
 

 
RELATÓRIO TÉCNICO 

 

REF.: SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE TOMBAMENTO PARA 
O IMÓVEL SITUADO A RUA DOS TUPIS, N° 225 (III SEÇÃO URBANA, 
QUARTEIRÃO 025, LOTE 024), PERTENCENTE AO PERÍMETRO DO 
CONJUNTO URBANO EM ESTUDO BAIRRO LOURDES - CENTRO. 
 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Em 30 de novembro de 2022, foi protocolado na Diretoria de Patrimônio Cultural e 

Arquivo Público/DPCA (Ticket 31.00553934/2022-70), solicitação de abertura de 

processo de tombamento para o imóvel a Rua dos Tupis, n° 225 por um dos 

moradores, senhor Gabriel Sousa Marques de Azevedo. Junto ao pedido foi 

encaminhada procuração assinada por parte dos proprietários de unidades na 

edificação, correspondência assinada pelo procurador manifestando-se favorável, 

cópia da Certidão de Registro de Imóveis emitida pelo 2º Ofício para a Matrícula 

número 52681.  

 

Mapeamento cultural com a indicação do bem com processo aberto de tombamento. Fonte: DPCA 
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Vista aérea com a localização do lote. Fonte: Google Maps 

Uma vez apresentados os fatos, segue-se a análise do tema. 

 

ANÁLISE 
 

A edificação está inserida em área em estudo para proteção e adjacente a dois 

Conjuntos Urbanos definidos pelo CDPCM/BH, a saber, “Conjunto Urbano Avenida 

Afonso Pena e Adjacência” e “Conjunto Urbano Rua da Bahia e Adjacências”. 

O trecho da rua dos Tupis em que se localiza a edificação pode ser caracterizado 

pela existência de edificações multifamiliares e comerciais com mais de dez 

pavimento. Destaca-se o quarteirão em frente, no qual se localiza a Igreja São José, 

bem cultural protegido por tombamento dentro do Conjunto Urbano Avenida Afonso 

Pena e Adjacências. 

A rua possui arborização de médio porte, com pavimentação em asfalto, o que 

favorece o trânsito intenso de veículos, já que serve como ligação da Rua Espirito 

Santo com a Rua Rio de Janeiro. Destaca-se que os passeios são largos, com 

calçada portuguesa. 
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Rua dos Tupis, esquina com rua Espírito Santo  Rua dos Tupis, esquina com rua Rio de Janeiro 

No entorno imediato, observa-se as seguintes edificações protegidas por 

tombamento ou com processo de tombamento aberto. 

  

Rua dos Tupis, 164    Rua Espírito Santo, 890 

Em pesquisas realizadas no acervo da Prefeitura de Belo Horizonte, foi localizado 

projeto aprovado para o lote 024, quarteirão 025 da III Seção Urbana. O Projeto de 

um edifício de Apartamentos – Senhora de Fátima - foi elaborado para o Dr. Adolpho 

Ribeiro Vianna e outros, constando como arquiteto responsável o senhor Raphael 

Hardy Filho. O projeto vem assinado também pelo desenhista, mas não foi possível 

ler a assinatura. O Alvará nº 12 foi concedido em 14 de janeiro de 1954. 
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Projeto aprovado conforme alvará 12 de 14 de janeiro de 1954. Fonte: SMPU 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  D20CE9BCFE68DDB62D490693E891670846675674 - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 

5 
 

 

 

Projeto aprovado conforme alvará 12 de 14 de janeiro de 1954. Fonte: SMPU 
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Projeto aprovado conforme alvará 12 de 14 de janeiro de 1954. Fonte: SMPU 
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Projeto aprovado conforme alvará 12 de 14 de janeiro de 1954. Fonte: SMPU 

 

Detalhe do carimbo do projeto aprovado conforme alvará 12 de 14 de janeiro de 1954. Fonte: SMPU 

 

Detalhe do número de alvará 12 de 14 de janeiro de 1954. Fonte: SMPU 

Essa informação é corroborada pela ficha de obra nº 60392, na qual é possível 

verificar que o prédio residencial teria porão 536m², do 1º ao 7º pavimentos 536 m² 
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cada; 8º pavimento 547 m², do 9º ao 12º p pavimentos 536 m² cada; 13º pavimento 

329 m² e 14º pavimento 128m². O alvará 12 (processo 19579-53) foi concedido em 

14 de janeiro de 1954, com início das obras quatro dias depois, sob 

responsabilidade de Odilon Dias Pereira. A baixa foi solicitada e negada em 1960, 

sendo concedida em 4 de dezembro de 1967. 

