembro de 2022. 
 
 
 
Vanessa Borges Brasileiro 
Conselheira Suplente 
Representante da Universidade Federal de Minas Gerais. 
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