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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O bairro da Cidade Jardim foi criado, assim como o bairro São Luís, como área

planejada para o uso residencial, para atender à nova elite belo-horizontina e aos anseios de

modernidade da época. Sua ocupação deu-se a partir de uma proposta muito específica de

morar, surgida em meio a um contexto mais amplo do movimento modernista, cujas raízes

extrapolavam as fronteiras nacionais.

O poder público municipal identificou o bairro Cidade Jardim como uma das áreas da

cidade merecedoras de ações protecionistas, visando à manutenção das características que lhe

conferem singularidade no contexto belo-horizontino. Por conseguinte, a Lei nº 7.166, de 27 de

agosto de 1996, instituiu o bairro como uma Área de Diretrizes Especiais – ADE – (com

regulamentação por meio da Lei nº 9.563, de 30 de maio de 2008) com o objetivo de

estabelecer “políticas específicas de preservação paisagística, cultural e histórica que visam a

reforçar sua identidade e sua referência no Município”1.

Com o intuito de corroborar e aprofundar a proposta de proteção estabelecida pela

ADE Cidade Jardim, bem como de estabelecer diretrizes específicas para os bens culturais a

serem protegidos por tombamento no interior do perímetro da ADE, o Conselho Deliberativo

do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM-BH deliberou, em 16 de

novembro de 2004, pela abertura de processo de proteção do Conjunto Urbano Bairro Cidade

Jardim (processo n.º 01.144187.04.10).

Vale lembrar que, ao contrário dos demais Conjuntos Urbanos já protegidos pelo

CDPCM-BH, cuja definição do perímetro de proteção parte de vias ou espaços polarizadores

(aqui entendidos como áreas possuidoras de valor histórico, simbólico e referencial capazes de

atribuir ao espaço urbano um determinado grau de coesão) o bairro Cidade Jardim não possui

nenhum elemento polarizador. A especificidade do bairro Cidade Jardim está, antes, no modelo

histórico de sua ocupação, modelo este que fez com o bairro abrigasse um conjunto

arquitetônico único na cidade, bem como mantivesse preservado, ao longo da sua existência,

1 Belo Horizonte. Lei n° 9.563 de 30 de maio de 2008.
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características oriundas dos parâmetros urbanísticos pensados para a região no momento de

sua concepção.

Em reunião ordinária realizada no dia 17 de abril de 2013 o CDPCM/BH aprovou o

estudo do Conjunto Urbano Bairro Cidade Jardim. Nessa ocasião, bem cultural localizado na rua

Bernardo Mascarenhas, nº 545, lote 018A, quarteirão 062, bairro Cidade Jardim, situado dentro

dos limites do conjunto protegido, teve a abertura de seu processo de tombamento específico

(3º grau de proteção) deliberada por meio da Deliberação nº 038/2013 de 17 de abril de 2013,

publicação no Diário Oficial do Município em 25 de abril de 2013, retificada em publicação no

Diário Oficial do Município em 3 de maio de 2013.

Mapeamento Cultural.
Fonte: DPCA

2



Em 15 de junho de 2020, foi encaminhado por e-mail à Diretoria de Patrimônio

Cultural e Arquivo Público solicitação de celeridade acompanhada de material para subsidiar a

elaboração de Dossiê de Tombamento, desenvolvido pelo arquiteto Félix Corrêa Aragão Neto.

Em 27 de julho de 2021 foi encaminhada uma Carta de Anuência ao Tombamento, assinada

pelo senhor Rodrigo Piana Machado, filho de da proprietária do bem cultural senhora Yolanda

Piana Machado.

Assim, o presente dossiê de tombamento, processo nº 01.067569.13.51 é apresentado

ao CDPCM-BH com informações, levantamentos e análises que visam explicitar o valor cultural

e urbanístico específicos do bem cultural, sua significância na conformação da paisagem e da

ambiência urbanas. Subsidiará, dessa forma, a definição do grau de proteção da edificação,

assim como de suas diretrizes fundamentais de proteção, conforme estabelecido pela Lei nº

3.802/84 de 06 de julho de 1984, que organiza a Proteção do Patrimônio Cultural do Município

de Belo Horizonte.
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2. POLÍTICA DE PATRIMÔNIO CULTURAL

A visão da preservação abrangendo conjuntos e centros urbanos e não apenas o

objeto arquitetônico isolado começou a ser considerada em todo o mundo a partir das grandes

reformas urbanas no século XIX. A origem dos conceitos atuais de "patrimônio urbano" liga-se

ao arquiteto e urbanista italiano Gustavo Giovannonni, que em 1931, na obra Vecchie Città ed

Edilizia Nuova2, reconhece o valor estético e histórico das partes antigas das cidades e a relação

de complementaridade que têm com as partes novas.

As recomendações contidas na “Carta de Atenas” de 1931 sobre a proteção de

monumentos e sítios urbanos, baseadas nos conceitos de Giovannonni, serviram, dos anos

1930 até os anos 1970, como suporte para as ações de proteção. No Brasil, em 1937, o

Decreto-lei nº 25 organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Na época,

prevaleciam as ações de preservação de áreas urbanas bastante homogêneas, de estilo

colonial, sendo frequentes, inclusive, os “retoques” para a eliminação de detalhes

arquitetônicos pertencentes a tendências estilísticas ecléticas, estranhas ao padrão colonial.3 A

valorização das raízes nacionais e as consequentes ações de proteção do patrimônio cultural

harmonizavam-se com os interesses do poder político central, representado inicialmente pelo

Estado Novo e depois, nos anos 1970, pelos governos militares, os quais usaram a ideia de

preservação para a promoção da integração nacional e do turismo regional.

Nos anos 1970 promove-se uma nova e abrangente visão de patrimônio,

reconhecendo-se o valor dos bens intangíveis. Recuperava-se, portanto, a ideia original de

Mário de Andrade que, mesmo antes do Decreto-lei nº 25, considerava como bens a serem

3 Ressalte-se que no Brasil houve uma forte vinculação entre as ideias de preservação e o movimento moderno
brasileiro e, assim como em outros países da América Latina, a arquitetura moderna é influenciada pelos códigos
formais oriundos da arquitetura colonial. Os modernistas, também pioneiros das ideias de preservação no Brasil e
que condenavam a presença de elementos ecléticos no tecido colonial, admitiam, no entanto, a inserção de obras
modernas neste mesmo tecido, como é o caso do Grande Hotel de Ouro Preto e de Diamantina, de Oscar
Niemeyer, demonstrando o grau de flexibilidade com que no Brasil se entendeu a ideia de homogeneidade
estilística dos conjuntos urbanos, preconizada Giovannonni.

2 GIOVANNONNI, Gustavo. L' urbanisme face aux villes anciennes. Paris: Éditions du Seuil, 1998, com introdução de
Françoise Choay.
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preservados as chamadas manifestações intangíveis, como a maneira de preparar uma comida,

costumes, manifestações folclóricas, etc.

A consolidação dos conceitos ligados à memória e ao patrimônio é resultado da

formulação de ideias e apresentação das experiências dos países participantes dos vários

encontros internacionais sobre a proteção ao Patrimônio Mundial, promovidos pela UNESCO.

Em tais encontros produziram-se documentos referenciais, entre os quais cita-se a Carta de

Veneza, de 1964; a Declaração de Amsterdã, de 1975; a Recomendação de Nairobi, de 1976; a

Declaração do Conselho da Europa, de 1978; a Carta de Toledo, de 1987 e a Conferência de

Helsinki, em 1996.