 

 

Detalhe da planta baixa da dependência e telhado do projeto aprovado. Fonte: SUREG 
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Raphael Hardy Filho 

O arquiteto Raphael Hardy Filho1, autor do projeto arquitetônico, nasceu na cidade 

de Viçosa em 1917, filho do também arquiteto belga Raphaël Hardy e de Marcília 

Silvino Hardy, tendo falecido em 2005, na cidade de Santa Luzia. Formou-se em 

1937 na segunda turma da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas 

Gerais, tendo como colegas Nicola Santolia, João Jorge Coury e Shakespeare 

Gomes, nomes que também se tornariam de destaque como expoentes das 

primeiras gerações de arquitetos formados pela escola de Arquitetura da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalhou inicialmente com José Roberto 

Monteiro de Castro, e em seguida com Luiz Signorelli. 

 
Raphael Hardy Filho. Fonte: Wikipedia, 2020. 

Na escola de Arquitetura da UFMG foi catedrático de perspectiva, estereotomia e 

sombras e posteriormente diretor da instituição. Ocupou a presidência do Instituto de 

Arquitetos do Brasil (IAB) em Minas Gerais na década de 40, e foi superintendente 

técnico da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (COHAB), tendo 

sido responsável em 1958 pelo Plano de Urbanização de Ipatinga, denominado Vila 

Operária. 

 
1 Texto extraído do dossiê de tombamento do Condomínio Nossa Senhora da Piedade. 
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Os projetos arquitetônicos realizados por Raphael Hardy Filho apresentam soluções 

modernistas que denotam a influência dos principais arquitetos precursores do estilo 

moderno e especialmente das formas de Oscar Niemeyer nas que no início de sua 

carreira havia produzido as edificações do Conjunto Arquitetônico da Pampulha. 

Assim como de Sylvio de Vasconcellos e Eduardo Mendes Guimarães é considerado 

um dos mais destacados divulgadores e representantes da arquitetura moderna em 

Minas Gerais, identificada com o racionalismo de Le Corbusier e com o 

neoplasticismo holandês. As características plásticas dessa tendência, muito forte 

nos anos 1940 e 1950, remetiam à beleza que resulta das estratégias da pesquisa 

neoplasticista, com a adoção de soluções de composição de desenho abstrato e 

geométrico, da disposição assimétrica das formas arquitetônicas, da criação de 

planos verticais desalinhados e de lajes em pronunciado balanço, assim como do 

uso cores em contraposição às soluções monocromáticas adotadas nas soluções 

acadêmicas. 

 

Projeto para casa residencial na Rua dos Aymorés, 2270, datado de 
1946, construída para o proprietário Geraldo Correa. Trata-se de 
exemplo de conciliação entre preceitos modernistas aplicados na 
planta e a conformação eclética da fachada frontal, solução mista, 
possivelmente adotada para atender às expectativas do cliente. A 
edificação foi tombada pelo CDPCM/BH em 2004 e demolida 
clandestinamente pela instituição que a adquiriu. Fonte: PBH. 

 

Embora influenciado pelas formas modernistas, inúmeros de seus projetos para 

residências unifamiliares apresentam conformação externa tradicional, vinculada ao 

ecletismo. De fato, o impacto das formas modernistas não foi imediatamente 

absorvido pelo público o que resultou em adaptações e soluções nas quais a 

concepção modernista dos espaços internos, resolvido com setorização, corredores 

de distribuição, espaços amplos e contínuos e jardins de inverno, não se repetia na 

feição tradicional das fachadas externas. A introdução de preceitos modernistas no 
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interior com a reprodução no exterior das formas tradicionais satisfazia às 

expectativas de um público para o qual as soluções de estética tradicional ainda 

eram as que expressavam anseios aristocráticos e padrões aceitos de bom gosto. 

A produção do arquiteto legou diversos edifícios emblemáticos do estilo moderno em 

Belo Horizonte, com soluções plásticas de grande interesse. São exemplos o edifício 

do Fórum Lafaiete na Rua Goiás, o Edifício IPSEMG, atual Escola de Design da 

UEMG e o Edifício Nossa Senhora de Fátima, na esquina de rua dos Tupis e Rua 

Rio de Janeiro. 

 

 
Fachada e maquete do prédio do o Edifício do Fórum Lafaiete. Raphael Hardy Filho, 1951. Fonte: DPCA. 
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Projeto para a fachada do Edifício Nossa Senhora de Fátima. Raphael Hardy Filho, 1954. Fonte: PBH. 

 
No Edifício Nossa Senhora de Fátima, Raphael Hardy Filho adota composição de tipo neoplasticista, com planos 
dispostos assimetricamente. Na fachada da Rua dos Tupis os parapeitos são em faixas horizontais de pastilhas 
coloridas em azul e rosa. Na fachada da Rio de Janeiro um plano vertical cego interrompe as faixas horizontais 
das esquadrias e um volume proeminente interrompe a sequência das faixas horizontais. Fonte: DPCA. 
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Projeto para a fachada do Edifício IPSEMG. Raphael Hardy Filho, 1965. Fonte: PBH. 

