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Parecer Técnico 
Assunto: Análise e deliberação do Dossiê de Tombamento do bem cultural localizado à Rua do 
Ouro, 1900, Serra. Limite da área de entorno da Serra do Curral (zona fiscal, 101, quarteirão 085, 
lote 006). Índice Cadastral: 101085 006 001-2. CEP: 30210-590 

 

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2022 

 

Trata-se de análise do Dossiê de Tombamento do imóvel localizado Rua do Ouro, 1900, 

Serra (Zona Fiscal 101; quarteirão 085; lote 006), processo de tombamento nº 01.113397.16.81, 

aberto em 18 de agosto de 2016. 

Em 23/02/2022 foi aberto protocolo junto à Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo 

Público - DPCA com solicitação de celeridade ao processo de tombamento, com material para 

subsidiar a conclusão do Dossiê de Tombamento bem como a expressa concordância, por meio do 

representante legal do proprietário, para com o ato do tombamento do imóvel. O dossiê 

apresentado pela DPCA, trata-se de ampliação, complementação e revisão do estudo inicial 

elaborado pela Temporis Consultoria LTDA. 

A edificação em análise, onde atualmente funciona uma escola, foi construída para abrigar 

um convento dos dominicanos, que chegaram em Belo Horizonte no início dos anos 1940 – por 

meio dos Freis Boaventura Chasseriau, Bertrando Ollivie e o Frei Sebastião Tauzin. Frei Tauzin foi 

fundamental para o estabelecimento dos dominicanos na capital mineira, processo este 

intimamente ligado à urbanização da região da Serra, que após instalação no local “definitivo”, por 

volta de 1944, assume a responsabilidade de cobrar dos órgãos responsáveis a urbanização e a 

abertura de ruas na região 

Os dominicanos se instalaram em uma pequena casa próxima ao local escolhido para a 

construção do convento, onde residiram até meados de 1950. Ao fim do ano de 1950, as obras de 

construção de uma das alas do convento, em estilo neocolonial, foram finalizadas, possibilitando 

assim que os frades que até então residiam na pequena casa nele se instalassem. Três anos 

depois, em 1953, houve um avanço significativo nas obras do convento. 

Inicialmente, o projeto do convento dos padres dominicanos incluía também uma igreja, no 

que seria a lateral esquerda da fachada voltada para onde hoje é a Rua dos Dominicanos. Não se 

sabe o motivo da mesma não ter sido construída. 

Ainda na década de 50, após o término da primeira ala do convento, uma segunda começou 

a ser edificada ao lado da existente, no espaço onde inicialmente se construiria a igreja. Destaca-se 

que esse novo volume apresentava, por sua vez, uma linguagem arquitetônica caracteristicamente 

modernista, proeminente nos anos 50. Embora a distância temporal entre as construções dos dois 

blocos não seja significativa, a diferença arquitetônica o é.  
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Paralelamente, é possível notar por fotos da época, que a urbanização da região, tão 

solicitada pelo proprietário das terras e que contou com a ajuda dos dominicanos para sua 

implantação, foi estabelecido pelo menos no que diz respeito ao entorno do convento.  

A presença e atuação dos padres dominicanos no imóvel se estendeu até o ano de 1969 

devido à mudança dos religiosos para um novo local. Ao fim da década de 60 e início dos anos 70 o 

Instituto de Psicologia Aplicada de Minas Gerais - IPAMIG, realiza o arrendamento do imóvel e nele 

desenvolve suas atividades até o início da década de 90. Em 1991, o imóvel é adquirido e é 

fundada a Escola da Serra. Em 2003, a proprietária da escola decide vendê-la e, diante da 

iminência de encerramento das atividades, a associação de pais decide buscar alternativas para 

permanência da escola.  Um dos pais assume a direção e permanece até os dias atuais. 

De forma geral, o estado de preservação do bem é boa, tendo mantido suas características 

arquitetônicas externas sem grandes alterações. Internamente, contudo, não é possível precisar 

pois não foram localizadas plantas ou desenhos suficientes para inferir como seria a planta baixa 

desses imóveis quando foram inaugurados ou durante o período em que abrigou o IPAMIG, 

tampouco como era na época da implementação do seu uso atual. Sendo possível identificar as 

características arquitetônicas e quais modificações mais visíveis ocorreram por meio de recortes de 

jornais, fotos, cartões de divulgação da época da inauguração, comparados com as fotos da visita in 

loco dos dias atuais. Imagina-se que, por ter comportado três usos distintos, a planta tenha passado 

por um considerável número de modificações para se adequar a eles. 

O lote da edificação em análise está inserido no zoneamento Ocupação Moderada – 3 (OM-

3), Coeficiente de Aproveitamento básico de transição 1,4, Centralidade Local Rua do Ouro, 

inserido em Área de Diretrizes Especiais de Interesse Ambiental (ADE de Interesse Ambiental) e 

dentro da ADE Serra do Curral. Além disso, é vizinho à edificação de nº 1822 (na outra esquina), 

que está com processo de tombamento também em aberto e apresenta filiação estilística 

modernista.  

O entorno encontra-se consideravelmente adensado, com predominância de tipologia de 

edificação multifamiliar com mais de sete pavimentos e considerável arborização. Nesse sentido, a 

edificação se destaca por sua tipologia com poucos pavimentos e terreno com muita área livre. 

O prédio apresenta dois estilos arquitetônicos diferentes. São construções distintas que 

possivelmente passaram por reformas internas para se conectarem. O que se observa hoje é um 

prédio em L unindo dois grandes blocos: o Bloco 1, voltado para a Rua dos Dominicanos, de filiação 

neocolonial, e o Bloco 2, voltado para a Rua do Ouro e por onde se dá o acesso principal, de 

filiação modernista. 

Conforme descrito no Dossiê de Tombamento, os valores mais relevantes de significância 

associados ao bem localizado à rua do Ouro, 1900, são os de caráter social (relacionados a 

aspectos históricos,  artísticos,  científicos).  O  valor  histórico  atribuído  ao  edifício  remete  à  sua                                                                
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relevância documental como testemunho de um contexto de evolução da arquitetura da cidade e 

das atividades que ao longo do tempo se estabeleceram no bairro Serra. Ao longo do século XX o 

bairro Serra, presenciou mudanças nas formas de organização da sociedade, nas formas e 

soluções arquitetônicas, tradição e modernidade convivendo lado a lado. O bem em questão marca 

essa transição nos estilos arquitetônicos de Belo Horizonte que em meados do século passa a ser 

fortemente influenciada pelos princípios racionalistas e modernistas.  

Diante do exposto, considerando os estudos e análises históricos e arquitetônicos 

apresentados no dossiê, acompanho o parecer da DPCA e sou favorável à proteção do bem imóvel 

localizado à rua do Ouro, 1900, por tombamento, conforme diretrizes elencadas no dossiê. 

Este é meu parecer, que submeto à apreciação deste Conselho. 

Atenciosamente, 

 

Raquel Andrade Ducha 
Arquiteta e Urbanista / SMPU 

Conselheira Suplente do CDPCM-BH 