A partir dos anos 1980, baseando-se nos conceitos da Carta de Amsterdã de 1975, há

uma revisão conceitual propondo-se uma leitura acurada da diversidade arquitetônica existente

nos lugares e das marcas que os processos históricos deixam no espaço, questionando-se a

ideia vigente da valorização prioritária da homogeneidade estilística e o antagonismo entre

“velho” e “antigo”. Assim, o espaço urbano é considerado como referencial simbólico e, em

termos arquitetônicos, considera-se que não somente o patrimônio colonial, mas todas as

intervenções estilísticas e períodos históricos têm interesse para a preservação, sempre que

reforcem uma ambiência e contribuam para a coesão e manutenção dos valores identificados

em um conjunto urbano. Neste sentido, considera-se que o que deve ser lembrado ou

esquecido, preservado ou desaparecido não se liga necessariamente a acontecimentos e

pessoas consideradas notáveis, mas a todas as manifestações sociais. Segundo Maria Beatriz

Silva:

Tanto o exercício da memória, quanto a formação da identidade são, a nível
individual, capacidades humanas, como andar, comer, dormir; porém, quando
tomadas coletivamente, passam à categoria de direitos a conquistar, aos quais
o maior obstáculo parece ser o interesse individual ou corporativo.4

De fato, afirma Márcia Santianna:

4 SILVA, Maria Beatriz Setubal de Rezende. Preservação na Gestão das Cidades. In: Revista do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional N - Cidadania. Rio de Janeiro: IPHAN, 1996. N.º 24.

5



Esse novo conceito de cidade-documento justificou, assim, ao longo de toda a
década de 80, a proteção de áreas urbanas sem grande interesse artístico ou
estético, portadoras de conjuntos arquitetônicos heterogêneos e já bastante
fracionados, mas que tinham muito a dizer sobre a história urbana do país. Os
critérios de intervenção praticados anteriormente sofrem duras críticas nesse
período, em favor de uma abordagem mais histórica e menos estética do
patrimônio urbano.5

Em Belo Horizonte, desde 1984, a concepção de bem cultural da Carta de Amsterdã

vem fundamentando as políticas de proteção do patrimônio, que se baseiam no conceito de

conjunto urbano e ambiência. Os conjuntos urbanos são agrupamentos de construções e

espaços dentro da cidade onde se reconhece um grau expressivo de coesão e valores estéticos,

arquitetônicos, sócio-culturais e históricos.6 O limite de proteção de tais conjuntos

normalmente é definido por edificações referenciais, espaços polarizadores ou ambiências

características, entendendo-se por ambiência o quadro natural ou construído que influi na

percepção estática ou dinâmica desses conjuntos, ou a eles vincula-se de maneira imediata no

espaço, ou por laços sociais, econômicos ou culturais7.

De fato:

(...). É importante ressaltar que essa ambiência pode incluir bens culturais dos
mais variados usos, como residências, casas comerciais, instituições públicas,
áreas verdes e de lazer. Essa pluralidade também se expressa nas opções
construtivas que podem abranger desde ricos projetos arquitetônicos, como
também edificações mais modestas, erigidas a partir do desejo de seus
respectivos proprietários. Considera-se que em ambos os casos estão
expressas visões de mundo, experiências de vida, enfim, história rica em
informações culturais que criam laços de pertinência e identidade do homem e
sua cidade. 8

8 Cartilha elaborada pela Gerência de Patrimônio Histórico Urbano da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
2002.

7 Definição contida na Recomendação de Nairobi op.cit.

6 A Recomendação relativa à salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida contemporânea, 19ª Sessão
UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, realizada em Nairobi em 26 de
novembro de 1976, considera: “conjunto histórico ou tradicional todo agrupamento de construções e de espaços,
inclusive os sítios arqueológicos e paleontológicos, que constituam um assentamento humano, tanto no meio
urbano quanto no rural e cuja coesão e valor são reconhecidos do ponto-de-vista arqueológico, arquitetônico,
pré-histórico, histórico, estético ou sóciocultural”.

5 SANTIANNA, Márcia, Critérios de intervenção em sítios urbanos históricos: uma análise crítica - em
http://www.archi.fr/SIRCHAL/ em 27 de março de 2004.
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Na definição da proteção dos conjuntos urbanos a perspectiva de múltiplos olhares

sobre a cidade ultrapassa o levantamento casa por casa, lote por lote, e registra o conjunto de

seu cenário urbano, que se configura por suas especificidades internas e ao mesmo tempo

como referência externa, quando alguém atravessa uma determinada parte da cidade. Os usos

e apropriações do espaço são estudados segundo os conceitos de mancha urbana, pedaço,

trajeto, pórtico, desenvolvidos pelo Núcleo de Antropologia Urbana NAU/USP, coordenado pelo

professor doutor José Guilherme Cantor Magnani, assim definidos:

A categoria pedaço é formada por dois elementos básicos: um de ordem
espacial, físico que configura um território claramente demarcado. (...) O
segundo elemento - a rede de relações - instaura um código capaz de separar,
ordenar, classificar. É no horizonte da vida do dia-a-dia que o pedaço se
inscreve, possibilitando o ingresso e participação naquelas práticas de forma
coletiva e ritualizada. 9

(...) O termo na realidade designa aquele espaço intermediário entre o privado
(a casa) e o público, onde se desenvolve uma sociabilidade básica, mais ampla
que a fundada nos laços familiares, porém mais densa, significativa e estável
que as relações formais e individualizadas impostas pela sociedade. 10.

(...) A mancha, ao contrário - sempre aglutinada em torno de um ou mais
estabelecimentos, apresenta uma implantação mais estável, tanto na paisagem
como no imaginário. (...) Uma área contígua do espaço urbano dotada de
equipamentos que marcam seus limites e viabilizam - cada qual com sua
especificidade, competindo ou complementando - uma atividade ou prática
predominante. 11

(...) uma mancha é recortada por trajetos e pode também abrigar vários
pedaços. (...) as marcas dessas duas formas de apropriação e uso do espaço -
pedaço e mancha - na paisagem mais ampla da cidade, são diferentes. No
primeiro caso, onde o determinante é o componente simbólico, o espaço
enquanto ponto de referência é restrito, interessando mais a seus habitues.
Com facilidade muda-se de ponto, quando então leva-se junto o pedaço. (...) A
mancha, ao contrário, sempre aglutinada em torno de um ou mais
estabelecimentos, apresenta uma implantação mais estável, tanto na paisagem
como no imaginário. As atividades que oferece e as práticas que propicia são o
resultado de uma multiplicidade de relações entre seus equipamentos,

11 MAGNANI, José Guilherme Cantor. Revista de Antropologia. 1992. Op cit.

10 MAGNANI, José Guilherme Cantor in: Festa no Pedaço: Cultura Popular e Lazer na Cidade. São Paulo, Hucietec,
1998.

9 MAGNANI, José Guilherme Cantor. Da periferia ao centro: pedaços & trajetos. In: Revista de Antropologia. São
Paulo: USP, 1992.
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edificações e vias de acesso, o que garante uma maior continuidade,
transformando-a, assim, em ponto de referência físico, visível e público para
um número mais amplo de usuários.12

(...) O trajeto aplica-se a fluxos no espaço mais abrangente da cidade e no
interior das manchas urbanas. Na paisagem mais ampla e diversificada da
cidade, trajetos ligam pontos e manchas, complementares ou alternativos. (...)
No interior das manchas os trajetos são de curta extensão, na escala do
andar.13

(...) O termo trajeto surgiu da necessidade de categorizar uma forma de uso do
espaço que se diferencia, em primeiro lugar, daquele descrito pela categoria
pedaço. Enquanto esta última, como foi visto, remete a um território que
funciona como ponto de referência – e, no caso da vida no bairro, evoca a
permanência de laços de família, de vizinhança, origem e outros – trajeto
aplica-se a fluxos no espaço mais abrangente da cidade e no interior das
manchas urbanas. Não que não se possa reconhecer sua ocorrência no bairro,
mas é justamente para pensar a abertura do particularismo do pedaço que
essa categoria foi elaborada. É a extensão e principalmente a diversidade do
espaço urbano para além do bairro que colocam a necessidade de
deslocamentos por regiões distantes e não contíguas: esta é uma primeira
aplicação da categoria. Na paisagem mais ampla e diversificada da cidade,
trajetos ligam pontos e manchas, complementares ou alternativos: casa
/trabalho /casa; casa /cinema /restaurante /bar; casa /posto de saúde
/hospital /curandeiro - eis alguns exemplos, dos mais corriqueiros, de trajetos
possíveis.

