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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 Monte Sião, 192 – 
Bairro Serra (1ª Seção Suburbana, quarteirão 002, lotes 008,009, 010 e 011), pertencente ao Conjunto 
Arquitetônico Sylvio de Vasconcellos. 
 
 
HISTÓRICO  
O presente Parecer Técnico fundamenta-se nas informações apresentadas no Dossiê de Tombamento do bem cultural 
situado na Rua Monte Sião, 192 – Bairro Serra (1ª Seção Suburbana, quarteirão 002, lotes 008, 009, 010 e 011), 
pertencente ao Conjunto Arquitetônico Sylvio de Vasconcellos, elaborado pelo arquiteto e urbanista Teodoro Magni, e 
pela historiadora Bruna Aparecida Mendes de Sá, integrantes da equipe técnica da Diretoria de Patrimônio Cultural e 
Arquivo Público, datado de julho de 2022. 
O Dossiê de Tombamento apresenta o histórico da proposição de salvaguarda do bem, iniciado no ano de 2007, 
momento de sua declaração como de interesse de proteção por tombamento a partir do inventário do Conjunto 
Arquitetônico Sylvio de Vasconcellos, aprovado por este Conselho (processo n. 01.058124.07.04), tendo sido o processo 
de tombamento aberto em 06 de março de 2013 (processo n. 01.029001.13.50). Em 31 de janeiro de 2022, a síndica do 
condomínio do Edifício Oásis, Sra. Eleonora Cruz Souza, com base em decisão tomada pela assembleia condominial em 
27 de setembro de 2021, solicitou celeridade na conclusão do processo de tombamento. 
 
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 com extensa narrativa sobre a biografia, a obra e o pensamento do arquiteto Sylvio de 
Vasconcellos, autor do projeto do Edifício Oásis. Destaca-se no Dossiê não apenas a relevância do intelectual, ensaísta, 
professor e arquiteto na conformação da arquitetura modernista em Belo Horizonte, mas sobretudo a elaboração de 
elementos de síntese sobre sua obra que serão relevantes na caracterização do bem cultural em tela, e na justificativa 
para sua proteção. 
Ao caracterizar o Bairro Serra, o Dossiê aponta para o processo de transformação da paisagem ao longo de pouco mais 
de um século, associando a história do bairro à história da própria cidade, desde sua ocupação, periférica frente à zona 
urbana delimitada pela Avenida do Contorno até nossos dias. Destaca-se no Dossiê a narrativa acerca da consolidação 
do bairro a partir dos anos 1940 com a inserção de edificações uni e multifamiliares de gosto protomodernista, bem como 
do momento de inserção da linguagem modernista na década de 1960 – em que se destaca o bem cultural em tela. Não 
podemos deixar de mencionar o quanto, na atualidade, o bairro vem sofrendo transformações nessa antiga paisagem 
consolidada, em que as tipologias referidas vão sendo substituídas por edifícios em altura. O mapa que indica as 
edificações com grau de proteção deliberado pelo CDPCM-BH não aponta, por exemplo, a demolição de três edifícios 
pertencentes ao Conjunto Arquitetônico Sylvio de Vasconcellos indicados como Registro Histórico Documental, situados 
à Rua Luz, 206, e à Rua Bernardo Figueiredo, 47 e 205. Este fato, dentre outros que vêm sendo objeto da análise deste 
Conselho, indica a importância da efetiva salvaguarda de bens que retratam a ambiência do bairro, independente de sua 
excepcionalidade arquitetônica, por meio da elaboração de políticas de preservação de micro-ambiências. 
Da ambiência do bairro Serra fazem parte as vivências e memórias narradas nos depoimentos dos moradores do Edifício 
Oásis, em que se destacam os pontos de referência, alguns deles recentemente desaparecidos como o Armazém do 
Melo. A relação identitária dos moradores – alguns ali residentes desde a finalização da construção – com o bairro e com 
o bem cultural merece destaque, demonstra o cuidado com a preservação de suas características, indica a qualidade e 
atualidade da obra, bem como fortalece a argumentação que justifica a proteção de ambas escalas. 
O Edifício Oásis foi projetado em 1962 e sua construção finalizada em 1966, conforme indica a documentação 
apresentada no Dossiê. Descrito como de inspiração neoplasticista, o edifício representa, de fato, a transição entre a 
linguagem protomodernista muito presente no bairro e a estética modernista. O Dossiê acertadamente aponta para a 
adaptação dessa estética por Sylvio de Vasconcellos em favor de princípios da cultura local: volumes prismáticos, 
grandes afastamentos ajardinados, quintais transformados em espaço de lazer, cozinha equipada, incorporação do setor 
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de serviços, garagem de dupla-função, dormitórios amplos, quarto de costura e guardados, aberturas amplas e 
corrediças permitindo interiores claros e a conexão com exterior, cores nas fachadas. Ainda que não se façam presentes 
alguns desses elementos, em sua grande maioria podem caracterizar o objeto como integrante do Conjunto Arquitetônico 
Sylvio de Vasconcellos, posto que apresenta elementos constantes seja de sua obra residencial unifamiliar, seja de 
edifícios verticais, como o Edifício Mape. O Dossiê destaca as mínimas e reversíveis intervenções efetuadas, mas 
sublinha o cuidado com a preservação das características gerais, atestado na extensa documentação fotográfica, e 
mesmo a reafirmação de algumas dessas, como o cromatismo contrastante presente nas fachadas. 
Como justificativa para o tombamento, o Dossiê aponta para os significados do bem cultural para o patrimônio 
belorizontino, identificando correta e precisamente os atributos históricos, estéticos, científicos, ideológicos e, sobretudo, 
identitários a ele relacionados. O Edifício Oásis, indubitavelmente, caracteriza-se pelo registro de um modo de morar na 
cidade e no bairro, associado aos princípios da modernidade, mas também das relações de vizinhança. 
No que tange as diretrizes de preservação e intervenção, o Dossiê de Tombamento elenca onze pontos, dentre os quais 
destacam-se aqueles referentes à conservação das características modernistas propostas por Sylvio de Vasconcellos. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS E VOTO 
O imóvel situado à Rua Monte Sião, 192, no Bairro Serra, apresenta dupla significância para o patrimônio cultural 
belorizontino, fazendo-se corresponder tanto a um registro da ocupação do bairro, quanto a um modelo residencial 
modernista multifamiliar elaborado por Sylvio de Vasconcellos, apresentando praticamente todos os elementos 
preconizados pelo arquiteto.  
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, 04 de agosto de 2022. 
 
 
 
Vanessa Borges Brasileiro 
Conselheira Suplente 
Representante da Universidade Federal de Minas Gerais. 
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