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CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 

PARECER TÉCNICO 

 

Ref.: Análise e deliberação sobre Dossiê de Tombamento de bem cultural situado na Rua Araguari, 730 – Bairro 
Barro Preto (8ª seção urbana, quarteirão 004, lote 016), pertencente ao Conjunto Urbano Avenida Barbacena – 
Grandes Equipamentos. 

 

HISTÓRICO  

O presente Parecer Técnico fundamenta-se nas informações apresentadas no Dossiê de Tombamento do bem cultural 
situado na Rua Araguari, 730 – Bairro Barro Preto (8ª seção urbana, quarteirão 004, lote 016), elaborado pela arquiteta e 
urbanista Ana Carolina Chaves Lemos, e pelo historiador Jaudemir Ribeiro de Carvalho, integrantes da equipe técnica da 
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público, com a colaboração da equipe Temporis, datado de julho de 2022. 

O Dossiê de Tombamento apresenta o histórico da proposição de salvaguarda do bem, iniciado no ano de 2009, 
momento de sua declaração como de interesse de proteção por tombamento a partir do inventário do Conjunto Urbano 
Avenida Barbacena – Grandes Equipamentos, aprovado por este Conselho (deliberação n. 105/2009, publicada no Diário 
Oficial do Município/DOM em 16 de dezembro de 2009). Em novembro de 2021, o proprietário do imóvel, Sr. Paulo 
Chiabi Saliba, solicitou celeridade na definição do grau de proteção do bem cultural, encaminhando documentação 
elaborada pela empresa de consultoria Temporis; e em 19 de maio de 2022, sua anuência expressa ao ato de 
tombamento, referente ao processo n.01.058916.14.63, ora em análise. 

 

ANÁLISE  

O Dossiê de Tombamento organiza as informações acerca do bem cultural em tela, apresentando inicialmente a política 
de proteção ao patrimônio cultural de Belo Horizonte, em que se destaca a ampliação do conceito de bem histórico e 
artístico isolado ao conceito de conjunto urbano e ambiência. Prossegue o relatório apontando as características do 
Conjunto Urbano Avenida Barbacena – Grandes Equipamentos, que engloba porções dos bairros Barro Preto e Santo 
Agostinho. O relatório destaca o processo de formação e transformação da área, em especial do bairro Barro Preto, onde 
se localiza o bem cultural em tela, mais especificamente no pedaço denominado Avenida Amazonas, no qual os 
exemplares originários da formação vêm sofrendo processos de substituição tipológica e/ou funcional, haja vista a 
grande dinâmica comercial e de serviços na região. 

Ao caracterizar o entorno imediato ao objeto em tela, o relatório indica uma série de edifícios inventariados, protegidos 
com Registro Histórico Documental, tombados ou indicados para tombamento, dentre esses cinco edificações lindeiras 
ao bem cultural com processo de tombamento aberto. Este fato é relevante não apenas para a motivação do pedido de 
celeridade do processo de tombamento ora em análise, mas para a configuração de conjuntos urbanos de microescala, 
importantes para a preservação da paisagem frente às dinâmicas de transformação no bairro. O próprio relatório induz a 
essa reflexão ao apresentar, por meio de registro fotográfico, expressivas alterações no plano das fachadas – podendo 
ter sido implementadas também internamente, dada a irregularidade das obras, não aprovadas pela Diretoria de 
Patrimônio Cultural e por este Conselho – com duvidosa contribuição arquitetônica para a paisagem e para a 
conservação da ambiência do bairro. 

A pesquisa histórica muito apropriadamente caracterizou o bem cultural no contexto do bairro Barro Preto, apontando 
para sua formação originária como bairro Operário, conformado por precárias habitações desde a formação da cidade, e 
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seu paulatino apagamento com a substituição dos habitantes originários por grupos migrantes a partir dos anos 1930, 
intensificada no Segundo Pós-Guerra. Essa informação, além de contribuir para o reconhecimento da história do bairro, 
faz-se associar à história particular do bem cultural, edificado pela família Jacob Cheib em 1940. 

A longa e densa história familiar que se segue, composta por ricos relatos e registros fotográficos, colabora para o 
entrelaçamento do processo de preservação do bem em sua esfera material com a memória individual e coletiva. Ou 
seja, destaca-se a relevância do relato não apenas sob o ponto de vista do processo de tombamento em tela, mas da 
memória de uma sociabilidade particular, típica dos grupos migrados à cidade, dos quais os libaneses representam 
número expressivo. Suas atividades econômicas profícuas contribuíram para desenhar a feição do bairro, e é neste 
sentido que se cruzam com a materialidade a ser preservada, ora em análise. 

O Dossiê prossegue com a caracterização da edificação, obra realizada pelos engenheiros civis da empresa Lage e 
Nóbrega em 1940 e que no ano seguinte recebe algumas reformas internas. Mais significativa foi a ampliação 
empreendida em 1956, que se justificou no desejo dos proprietários em fazer de sua residência local de sociabilidade, 
ampliando, portanto, a sua significância.  