(...) os trajetos levam de um ponto a outro através dos pórticos. Trata-se de
espaços, marcos e vazios na paisagem urbana que configuram passagens.
Lugares que já não pertencem ao pedaço ou mancha de lá, mas ainda não se
situam nos de cá; escapam aos sistemas de classificação de um e outra e como
tal apresentam a "maldição dos vazios fronteiriços". Terra de ninguém, lugar do
perigo, preferido por figuras liminares e para a realização de rituais mágicos,
muitas vezes lugares sombrios que é preciso cruzar rapidamente, sem olhar
para os lados. 14

14 http://www.aguaforte.com/antropologia/Rua1.html - 2003.

13 MAGNANI, José Guilherme Cantor. Revista de Antropologia. 1992. Op cit.

12 http://www.aguaforte.com/antropologia/Rua1.html - 2003.
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3. O CONJUNTO URBANO BAIRRO CIDADE JARDIM E SUA CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA15

As cidades são sistemas vivos, espaços em constante construção. Este dinamismo é

experimentado e transformado por aqueles que habitam os espaços urbanos: os cidadãos são

as raízes das cidades. A história da cidade se constitui de suas permanências e mudanças, da

afetividade e dos símbolos construídos e apreendidos pelos cidadãos. Estes símbolos, segundo

Aldo Rossi, se constituem em verdadeiros “nós de significação”, e seriam elementos que

sintetizam e encerram conteúdos de construção coletiva de grande importância para uma

sociedade. A cidade pode ser, então, entendida como lugar privilegiado onde as manifestações

do cotidiano de seus habitantes compõem a multiplicidade de seus espaços.

Mas, é também diante dessa complexidade que se encontra o desafio de gestão desses

espaços plurais e de como garantir a qualidade de vida desses lugares da coletividade. Nesse

sentido, a preservação do patrimônio histórico, enquanto política pública setorial assume cada

vez mais um papel legitimador no processo da apropriação pelos cidadãos dos espaços da

cidade, sua paisagem, caminhos e símbolos, considerando todas as diversidades e divergências

presentes na dinâmica urbana. Assim, preservar o patrimônio é uma das vertentes do

planejamento urbano. Não se trata de uma ação pontual, e sim de ações integradas com os

diversos setores da administração municipal e com a própria comunidade. Deve-se entender

como ação planejadora, uma visão articulada e integrada dos diversos aspectos que interferem

na conformação urbana. Tem-se como parâmetro primeiro esta “visão articulada”, a dimensão

temporal, ou seja, a noção de que as ações humanas se realizam determinadas por um

conjunto de valores vigentes em dados momentos históricos que as contextualizam. Trata-se,

portanto, de articular passado, presente e futuro com vistas a uma harmonização, mesmo que

através da diversidade, e ao estabelecimento de um diálogo entre passado e presente. É preciso

garantir o vínculo entre passado e presente, pois é a partir dele que se estabelecerão as

identidades relativas àquele espaço, àquele tempo e àquela comunidade, ou seja, serão

mantidas e respeitadas as especificidades de um lugar, onde a construção do novo se dará

15 Texto extraído integralmente do Dossiê de Tombamento do Conjunto Urbano Bairro Cidade Jardim Elaborado por
Françoise Jean de Oliveira Souza – Doutora em História pela Universidade do Estado de Minas Gerais e por Karime
Gonçalves Cajazeiro – Mestre em Ciências Sociais pela PUC.
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tendo como lastro a sua herança do passado. No Plano Diretor de Belo Horizonte, em capítulo

que trata de seus objetivos estratégicos para a promoção do desenvolvimento urbano, prevê-se

a criação de condições para preservar a paisagem urbana e a adoção de medidas para

tratamento adequado do patrimônio cultural do Município, tendo em vista sua proteção,

preservação e recuperação.

Hoje, a política de proteção dos bens culturais em Belo Horizonte tem como um de

seus fundamentos os conjuntos urbanos, que são áreas da cidade definidas com o objetivo de

se proteger espaços específicos, denominados espaços polarizadores, onde são encontradas

ambiências, edificações ou mesmo conjunto de edificações que apresentam expressivo

significado histórico e cultural. Os espaços polarizadores dos conjuntos destacam-se por

desempenharem uma função estratégica e simbólica na estruturação e compreensão urbana.

Visando a proteção dessas áreas, foram estabelecidos os critérios e diretrizes de preservação.

O perímetro de proteção de cada conjunto urbano é definido pela concordância de

dois espaços, sendo eles:

Espaço de valor simbólico e/ou polarizador: é o espaço urbano que apresenta grande

importância para a cidade, tanto por seu valor histórico-urbanístico, quanto por seus espaços

edificados que, ao longo do tempo, incorporaram-se no imaginário coletivo, na configuração da

cena urbana e no cotidiano dos seus moradores.

Vale lembrar, novamente, que, ao contrário dos demais Conjuntos Urbanos já

protegidos pelo CDPCM-BH, cuja definição do perímetro de proteção parte de vias ou espaços

polarizadores (aqui entendidos como áreas possuidoras de valor histórico, simbólico e

referencial capazes de atribuir ao espaço urbano um determinado grau de coesão) o bairro

Cidade Jardim não possui nenhum elemento polarizador. A especificidade do bairro Cidade

Jardim está, antes, no modelo histórico de sua ocupação, modelo este que fez com o bairro

abrigasse um conjunto arquitetônico único na cidade, bem como mantivesse preservado, ao

longo da sua existência, características oriundas dos parâmetros urbanísticos pensados para a

região no momento de sua concepção.
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Espaço de valor urbanístico: é o espaço que possui ainda o traçado original proposto e

uma ocupação heterogênea, conformando um cenário urbano variado onde se localizam, em

pequenos grupos, edificações e/ou ambiências de valor histórico arquitetônico específico. Tal

espaço influencia e vincula-se diretamente, sob o aspecto visual ou ambiental, ao espaço

simbólico que o polariza.

Através dos critérios e diretrizes de proteção das áreas preservadas, busca-se trabalhar

conjuntamente com os cidadãos, a guarda e promoção dos bens culturais representativos da

memória da cidade. Para a proteção dos conjuntos urbanos foram adotados pelo Conselho

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM-BH os seguintes

instrumentos de proteção:

Edificações de interesse cultural: tratam-se de todas as edificações inseridas no

perímetro do conjunto urbano protegido;

Edificações de valor especial – Registro Documental: tratam-se de todas as edificações

com valor histórico-urbanístico, que isoladamente não apresentam características relevantes

capazes de justificarem seus tombamentos, mas, na composição com as edificações próximas a

elas, caracterizam uma fase da ocupação da cidade;

Edificações de valor polarizador e/ou simbólico – Tombamento Específico: referem-se

tanto às edificações que se constituem em referenciais simbólicos para o espaço e memória da

cidade, quanto àquelas com significado histórico e arquitetônico dignos de proteção. É o caso

da edificação, em tela, situada na Rua Bernardo Mascarenhas, 545.
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3.1. O Bairro Cidade Jardim e sua caracterização histórica

As cidades na América não só foram recentemente construídas como estão
para renovar-se com a mesma rapidez com que foram edificadas (....) No
momento de levantar-se, os novos bairros quase nem são elementos
urbanos....parecem mais uma feira, uma exposição internacional construída só
para alguns meses. Logo depois desse lapso de tempo, a festa termina e essas
figuras enlanguescem: as fachadas descascam, a chuva e granizo deixam suas
marcas, o estilo passa de moda, a disposição primitiva desaparece sob as
demolições que uma nova impaciência exige (LÉVI-STRAUSS 1970,p.81).

Quando os tratores da Comissão Construtora da Nova Capital passaram por cima do

arraial do Curral Del Rey abrindo terreno para o que hoje é uma metrópole, uma casa ficou de

pé. Não se sabe por que e em que circunstâncias esta edificação, erigida em 1882 e

considerada, atualmente, a mais antiga de Belo Horizonte, conseguiu sobreviver às

transformações impostas pelas necessidades dos novos tempos. Os próprios funcionários do

Museu Histórico Abílio Barreto, instituição que, atualmente, ocupa a casa remanescente dos

tempos do arraial, não conhecem ao certo o motivo da permanência da construção. Existem

muitas especulações sobre o assunto. Uma hipótese levantada leva em conta o fato de a casa

se situar fora da antiga Avenida 17 de dezembro, hoje Contorno, dentro da qual foi construída a

“célula” de Belo Horizonte.
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Sede da fazenda do Leitão em 1935-39. Fonte: MHAB.

