
PARECER REFERENTE AO DOSSIÊ DE TOMBAMENTO DO BEM CULTURAL EDIFICADO SITUADO 
À AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 1602 (LOTE 050 DA VILA PARIS) 

 

Histórico 

O presente parecer se refere à análise do Dossiê de Tombamento de bem cultural, situado à 

avenida Prudente de Morais, 1602, e as considerações quanto ao mérito de seu tombamento 

como patrimônio cultural do Município de Belo Horizonte. O dossiê foi elaborado pela equipe 

de técnicos da DPCA/FMC e pela empresa Temporis Consultoria Ltda. e consta das seguintes 

seções:  

1. Considerações iniciais 

2. Política de Patrimônio Cultural 

3. Os bairros Vila Paris e Sagrado Coração 

4. Descrição histórica e arquitetônica do bem situado à av. Prudente de Morais, 1602 

5. Justificativa para o tombamento (com valores de significação) 

6. Diretrizes de preservação e intervenção  

A proposta de tombamento ocorre em decorrência das diretrizes de proteção do Conjunto 

Entorno Paisagístico do Mosteiro Nossa Senhora das Graças, na sequência da deliberação deste 

Conselho em 06/03/2013. Trata-se de tombamento em região de ocupação mais recente em 

Belo Horizonte, mas que teve seu marco em 1940, ainda antes do boom imobiliário e da abertura 

da avenida, com a implantação do Colégio Sacre Coeur de Jesus naquele local que tomou o nome 

da Escola para seu bairro: Sagrado Coração. A descrição histórica trata da importância 

institucional da organização educadora que teve seus primórdios na França e grande tradição 

na formação de moças no Brasil. A sua implantação em Belo Horizonte se deu em gleba anterior 

à construção da Av. Prudente de Morais que ainda estava em planos, com projeto datado de 

1950 de autoria de Vicente Buffalo. A marca de término de construção do conjunto é sua capela, 

em 1959. Na década de 1970, o educandário deixa de funcionar e é substituído pelo Colégio 

Pitágoras, também de grande reputação na cidade que aí permanece até 2021, ainda que com 

diferentes empresas e associações, sendo posteriormente administrada pelo Grupo Coleguium. 

O edifício está fechado para obras e deve retornar à Congregação da Sociedade do Sagrado 

Coração de Jesus, para continuidade de uso. 

O conjunto, em forma de U, está implantado em uma área de 18.507,99 m2, com área 

construída de 5.879,53 m2 e é composto basicamente por três blocos arquitetônicos edificados 



em diferentes etapas, em um período de uma década e dois anexos posteriores. As edificações 

estão bem preservadas, com elementos originais e poucas alterações descaracterizantes se 

comparadas ao grande período temporal de sua existência e uso. O estilo é neoclássico, 

fortemente marcado pela simetria. As principais modificações internas dizem respeito à 

transformação dos quartos do claustro em salas de aula. Ao longo das últimas décadas foram 

construídos dois anexos: a biblioteca e a galeria de artes. O edifício se destaca do entorno por 

seu grande terreno com grandes áreas livres, em um entorno fortemente edificado e pelo acesso 

por diferentes vias da região. 

Como justificativa para o tombamento, o dossiê ressalta a importância da edificação na região 

ainda anterior à sua massiva ocupação, seu bom estado de conservação. Seu valor artístico 

reside nessa integridade e na referência neoclássica, seu valor científico está no registro de 

modos de viver e de se pensar espaços educacionais em meados do Século XX. Os valores de 

identidade coletiva aparecem na edificação e no amplo terreno como referência espacial, 

temporal e de orientação nos bairros adjacentes, além dos significados sentimentais que são 

acumulados pelas gerações de belorizontinos e belorizontinas que se formaram nesse lugar. 

As diretrizes de proteção recaem obviamente sobre o conjunto construído na década de 1950 e 

seus elementos originais, tolerando ampliações que se afastem ao menos 5 metros do existente. 

 

 

Mérito 

O Dossiê é de excelente fatura, muito bem estruturado com seções que não apenas apresentam 

muito bem o bem cultural a ser preservado, mas os valores que ele agrega e as diretrizes de 

preservação e intervenção que sempre são importante norte para ações futuras.  

Esta proteção apresenta justificativas claras quanto ao bem cultural, especialmente se 

consideramos razões materiais e imateriais, como as que apresentamos a seguir: 

1. Trata-se de importante exemplar da história urbana de Belo Horizonte, resultado de 

uma ação social compartilhada de grande significação que se estabeleceu 

principalmente a partir dos anos quarenta do Século XX, relacionada a ações de 

educação na Nova Capital. Os espaços educacionais são uma amostra significativa da 

organização social e dos valores a ela ligados. Além disso, costumam ser lugares de 

memória para as diversas gerações que ali são formadas, transformando um bem de 

referência coletiva em lugares de especial história pessoal; 



2. Nos dias de hoje ainda se mantém como importante elemento de resistência contra a 

especulação imobiliária – tão forte nessa região da cidade – fazendo com que o 

patrimônio cultural obtenha um de seus principais desdobramentos que é a garantia da 

qualidade de vida urbana; 

3. Embora arquitetonicamente não seja um dos maiores expoentes de nosso ecletismo 

neoclássico, até já um pouco ultrapassado na década em que foi construído, ele se 

apresenta como um exemplar tardio do estilo, o que traz consigo também uma 

importância tipológica. A capela, hoje auditório, apresenta valores estéticos discutíveis 

e sua importância é mais locacional e histórica do que propriamente arquitetônica. 

Apesar disto, os valores arquitetônicos aqui apontados se somam aos valores 

urbanísticos e sentimentais para apontarem à sua proteção. 

Dada a completude do Dossiê – ainda que não me chegasse seu levantamento cadastral -  as 

questões que aponto a seguir não são, portanto, estruturais ou gerais, mas se referem a 

aspectos que me pareceram olvidados ou subavaliados no Dossiê.  

O primeiro deles é sua importância urbanística como área verde para a cidade, especialmente 

em região tão densamente edificada, o que leva a se pensar na criação de diretrizes de 

conservação de áreas permeáveis e da arborização existente, além de um controle de altura 

especialmente quanto às relações com o mosteiro.  

O segundo aspecto é uma abordagem quanto às relações entre áreas livres e edificações, sendo 

a nosso ver fundamental a preservação do interior do U para a leitura das edificações, bem como 

de uma distância entre o prédio e novas edificações que garanta a leitura das fachadas laterais 

(dependendo da situação e altura de novas edificações, os 5 metros propostos podem não ser 

suficientes). Parece-me que trechos vocacionados para novas edificações seriam ao fundo e ao 

longo da Rua Santa Sofia, devendo ser preservado o afastamento frontal da avenida Prudente 

de Morais. 

Finalmente devido à grande referência sentimental que o conjunto traz consigo, seria de bom 

tom organizar-se um pequeno museu franqueado ao público e aos ex-alunos. 

 

Conclusão 

Considerando os elementos de mérito expostos acima, entendemos ser justa e necessária a 

proteção do bem cultural em exame na forma de seu tombamento. Entendemos também serem 



adequadas as diretrizes de intervenção, mas pensamos que novas diretrizes na direção do que 

apontamos anteriormente sejam incorporadas  

É este o meu parecer.  

Belo Horizonte, 27 de julho de 2022 

 

 

Conselheiro Flavio de Lemos Carsalade 

 