 
Edifício construído para sede do IPSEMG. Raphael Hardy Filho, 1965. Fonte: PBH. 
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Edifício residencial projetado por Raphael Hardy Filho, em 1949, para um lote no bairro Pampulha. Fonte: 
MALARD, Maria Lúcia (coord.). Modernismo Arquitetônico de Minas Gerais. Disponível em: 
http://www.arq.ufmg.br/modernismomg/rafa/RAfaframeset.html , acesso em 08/10/2013. 

 

Edifício residencial projetado por Raphael Hardy Filho, em 1949, para um lote no bairro Cidade Jardim. Fonte: 
MALARD, Maria Lúcia (coord.). Modernismo Arquitetônico de Minas Gerais. Disponível em: 
http://www.arq.ufmg.br/modernismomg/rafa/RAfaframeset.html , acesso em 08/10/2013.  
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Justificativa para a abertura do processo de tombamento aberto 

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 216 que  

Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem: 

I – as formas de expressão;  

II – os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas;  

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais;  

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

Parágrafo 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de 
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras 

formas de acautelamento e preservação.  

Já a Lei 3.802 de 1984 em seu artigo 1º estabelece que 

Art. 1º - Constitui o patrimônio cultural do Município os conjuntos de bens 
móveis e imóveis existentes no seu território, cuja conservação seja de 

interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história, 

quer por seu valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico, artístico 
ou documental. 

§ 1º - Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados 

parte integrante do patrimônio Cultural do Município, depois de inscritos, 
separada ou agrupadamente, num dos quatro Livros do Tombo, de que trata 
o Art. 4º desta Lei. 

§ 2º- Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são 
também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os 

sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com 
que tenham si do dotados pela natureza ou agenciados pela indústria 
humana. 

A preservação do bem cultural a Rua dos Tupis, nº 225, pode ser justificada a partir 

de valores de ordem histórica, artística, científica, afetiva, identitário, religiosa, etc. 

Vinãs (2005) citado por Costa Lins, separa esses valores em duas categorias de 

significação: os sociais e os sentimentais. O autor explica que os valores sociais são 

constituídos dos seguintes tipos: 1) intelectualidade (relacionados a aspectos 

históricos, artísticos, científicos); 2) identidade coletiva (exprimem elementos que 

caracterizam a cultura dos povos, raças, modos, costumes, língua); e 3) ideológicos 

(fatores políticos, morais). Quanto aos significados sentimentais, são os relacionados 

às memórias e sentimentos dos indivíduos. 
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As edificações são produtos do tempo histórico em que foram construídas. Elas 

representam modos de ser, viver e pensar de indivíduos, comunidades ou grupo 

sociais. Carregam marcas constitutivas de um ou de vários momentos históricos, de 

um passado mais distante e/ou mais recente, sobre os quais são potenciais registros 

testemunhais. 

O valor para a preservação de uma edificação não existe por si só. É necessário que 

incorpore os valores de grande número de indivíduos, e despertam “ressonância” 

como representação de patrimônio. O termo ressonância é definido pelo historiador 

Stephen Greenblatt da seguinte forma: 

[...] poder de um objeto exposto atingir um universo mais amplo, para 
além de suas fronteiras formais, o poder de evocar no expectador as 
forças culturais complexas e dinâmicas das quais ele emergiu e das 
quais ele é, para o expectador, o representante. (GREENBLATT, 
apud GONÇALVES, 2005, p. 19). 

Uma edificação de interesse como patrimônio necessita de um sujeito ou sujeitos 

que interpretem ou se sintonizem com os seus significados, e para os quais a 

permanência desse patrimônio faça sentido. Em outras palavras, o objeto protegido 

culturalmente “comunica” por meio de seus significados com o sujeito que o 

interpreta, pois em si nenhum objeto tem valores inerentes, ou cientificamente 

qualificáveis. Os valores são criados a partir da relação que o objeto estabelece com 

o sujeito que o interpreta. 

Para Riegl (2014), atribui-se valores históricos a um bem quando ele possui 

pertinência e relevância documental, tendo permanecido como vestígio de um 

contexto específico, do qual tem a capacidade de atuar como testemunha. Os 

valores históricos advêm do quanto o bem cultural influenciou determinada 

conjuntura histórica e social, ou mesmo do quanto foi influenciado por ela, sendo 

mais acentuados quanto mais preservadas estiverem as evidências dessa 

associação com o passado (ICOMOS, 2013). 

Assim, o bem cultural em questão possui importância histórica por representar uma 

das formas de se morar no início da segunda metade do século XX, fazendo parte 

de um contexto de verticalização do Centro de Belo Horizonte, especialmente com a 

construção de edificações multifamiliares. A edificação se insere, ainda, em uma 

mancha bem caracterizada na qual se destacam conjuntos harmônicos de 

edificações multifamiliares construídas aproximadamente no mesmo período. O bem 
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cultural possui ainda uma leitura dos tipos de arquitetura que compõem a região, 

expressa especialmente na volumetria, implantação e especialmente na solução 

estética de suas fachadas. 