Fato é que, para além das razões que explicam esse curioso fenômeno de

sobrevivência, a presença da antiga casinha colaborou para que a região que a cerca, isto é, o

bairro Cidade jardim, assumisse importante significado para a cidade, tornando-se palco e

testemunha do espetáculo produzido pela modernidade e sua necessidade de mudanças

frenéticas. No princípio, primeiro ato desta infindável história, a região em questão compunha

parte da Fazenda do Leitão, que, por sua vez, pertencia ao então Arraial do Curral Del Rey; em

seguida, com a construção da nova capital, veio a colônia Afonso Pena que, pouco tempo

depois, sucumbiu aos projetos de construção de uma nobre, moderna e inovadora Cidade

Jardim.

3.2. Nos tempos da Colônia Afonso Pena

A fazenda do Córrego do Leitão, criada em 1858, é o antigo nome da região que,

atualmente, estende-se do bairro de Lourdes até os bairros São Bento e Santa Lúcia, passando

por Luxemburgo, Cidade Jardim, Vila Paris, Coração de Jesus, além da parte baixa do bairro

Santo Antônio. Nesta fazenda, criada ainda na época do Antigo Curral Del Rey:
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a plantação de cana se fazia, principalmente, nos terrenos onde se localiza
[hoje] o “Minas Tênis Clube”. A plantação de mandioca se fazia, em maior
escala, nos terrenos onde se localiza [ atualmente] a Assembleia Legislativa; a
fazenda possuía, ainda, os tradicionais engenhos de cana, de farinha, de pilão,
moinho de fubá. Mos produtos eram transportados por tropas, conduzidos
pelo capataz Manoel Cândido, para Sabará, Ouro Preto e Rio de Janeiro (....)
(PERZOLI, 2003, p. 18)

Os historiadores do MHAB contam que o nome do Córrego do Leitão vem do

sobrenome de Domingos Leitão, antigo proprietário da fazenda. Porém, a população mais

antiga tem outra versão para o nome do córrego:

(...) contam eles que o abundante córrego provocava tragédias em épocas de
chuva e cheias. Destruía as casas da população ribeirinha e carregava as
cadeiras, mesas e panelas dessa população pobre, e principalmente, levava os
leitões dos criadores, que nadavam até o rio Arrudas no centro da cidade,
onde eram pescados por populares (Jornal Minas Gerais, 1990, p. 8).

Por ocasião do início das obras de construção da nova capital de Minas Gerais, em

1894, a fazenda (cuja área correspondia à, aproximadamente, 3.903.20 m2) foi vendida por

Cândido Lúcio da Silveira ao Estado, pelo valor de 40 quarenta contos de réis, mudando, o

antigo proprietário e sua família, para a fazenda do retiro, atual bairro Cidade Nova. Após a

desapropriação daquela região, várias foram as utilidades dadas à fazenda do Leitão e à sua

casa sede. Em 1896, a região foi viveiro de plantas e sementes; em 1889, quando foram criadas

as colônias suburbanas da cidade, a antiga fazenda tornou-se sede da colônia Afonso Pena.

Mais tarde, as terras passaram para o domínio do governo federal que instalou a Enfermaria

Veterinária e o posto zootécnico federal. Em 1938, parte da fazenda foi doada e outra parte foi

comprada pela prefeitura, ficando o seu casarão abandonado, até que o historiador Abílio

Barreto sugeriu o seu aproveitamento para a construção de um Museu. Vale ressaltar que,

como a região próxima à sede da fazenda do leitão encontrava-se localizada em uma área

bastante pantanosa, foi necessário alterar o traçado da Avenida do Contorno, visando diminuir

os custos da canalização do córrego do leitão, excluindo essa região do perímetro da zona

urbana, o que, possivelmente, permitiu a preservação do antigo casarão da fazenda.
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Entre 1899 e 1914, o presidente do Estado, Bias Fortes, criou a colônia agrícola Afonso

Pena, no intuito de abastecer de verduras e produtos da pequena lavoura os habitantes da

Capital. Os colonos receberam lotes de aproximadamente 6 hectares e dedicaram-se à

produção de batata-inglesa, batata-doce, milho, feijão, capim e verdura (CASTRO, 2003). Essa

colônia era, então, uma região de matas fechadas, umbaúbas, coqueiros enormes, colmeias de

abelhas, incontáveis minas de água e córregos, cujo principal era o do leitão, além de casas

pobres de operários, pequenos produtores de verduras e ovos e criadores de porcos, carneiros

e galinhas. “A colônia Afonso Pena era assim, e não passava de um pequeno conglomerado de

casas e algumas fazendas espaçadas de imigrantes” (CASTRO, 2003, p. 33).

No início da implantação da colônia, a região ficou conhecida como o lugar onde se

produzia os melhores tomates maçãs da cidade, tinha o melhor time de futebol de várzea, o

atlhetic, e a maior sambista do carnaval belo-horizontino, Ruth, que ensaiava seus passos no

Azul e Branco, bloco do bairro. A comunidade tinha também o seu curandeiro, o “seu

Conceição”, que morava onde funciona hoje o Nacional Clube. Milagreiro, ele benzia todos os

que procuravam e até curou doentes desenganados pelos médicos, contam os antigos

moradores. Muito comum, era tomar banho na mina d’água que existia na Rua Bernardo

Mascarenhas em frente ao atual Museu (CASTRO, 2003).

Dona Maria Barbosa Pereira, ou dona Nha-nhá como gosta de ser chamada, reside há

mais de cinquenta anos no bairro Cidade Jardim. Antigamente, morava em uma pequena roça,

à beira do córrego do leitão, onde criava porcos e galinhas e vendia hortaliças. Lembrando-se

da colônia Afonso Pena ela conta que onde, atualmente, fica a Rua Conde de Linhares havia

apenas um caminho cercado de mato. Havia poucas casas e a sede da fazenda do Leitão

destacava-se na paisagem.

Nos anos de 1920, a colônia recebeu imigrantes como novos moradores - alguns deles

de origem italiana, tais como as famílias Mattioli e Right - marcando presença na ocupação da

região: “Dona Maria Turca, mãe de Antônio Curi, abriu no local o primeiro armazém. Righ, um

antigo construtor, recebia em sua casa, à noite, os vizinhos para ouvirem um dos únicos rádios

que havia na região” (CASTRO, 2003, p. 33).
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Já na década de 1930, tornou-se constante na região, a presença de missões religiosas.

Estas ocorriam sempre de modo festivo. As crianças enfeitavam os caminhos com folhas de

bambu para receberem os padres que se hospedavam em alguma casa do lugarejo. Montavam

enormes palanques e realizavam casamentos, ouviam confissões e faziam sermões para a

população pobre daquela região que não tinha como ir às missas.

As colônias agrícolas foram incorporadas à zona suburbana entre os anos de 1912 e

1914 (AGUIAR, 2006), mas, de pronto, tais espaços não foram convertidos em áreas

urbanizadas. A ex-colônia Afonso Pena, em parte da qual se localizavam as terras que

originaram o bairro Cidade Jardim, passou por um processo de ocupação por assentamentos

clandestinos e favelas, nas partes altas e nos trechos vizinhos ao bairro Santo Antônio, local

este ocupado pela classe média nos anos 1950 e 1960. Outras porções desta ex-colônia se

constituíram em terrenos de reserva para a expansão urbana, originando, a partir dos anos

1970, os bairros de classe média alta tais como Luxemburgo e São Bento, com a abertura da

Avenida Prudente de Morais. Por fim, o sítio ocupado pelo extinto campo de demonstração, nas

imediações da sede da Fazenda Velha, passou para o domínio do governo federal, que ali

instalou uma enfermaria veterinária e o posto zootécnico federal (PBH, 2005b). Até os anos

1940, este sítio apresentava, ainda, ambiência rural, “banhado pelo córrego do Leitão, tendo à

vista os terrenos adjacentes, cortados por caminhos de terra” (BITTENCOURT, 2004, p.42). Por

fim, o processo de alteração das feições rurais do lugar, rumo à incorporação dele ao cenário

urbanizado, se iniciou no final dos anos 1930, no mandato do prefeito José Oswaldo de Araújo.