Quanto a narrativa sobre a linguagem adotada, o texto indica tratar-se de um bem com características ecléticas com a 
presença de elementos neocoloniais, termos que julgamos serem demasiadamente amplos e pouco definidores da 
linguagem para serem empregados, assim como a referência levantada nos relatos orais de que teria sido “uma cópia da 
arquitetura residencial dos Estados Unidos da América”. Cabe neste parecer um aparte, que demanda pela necessidade 
da historiografia arquitetônica debruçar-se sobre tais exemplares, típicos da construção de significativas áreas da cidade 
de Belo Horizonte entre os anos 1940 e 1960, quando então a linguagem modernista se fixou definitivamente. 
Obscurecidos por duas grandes linguagens arquitetônicas – o Ecletismo dos anos de fundação e o Modernismo pós-
Pampulha –, os exemplares dessa “arquitetura sem nome” ficaram à revelia dos processos de preservação, o que 
justifica, neste momento, a necessária revisão de preservação desses bens, como aquele que se encontra em tela. 

Após o falecimento do Sr. João Jacob Cheib, em 1996, e de sua esposa, Sra. Julia Abdo Cheib, em 2002, a residência 
foi vendida ao atual proprietário, Sr. Paulo Chiabi Saliba, que promoveu pequenas reformas de manutenção e adaptação 
ao uso de serviços. Contudo, as maiores transformações no espaço aconteceram após 2014, ano em que foi alugado 
para abrigar uma academia, e intensificadas pelo atual inquilino. A nosso ver, não apenas intervenções sobre a fachada 
e o interior, bem como a desconstrução do parcelamento da quadra, uma vez que foi agregada a um imóvel vizinho, 
pertencente ao mesmo proprietário, contribuíram negativamente para o esfacelamento da tipologia típica do bairro, ainda 
que detalhes construtivos e de acabamento originais possam ser percebidos. Destaca o Dossiê que nenhuma dessas 
alterações obviamente descaracterizantes foi aprovada pela Diretoria de Patrimônio Cultural ou por este Conselho.  

Cabe indagar se tais elementos remanescentes, de fato, caracterizam o imóvel e justificam a sua preservação, e a esta 
questão incorporamos uma outra, talvez de maior reflexão para este Conselho: se como justificativa para o tombamento 
o Dossiê aponta para os significados históricos, artísticos e científicos do bem cultural para o patrimônio belorizontino, 
sendo indubitável sua relevância histórica, e a consequente interação com o campo das Ciências Humanas e Sociais, o 
que se discute aqui é a ainda predominante perspectiva de que um bem cultural deva ser preservado por suas 
características estilísticas – o que justifica o esforço do Dossiê em reafirmar sua linguagem, mesmo que imprecisa. 
Acreditamos que os valores imateriais elencados, acertadamente destacados no Dossiê como “lugares de memória”, 
termo proveniente do pensamento de Pierre Nora, merecem destaque no processo. 

Soma-se a essa premissa o fato de que o bem cultural em tela não se encontra isolado, mas circundado por uma série 
de edificações, todas em processo de tombamento, o que permite compor, conforme anteriormente apontado, um 
microconjunto urbano. Tais situações são cada vez mais raras na paisagem da cidade, e merecem a atenção deste 
Conselho, seja na adoção de celeridade nos processos correlatos ao caso em tela, seja na geração de políticas de 
tombamento particulares a essa microescala. 

No que tange as diretrizes de preservação e intervenção, o Dossiê de Tombamento elenca doze pontos, dos quais 
destacamos aqueles que se referem à conservação dos elementos originais e à retroação por restauro às características 
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fundamentais, sobretudo aquelas relativas à volumetria e à fachada, posto que diretamente relacionadas à paisagem 
urbana. Ainda que possa parecer contraditória essa nossa observação face ao exposto anteriormente, há que se 
considerar que é por meio da materialidade que os valores imateriais podem ser reafirmados às futuras gerações, e que 
a face urbana de um objeto arquitetônico contribui expressivamente para a configuração da paisagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO 

O imóvel situado à Rua Araguari, 730, no bairro Barro Preto, apresenta dupla significância para o patrimônio cultural 
belorizontino: por um lado, consiste em registro da ocupação do bairro, sobretudo quando associado às edificações 
lindeiras, também essas em processo de tombamento; por outro lado, integra-se, por meio de uma história particular, à 
memória dos modos de vida da sociedade belorizontina dos anos 1940, caracterizando-se pelo valor imaterial coletivo. 
Tais características justificam a preservação do imóvel em seu contexto urbano e memorial. 

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do tombamento do bem cultural em tela. 

Salvo melhor juízo do CDPCM-BH, este é o meu parecer. 

 

Belo Horizonte, 18 de julho de 2022. 

 

 

Vanessa Borges Brasileiro 

Conselheira suplente 

Representante da Universidade Federal de Minas Gerais 
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