Os valores artísticos apontados por Vinãs (2005) estão em sintonia com as 

referências advindas da Carta de Burra (2004; 2013). Nesse documento, determina-

se que os valores estéticos se referem às experiências sensoriais e de percepção do 

espaço, a conceitos estéticos formais, que são culturalmente influenciados pelos 

costumes locais, e também a características simbólicas, que evocam estilos ou que 

sejam representativas de determinados imaginários (ICOMOS, 2013). Esses valores 

estão presentes na linguagem arquitetônica da edificação, que adota composição de 

tipo neoplasticista, com planos dispostos assimetricamente. Na fachada da Rua dos 

Tupis os parapeitos são em faixas horizontais de pastilhas coloridas em azul e rosa. 

Na fachada da Rio de Janeiro um plano vertical cego interrompe as faixas 

horizontais das esquadrias e um volume proeminente interrompe a sequência das 

faixas horizontais 

O valor científico como referencial de significância remete aos estudos acadêmicos 

no campo das Ciências Exatas, Humanas e Sociais. Exemplar significativo para 

compreensão das estratégias de organização dos espaços de moradia das classes 

médias no século XX. Apresenta subsídios para se entender a relação com os 

hábitos, valores, modos de ser e viver, enfim, a cultura de certos grupos da 

sociedade belo-horizontina. No campo da educação patrimonial se trata de objeto 

importante na área de pesquisas desenvolvidas por estudantes, educadores, 

moradores, que propicia reflexões, experiências e vivências educativas sobre 

técnicas e soluções de construção, organização dos espaços, sobre estilos de vida e 

evolução dos modos de ser e viver. 

Os valores de identidade coletiva estão relacionados ao papel que a edificação 

exerce enquanto referência para a coletividade, contribuindo e facilitando interações 

afetivas entre as pessoas e o ambiente, além de reforçar o entendimento do 

patrimônio cultural como uma natureza incorporada à memória social e parte da vida 

humana. A permanência dessa edificação faz sentido na medida em que mantém a 

materialidade do espaço enquanto suporte de memórias individuais e coletivas. Vale 

destacar que a importância das transformações urbanas não é incompatível com a 
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permanência de marcos físicos de memória, especialmente em casos como este em 

que o bem cultural se localiza em um espaço já adensado. 

Os valores ligados aos significados sentimentais mencionados por Vinãs (2005) 

justificam a preservação dessa edificação enquanto lugar e referência espacial que 

remete a situações presentes na memória dos indivíduos, pois como se sabe, o 

espaço é o suporte da memória, remetendo a momentos e situações significativas 

da história de vida dos indivíduos. Ou seja, há um componente de memória que se 

refere à relação de cada indivíduo com o espaço em que habita e frequenta. O 

espaço é o suporte físico das memórias.  

A edificação, na realidade, pertence à categoria de “lugar de memória”, promovendo 

os sentidos de pertencimento, inventando e reinventando a identidade coletiva, 

representando um passado em continuidade com o tempo presente. 

Portanto, considerando os valores de significância apresentados e em consonância 

com a Lei nº 3.802 de 06 de julho de 1984, que organiza a Proteção do Patrimônio 

Cultural do Município de Belo Horizonte, considera-se que o bem cultural é elegível a 

proteção por tombamento específico (terceiro grau de proteção), de maneira que a 

abertura do processo de tombamento poderá ser deliberada pelo CDPCM-BH. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando-se que o bem cultural em questão é de autoria do arquiteto Raphael 

Hardy Filho; 

Considerando-se o bem cultural é um exemplar representativo do processo de 

verticalização do Centro de Belo Horizonte nos anos de 1950; 

Considerando-se que o bem cultural é um exemplar da composição de tipo 

neoplasticista, com planos dispostos assimetricamente; 

Considerando-se que o bem cultural é um lugar de memória dessas formas de morar 

e das maneiras que as diversas classes sociais se apropriam dos estilos 

arquitetônicos 

Esta DPCA se manifesta pela abertura do processo de tombamento e posterior 

tombamento do bem cultural, por entender que sua proteção individualizada possui 

importância para a compreensão do Conjunto Urbano em Estudo Bairro Lourdes 

Centro e para a cidade de Belo Horizonte  
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Assim, encaminha-se o presente relatório para avaliação por este Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM-BH 

quanto a pertinência ou não da abertura do processo de tombamento do bem 

cultural em questão. 

 
 

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2022. 
 
 
 
 

Letícia Dias Schirm 
Historiadora - DPCA/FMC 
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