Vista lateral da antiga fazenda do leitão. Ao fundo, o
bairro de Lourdes. Data: 1935 a 1939. Fonte: MHAB

Vista lateral da antiga fazenda do leitão. Ao fundo, o
bairro de Lourdes. Data: 1935 a 1939. Fonte: MHAB
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Vista parcial da fazenda do leitão. Data: 1941.
Fonte: MHAB

Vista parcial do bairro Cidade Jardim. Data: 1940.
Fonte: MHAB

Vista parcial do bairro Cidade Jardim. Data: 1940.
Fonte: MHAB

Abílio Barreto na fazenda do leitão. Data: 1941.
Fonte: MHAB

3.3. A criação e ocupação do bairro

Poucas décadas após a inauguração da Nova Capital mineira, uma crise urbana, fruto

do crescimento acelerado e imprevisto da cidade, levou o poder público a tomar as primeiras

medidas de planejamento posteriores ao projeto original de Aarão Reis (ANDRADE &

MAGALHAES, 1998).

Diante disto, em agosto de 1934, a Prefeitura de Belo Horizonte criou a Comissão

Técnica Consultiva da Cidade, com atribuição de assessorar o prefeito na apreciação de diversos

problemas e decisões de política urbana. A comissão foi oficialmente instaurada em outubro de
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1934, formada por quatro subcomissões: engenharia, arquitetura e urbanismo, higiene e

indústria e comércio. Compunham a subcomissão de arquitetura: Luiz Signorelli, Ângelo

Murgel, Fábio Vieira e Lincoln Continentino (CASTRIOTA, 1998). Esta comissão, contudo, não

elaborou um plano sistemático para a cidade, restringindo-se à análise de questões isoladas e à

definição de algumas prioridades para a prefeitura, como a criação do Paço Municipal e a

canalização dos córregos Acaba Mundo e do Leitão.

Alguns anos mais tarde, durante a administração do prefeito José Osvaldo de Araújo

(1938/1940), o engenheiro Lincoln Continentino tornou-se encarregado da elaboração de um

plano de urbanismo de Belo Horizonte. Este projeto reuniu um conjunto sistemático de

diretrizes que previa uma minuciosa reforma da cidade, mantendo-se, porém, sua estrutura

geral sem grandes alterações. Dentre outras coisas, este plano previa uma reforma dos

arruamentos existentes, principalmente daqueles não edificados, buscando imprimir nos

bairros o “caráter de cidade celular”, provendo-os de serviços urbanos, de modo a torná-los

independentes do centro. Ao mesmo tempo, estabelecia um zoneamento para a cidade,

marcado pela especialização de áreas em usos restritos (zona comercial, industrial, hospitalar,

residencial), com a existência também de zonas de transição ou mistas. Essas ideias seriam

sintetizadas num novo bairro, a “Cidade Jardim Fazenda Velha”, que, concebido a partir dos

princípios do urbanismo moderno, em sua vertente norte-americana, reuniria as condições

ideais das células imaginadas pelo urbanismo (CASTRIOTA, 1998).

O Cidade jardim foi uma ideia futurista “um bairro sinônimo de área verde, sossego e

lazer.” (Flash Local,1990, Pg.29). O projeto de Continentino, avançado para a época, foi

inspirado, inicialmente, no modelo inglês de Ebenezer Howard.

3.3.1. O modelo de Cidade Jardim 16

A formulação do modelo de cidade jardim data do final do século XIX e se encontra

vinculada a um contexto no qual a produção de pensamento sobre a cidade refletia acerca do

16 Texto extraído integralmente do Dossiê de Tombamento do Conjunto Urbano Bairro Cidade Jardim Elaborado por
Françoise Jean de Oliveira Souza – Doutora em História pela Universidade do Estado de Minas Gerais e por Karime
Gonçalves Cajazeiro – Mestre em Ciências Sociais pela PUC.. 2010.
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novo modo de vida que emergiu a partir do processo de industrialização. Essa produção,

verificada também no princípio do século XX, volta-se, preferencialmente, para a proposição de

soluções que visavam contornar a degradação das condições de vida no meio urbano.

Mumford (1998) coloca que entre os anos de 1820 e 1900, a desordem nas grandes

cidades fazia com que elas se assemelhassem a um campo de batalhas, produzindo um

ambiente urbano que, desde o local de moradia dos pobres aos bairros das classes dominantes,

se caracterizava pela imundice e pela grande concentração de pessoas. Nesse cenário, as casas,

comumente, abrigavam uma grande quantidade de moradores, sendo que, nos locais onde

havia o aproveitamento de antigas edificações, cada quarto passou a abrigar uma família

inteira.

A preocupação com a degradação das condições de vida nas cidades ensejou a

formulação de propostas que apontavam para a remodelação do espaço citadino. Algumas das

propostas que intencionaram sanar a degradação própria das cidades industriais visavam a

melhoria do modo de vida urbano por meio da adoção de mecanismos que modificassem

também a degradante condição social do operariado. Paula (2008) destaca que uma

formulação de urbe pautada no planejamento das formas, das funções, dos meios financeiros e

administrativos, assim como na consolidação de um processo que favorecesse as massas e

controlasse a migração proveniente do campo em direção à cidade industrializada, constituiu

uma tendência de orientação da atuação de urbanistas no século XX.

O modelo de cidade jardim, formulado pelo estenógrafo inglês Ebenezer Howard no

final do século XIX e princípio do século XX, consiste em uma proposta de reforma social do

modo de vida em cidades, que se processaria a partir da implantação de um sistema

autossuficiente de base cooperativa (BONFATO, 2008). Suas ideias, assim que foram lançadas,

alcançaram circulação mundial, fato que certamente influenciou a produção de diversos

'derivados' do modelo howardiano. Tais derivados guardam entre si semelhanças na solução

formal, com desenho urbano condizente com as condições do terreno natural, utilização de

farta arborização e ajardinamento, tal como efetivado nas duas primeiras cidades jardins,

Letchworth e Welvyn, ambas implantadas na Inglaterra nas primeiras décadas do século XX.
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No entanto, como pensara Howard, a proposta cidade jardim ideal não se restringiria a

aspectos meramente formais ou exclusivamente nominais. Sua formulação original

intencionava a transformação do modo de vida em cidades, ou seja, se almejava a criação de

um ambiente urbano distinto daquele que caracterizava as cidades industriais no século XIX.

As concepções relacionadas ao tema das cidades jardins foram expostas, pela primeira

vez, em 1898, quando Howard publicou o livro Tomorrow: A Paceful Path to Real Reform,

posteriormente reeditado como Gardens Cities of Tomorrow, em 1902. Suas “cidades jardins do

amanhã” objetivavam a construção de localidades auto-suficientes, capazes de propiciar a seus

moradores os benefícios da vida na cidade mesclados às qualidades inerentes à vida no campo.

Em outros termos, as cidades jardins, segundo as aspirações howardianas, deveriam

constituir-se na ‘pedra fundamental de uma forma superior e melhor de vida industrial em todo

o país ”(HOWARD, 1996, p. 185). No seu entendimento, uma solução alternativa para a vida nas

cidades industriais se fazia necessária, uma vez que era “deplorável que pessoas

[continuassem] afluindo às cidades já superpovoadas, esvaziando ainda mais os distritos rurais”

(HOWARD, 1996, p.105).

Antes de pensar em soluções formais definitivas para a nova urbe, Howard se ocupou

em analisar e propor reformulações nos sistemas sociais subjacentes ao novo modo de vida

demandado pela Revolução Industrial. Em termos ideológicos, a proposta de cidade jardim de

Howard concilia duas perspectivas defendidas por reformadores no princípio do século XX. A

primeira, de cunho socialista, acredita que o processo de produção e distribuição de riquezas,

realizado de modo mais equitativo, deve ser atribuído à comunidade, ao passo que a segunda,

própria dos individualistas, afirma a necessidade veemente de incrementar a produção. Howard

empreende uma síntese conciliadora entre ambas as visões e, embasando-se nelas, ancora a

cidade jardim nos seguintes princípios: a) na organização do fluxo migratório das cidades

congestionadas para distritos rurais espaçados, que seriam adquiridos antecipadamente e

mantidos com receitas provenientes do arrendamento das propriedades b) na experimentação

do modelo em pequena escala, evitando-se o ímpeto de adotá-lo no âmbito nacional; c) na

criação de condições monetárias para que os migrantes se estabelecessem, evitando ou
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minimizando a cobrança de taxas, objetivo que seria atingido pelo recolhimento de taxas dos

membros já estabelecidos e a posterior transferência delas para a execução das obras públicas

que o fluxo migratório demandasse e, finalmente, d) o desenvolvimento da cidade jardim

deveria resguardar, em abundância, “os dons gratuitos da natureza – ar puro, luz do sol,

espaços arejados, e áreas de lazer – empregando de tal forma os recursos da ciência moderna

que a arte possa suplementar a natureza e que a vida possa tornar-se um permanente gozo e

deleite” (HOWARD, 1996, p.176).

Diagrama da cidade jardim de Howard.

A cidade jardim, como se observa na figura acima, seria composta por um núcleo

central urbano com 30.000 habitantes, em área de 400 hectares, e 2.000 habitantes na porção

destinada à produção agrícola, ocupando uma área de 2.020 hectares que circundaria o núcleo

central. Apresentaria, ainda, além de um parque central, áreas destinadas à ocupação
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industrial, localizadas no anel externo da cidade, ao comércio, que seria desenvolvido no

Palácio de Cristal, e à moradia, com cada casa ocupando um lote único e independente. O

território da nova urbe seria dividido em seis setores, cada um delimitado por boulevard

arborizado, assim como as demais vias da cidade, com 36 metros de largura, que partem de um

parque central e conduzem ao perímetro externo. Este é circundado por uma ferrovia, que

configura o meio de acesso ao ambiente rural. Outros anéis viários, dotados de arborização e

dispostos em volta do parque central, concêntricos a ele, complementariam o sistema.

Além da preocupação com um sistema viário que garantisse facilidade de acesso a

todos os pontos da pequena cidade e com a necessidade de resguardar aspectos naturais no

meio urbano – parque e arborização de vias, além da manutenção de um cinturão verde em

torno da porção urbanizada (a zona agrícola) –, Howard se ocupou dos meios necessários à

atração de adeptos e à implantação de sua proposta urbana. Howard destacou que a terra

agrícola na qual se implantaria uma cidade jardim deveria ser adquirida por uma comunidade

organizada antes de nela se instalar. O empréstimo que financiaria a aquisição do referido

terreno seria amortizado pelas taxas de participação ou taxas-aluguel pagas pelos membros da

comunidade que, no entanto, não se tornariam proprietários da terra. Esta pertenceria à

comunidade e seria administrada por representantes da municipalidade, estabelecendo-se,

assim, o sistema de arrendamento de propriedades. A continuidade no pagamento das

referidas taxas garantiria, ainda, recursos destinados a cobrir os custos da infraestrutura

urbana, dos edifícios comunitários e de manutenção da cidade (HOWARD, 1996).

Outra questão tratada por Howard (1996) se refere ao possível crescimento da cidade

jardim. A tendência ordinária de crescimento de uma cidade é a de que, uma vez tendo se

tornado reconhecidamente atrativa, uma soma de população acima do previsto inicialmente se

incline a ocupá-la. Com este cenário, o cinturão agrícola sofreria grande pressão no sentido de

sua ocupação, processo este que ocasionaria sua eliminação e, consequentemente, de uma das

principais características da cidade jardim. Tendo em mente tal tendência, Howard (1996)

defende a criação de uma “constelação de cidades”, ou seja, o agrupamento de várias cidades
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jardins, interligadas umas às outras, mas garantido, necessariamente, a manutenção do

cinturão agrícola entre elas.

Ottoni (1996) relata que Howard, após o lançamento de seu livro, percorreu a

Inglaterra pronunciando conferências em que expunha suas ideias sobre a nova cidade ideal e,

devido à sua habilidade em atrair adeptos, funda a “Associação das Cidades Jardins”, em 1899.

Posteriormente, em 1902, se consolida a fundação da The Garden City Pioneer Company,

empresa responsável pela viabilização da aquisição de um terreno destinado à implantação da

primeira cidade jardim. Trata se de Letchworth, construída em ritmo lento, mas que em 1913 já

contava com uma população de 8.000 habitantes, dos 32.000 programados (OTTONI, 1996).

O projeto de Letchworth foi elaborado por Barry Paker e Raymond Unwin,

considerando-se as ideias howardianas e a influência das propostas urbanísticas de Camillo

Sitte, que advoga a favor do retorno da beleza nas intervenções em meio urbano. No entanto,

Howard, segundo Bonfato (2008), jamais recomendara um desenho urbano para as novas

cidades jardins. Nos diagramas da sua proposta, constava que o desenho urbano a ser adotado

deveria considerar a adaptação aos diversos tipos de terreno, e caberia à criatividade de cada

um dos planejadores a criação da forma urbana final da nova cidade.

Área residencial de Letchworth. Fonte: www.urbanidades.arq.br

Desse modo, Parker e Unwin se valeram dos recursos urbanísticos defendidos por

Sitte, especialmente no uso de ruas sinuosas em áreas mais tranquilas, notadamente as
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residenciais, como se observa na figura acima. Bonfato (2008) observa que os urbanistas

vinculados ao movimento pela cidade jardim incorporaram as concepções estéticas de Sitte,

numa atitude de reafirmação dos princípios do pitoresco oriundos da tradição paisagística

inglesa.

Em Letchworth, as ruas foram tratadas com desenho sinuoso, as casas foram

construídas isoladamente entre si, recuadas do alinhamento do terreno e dotadas de jardins

em suas porções frontais. Os passeios receberam gramados, arbustos e árvores. O projeto

propunha, ainda, um sistema de ruas secundárias de acesso a cul de sacs (OTTONI,1996). Desse

modo, pelo desenho de Parker e Unwin, estavam definidas, formalmente, as principais

características urbanísticas de outros empreendimentos que, posteriormente, se inspirariam no

modelo howardiano. Acrescente-se às características acima mencionadas o fato de que o

projeto para Letchworth previu a ocupação da área correspondente ao entorno da malha

urbana por um cinturão agrícola, tal como previa o modelo howardiano (Paula, 2004).

A segunda cidade jardim a ser construída, também em território inglês, foi Welwyn,

implantada a partir de 1920 em terreno localizado a quinze quilômetros de Letchworth.

Empreendida por Howard, o projeto da nova localidade ficou a cargo do arquiteto Louis de

Soissos. Sua concepção apresenta preocupação com o ajustamento entre o desenho urbano e o

sítio natural, além da presença das mesmas características urbanísticas constantes em

Letchworth (OTTONI, 1996).

Paula (2008) observa que, embora tanto Letchworth quanto Welvyn não tenham

alcançado as expectativas de Howard, ambas se tornaram referência para um bom

planejamento urbano. Essa referência é ancorada no fato de que as duas cidades oferecem

qualidade de vida ambiental a seus habitantes, somada ao suporte oferecido à população em

quase todas as suas demandas.

Ao longo dos anos surgiram vários derivados do modelo howardiano. Estes derivados

assumiram denominações que oscilaram entre os termos de “cidades jardins”, “bairros jardins”

ou “subúrbios jardins”, às vezes sem uma adequação precisa entre a nomenclatura utilizada e a

proposta urbana implementada. Observa-se que a atribuição de “cidade jardim”, não raro, foi
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utilizada como instrumento de convencimento mercadológico pelos especuladores imobiliários

que, ao desejarem a construção de novos bairros, enxergaram nas características formais do

modelo howardiano uma opção economicamente viável.

No caso brasileiro, a maior parte das experiências em planejamento urbano inspirada

na cidade jardim e datadas da primeira metade do século XX lançou mão de fragmentos formais

da formulação howardiana. Esses elementos foram incorporados a projetos de construção de

bairros ou subúrbios, produzindo bairros jardins e subúrbios jardins que, dada a inexistência de

independência em relação à cidade, guardam com a concepção original apenas a referência

nominal e/ou a referência formal. Desse modo, a alguns derivados da proposta de Ebenezer

Howard foi acrescida a adjetivação de jardins, com o objetivo de atrelar, simbolicamente, os

empreendimentos ao conceito de “boa forma de se viver em cidades”.

A atribuição da adjetivação de cidade jardim a bairros e subúrbios normalmente é

pautada na utilização de elementos que sugerem a influência do modelo howardiano,

percebida nas características físicas das áreas analisadas. Estas guardam semelhanças entre si

no que se refere à utilização de um traçado orgânico que se adequa à morfologia do terreno e

ao uso intensivo de arborização e de ajardinamento. Tais características são comumente

utilizadas para evocar o modelo proposto por Howard, consagrando-se como meio para atrelar

determinadas intervenções urbanísticas ao conceito de “um bom modo de se viver”, ou seja,

faz com que os derivados do modelo howardiano, no Brasil, carreguem apenas a carga

simbólica, assumindo uma feição exclusivamente nominal (BIENAL INTERNACIONAL DE

ARQUITETURA, 1997). Ressalta-se que, o bairro Cidade Jardim, em Belo Horizonte, apresenta-se

como uma área que tem aproximações nominais e formais em relação à concepção

howardiana.

No Plano de Urbanismo de Belo Horizonte, Lincoln Continentino definiu a proposta de

um novo bairro jardim para a Belo Horizonte, o “Cidade Jardim Fazenda Velha”, atual Cidade

Jardim. Sua proposta destinava-se à construção de “uma cidade jardim provida de um parque

local, atravessado pelo córrego do Leitão, correspondente a 15% de sua área e envolvendo a

sede da Fazenda Velha [atual Museu Abílio Barreto], único prédio remanescente do Arraial de
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Curral d'El Rey” (CONTINENTINO, 1941, p. 51). Os lotes foram concebidos com grandes

dimensões – 1000m2 de área mínima e frente mínima de 25 metros –, e as edificações, que

seriam construídas com consideráveis afastamentos umas das outras e da via pública, estariam

visíveis a partir da rua, uma vez que foi vedada a construção de muros no cercamento dos

terrenos.

Planta do loteamento Cidade Jardim Fazenda Velha. Fonte: CAJAZEIRO,2010, p.37.

Acrescente-se à definição da localização do parque que comporia o bairro, aspecto

primordial segundo a proposta original de Howard, a previsão, por Continentino, do desenho

das ruas em consonância com as condições do terreno natural, a proposição de cul de sacs, a

reserva das porções posteriores dos lotes a pequenos parques internos (CONTINENTINO, 1941)

e a concentração de todas as atividades comerciais em um único local. No entanto, algumas

proposições – parque central, cul de sacs, parques internos e local de comércio – não se

efetivaram e, à exceção do centro comercial e do parque, já não se encontravam representados

na planta de loteamento do bairro, divulgada em 1944. Nessa planta, percebe-se que o local
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reservado ao comércio foi proposto no quarteirão próximo ao parque que serviria à Cidade

Jardim. Este se localizaria ao redor da antiga sede da fazenda do Leitão.

Planta de parcelamento do bairro Cidade Jardim, datado de 1970. Fonte: PBH.

A implantação parcial da proposta de Continentino para a Cidade Jardim motivou seu

posterior posicionamento crítico em relação à adoção do modelo de cidades jardins no Brasil.

Assim, ao se comparar o mapa de lançamento do bairro, veiculado no Jornal Estado de Minas

(página anterior), e a planta de parcelamento do bairro (figura acima), observam-se as

modificações realizadas em relação à proposta original: o local do comércio cedeu espaço para

a Praça Godoy Bethônico e os terrenos ao redor da antiga sede da fazenda e destinados à

implantação de um parque foram parcelados. Nota-se, ainda, que a área localizada no lado

leste da Rua Teixeira Mendes, em destaque na figura 2, não compunha o projeto original do

bairro.

A insatisfação de Continentino em relação à aplicação do modelo das cidades jardins

ao cenário brasileiro é manifestada quando ele coloca que:
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A concepção moderna de Howard, das cidades jardins, a mais simples e
econômica para áreas residenciais, ainda não obteve, no Brasil, a consagração
merecida, isto porque, por incrível que pareça, ainda não foi aplicada
integralmente entre nós. O Jardim Europa e o Jardim América de São Paulo são
cidades jardins de luxo, dotadas de parques no interior dos quarteirões, de
ruas curvas de traçado paisagístico, mas o desmembramento posterior que
sofreram os seus lotes alterou bastante o projeto primitivo. Em Belo Horizonte,
a cidade jardim e o bairro da Pampulha têm o caráter residencial de luxo com
lotes mínimos de 1000m2, mas as recomendações principais da cidade jardim
não foram aplicadas aí. Talvez nenhuma cidade jardim brasileira contenha
ainda o parque interior central com cerca de 10% da área total do terreno,
onde ficam situados a escola primária, a igreja, o centro social, o playground e
pequeno centro de esportes para adulto, constante de pequena piscina, campo
conjunto de vôlei e basquete e outro de tênis. (CONTINENTINO, 1954)

Em que pese o descontentamento de Continentino quanto aos rumos dos derivados

howardianos no Brasil, verifica-se, no bairro Cidade Jardim de Belo Horizonte, a manutenção

das características formais que aderiram aos modelos qualificados como jardins. Desse modo,

no cenário atual, nota-se a presença de consistente arborização dos logradouros públicos, a

intensa utilização de jardins, a manutenção de grandes lotes, a existência de consideráveis

distâncias entre as edificações, além da suave sinuosidade do desenho das vias, características

estas que, a exemplo de outras localidades no Brasil, se prestam à adjetivação dessa

conformação urbana como um bairro jardim.

3.3.2. A implantação do bairro: um espaço moderno para elite belo-horizontina

Embora concebido primeiramente por Continentino, na gestão do então prefeito José

Osvaldo de Araújo, a efetiva realização do projeto de construção do bairro Cidade Jardim e

demais reformas estruturais da capital ficaram a cargo da administração de Juscelino

Kubitschek. Todavia, a gestão de JK, ainda que adotando algumas das proposições do projeto já

existente e introduzindo outras, não levou adiante o caráter sistemático do plano de

Continentino, concentrando-se, sobretudo, em obras isoladas e que resultassem em maior

visibilidade. Para JK, “em 1940, apesar do seu extraordinário desenvolvimento, ela (Belo

Horizonte) ainda era uma cidade do interior” e foi sua meta prepará-la para o “novo ciclo do

progresso que se anunciava” (PASSOS, 1996, p. 279). JK pleiteou como sendo sua a iniciativa

destas obras, bem como a diretriz de abertura da cidade às ligações rodoviárias, porém, elas já
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haviam sido objeto de planos e iniciativas anteriores, ainda que tenha sido sob a gestão do

“prefeito furacão” que elas tomaram um impulso maior.

As obras realizadas por JK inserem-se em um contexto no qual tanto o governo

brasileiro, quanto a gestão belo-horizontina pretendiam inserir o país e a cidade na trilha da

modernização. No entanto, destaca-se que o discurso que pregava a instituição do novo, do

moderno, já se fazia presente desde o início da cidade, em fins dos anos 1890. Contidos nos

pressupostos positivistas do século XIX, o planejamento e a construção da nova capital de

Minas Gerais representaram, naquele momento, o alinhamento com as tendências em voga no

planejamento, notadamente aquelas utilizadas no remodelamento de Paris e no projeto de

Washington, revelando o jeito local de ser moderno:

Os países periféricos, sem condição própria para instituir a modernidade,
recorriam à importação de tendências estrangeiras de forma a se fazerem
modernos, independente de necessidades reais ou se a postura adotada
estaria em conformidade com a realidade nacional. [...] tudo que acontecia na
Europa e nos Estados Unidos significava o atual e o novo (CEDRO, 2002, p.
141).

Desse modo, a demolição do antigo Curral Del-Rei e a construção, em seu lugar, de

uma nova cidade, planejada por Aarão Reis segundo os princípios positivistas e higienistas em

voga, com construções concebidas segundo os modelos arquitetônicos de inspiração europeia,

representou, naquele momento, a atualidade, o requinte, a modernidade.

Para Cedro (2002), Juscelino Kubitschek, durante sua gestão na prefeitura

belo-horizontina, se inspirou no projeto modernizador da nova capital de Minas, utilizando-o

como roteiro para administração municipal dele. Todavia, ao assumir a prefeitura, JK se

ressentia da inexistência de condições que possibilitassem a inserção de Belo Horizonte no rol

das cidades modernas.

Vislumbram-se, desse modo, dois momentos da modernidade local: o primeiro do final

do século XIX e princípio do século XX, calcado na ação política que implantou um plano

urbanístico positivista que possuía a pretensão de fundar a modernidade, e o segundo, já em
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meados dos anos 1940, no qual a ação política toma como pressuposto a inexistência da

modernidade e trabalha com o objetivo de estabelecê-la.

A inserção no rol das cidades modernas foi tomada, então, como principal objetivo da

administração juscelinista. Assim, é por meio da atuação da administração municipal, em sua

busca pela inserção do ‘novo’ no cenário belo-horizontino, que irão se processar mudanças nos

modos de vida na cidade. A construção da Pampulha, a criação de novos bairros residenciais, a

instituição das escolas de arquitetura e de artes, a promoção da Exposição de Arte Moderna de

1944 certamente são acontecimentos que contribuíram com a promoção da alteração dos

hábitos de vida da sociedade belo-horizontina (CEDRO, 2002).

A modernidade era sentida, ainda, nas obras que imprimiam a modernização no

espaço urbano por meio da abertura e remodelamento de vias, da utilização de novas

linguagens arquitetônicas, da realização de obras de infraestrutura tais como saneamento e

canalização do leito de rios. Belo Horizonte assistiu a um movimento de segregação espacial

coordenado pelo poder público.

É nesse contexto que JK resgata as propostas do engenheiro sanitarista e funcionário

da prefeitura Lincoln Continentino para a cidade e, entre elas, lança o loteamento Cidade

Jardim, cuja implantação seria executada, como já dito, nos terrenos adquiridos do Ministério

da Agricultura. Era a ação governamental municipal introduzindo a modernidade “do

momento” no cenário da cidade. Nas palavras do então prefeito de Belo Horizonte:

Decidi dotar a cidade de um bairro modelo – uma experiência de conúbio das
vantagens da vida rural com as felicidades urbanas. Seria a Cidade Jardim –
uma área privilegiada, com residências sombreadas por árvores e situadas nos
centros dos respectivos terrenos, sem divisas asfixiantes. [...] escolhi um
grande terreno, [...] e dada a extensão da área, fixei em mil metros a metragem
de cada lote. Essa ideia eu guardava comigo para só ser executada mais tarde,
quando a Cidade Jardim já estivesse urbanizada. Em fins de 1943, dei início a
todas essas obras (KUBITSCHEK, 1976)

Com algum alarde, a Cidade Jardim foi anunciada nos jornais e revistas como sendo a

solução finalmente encontrada para a urbanização dos bairros ainda praticamente

despovoados. A Cidade Jardim foi apresentada, pela imprensa, como um dos melhores e mais
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aristocráticos bairros da cidade de BH. Vale lembrar que, nesta época, a imprensa

encontrava-se sob vigilância do Estado – função atribuída ao Departamento de Imprensa e

Propaganda da Prefeitura.

JK é um bom exemplo de administrador que parou de pensar a cidade como
um todo e que passa a se preocupar com a área mais visível, com os lugares
que deveriam se transformar em espetáculo. Antes a cidade inteira era vista
como um cartão postal, agora o que interessa são os espetáculos
compartimentados (SILVA, 1991, p. 44).

Como nos mostra a imprensa da época, a prefeitura de Belo Horizonte, cedo, se

encarregou de divulgar à população e convencê-la de todas as vantagens apresentadas pelo

bairro que se configurava graças “à ação dinâmica e inteligente” de JK:

UMA NOVA CIDADE DENTRO DE BELO HORIZONTE

Grande o interesse pelos lotes que serão vendidos em hasta pública, no dia 28
do corrente – localização e transportes – condições especiais para as
construções na “Cidade Jardim”.

Todos os fatores de um rápido e definitivo progresso são a favor do novo bairro
que a Municipalidade vai entregar à cidade. Os planos para a sua urbanização
já se encontram concluídos, assim como perfeitamente delineada a disposição
dos edifícios que constituirão fator de conforto para os habitantes da “Cidade
Jardim”, o mais moderno núcleo residencial de que será a capital dotada,
graças à ação dinâmica e inteligente do prefeito Juscelino Kubitschek, em cuja
gestão Belo Horizonte tem alcançado os mais elevados fóros de centro
civilizado.

A valorização rápida e sempre constante dos terrenos na capital é outro motivo
de interesse por parte daqueles que desejam adquirir um lote em boas
condições para construção de residência. Na “Cidade Jardim”, que a Prefeitura
reservou e vai preparar convenientemente para ser o bairro residencial por
excelência, tudo contribuiu para que, em breve, toda a extensa área esteja
habitada. E as razões invocadas para justificar esse desenvolvimento são
simples, mas expressivas.

CINCO COLÉGIOS

Cinco colégios serão localizados na área da “Cidade Jardim”, são o dos Jesuítas,
o dos Salesianos, o dos Dominicanos, o Colégio Sion e o Colégio São Paulo,
todos pertencentes a congregações religiosas que mantém numerosos
estabelecimentos de ensino em todo o mundo. Esses colégios, que em breve
estarão funcionando, porque as construções não podem demorar, constituirão
um fator de desenvolvimento e de conforto para o bairro, pois a juventude e a
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infância poderão estudar em estabelecimentos próximos de suas residências,
sem se preocuparem com os transportes para a “Cidade Jardim”.

ÔNIBUS

De acordo com a planta que hoje publicamos, dos novos terrenos, vê-se que a
rua Santa Catarina acaba na avenida do Contorno, pouco abaixo da rua Virgílio
Machado, do lado oposto da avenida, já nos terrenos da “Cidade Jardim”. O
bonde da linha Lourdes vai hoje até o final da rua Santa Catarina, devendo,
entretanto, ser levado até o centro do novo bairro, passando por uma alameda
no parque que se plantará em volta do Museu da cidade, em área já reservada
para esse fim. Depois, alinha ganhará uma das ruas centrais e se prolongará,
possivelmente, até nas proximidades do Colégio dos Dominicanos. Todo o
bairro ficará dessa forma, servindo, não só por bondes, como também por
ônibus, pois já se projeta esse meio de transporte para a “Cidade Jardim”.

PURAMENTE RESIDENCIAL

A área que agora vai ser posta ao alcance da população, em lotes de 1.000
metros quadrados, destina-se, com exceção de uma pequena parte, às
residências.

Somente no quarteirão dois é que se permitirão casas de comércio. A própria
prefeitura fará as instalações, de maneira que todos os ramos do comércio
mais diretamente necessário à coletividade serão reunidos nesse conjunto,
cuja localização é próxima de todos os outros quarteirões. Farmácia, padaria,
açougue, armazém, pequeno comércio, quitandinha, confeitaria e outras,
estarão reunidas na parte destinada ao comércio, como se vê da planta do
bairro.

Nos lotes vendidos para residências, não será permitida a localização de casas
comerciais, qualquer que seja o seu ramo. Essa medida tem por objetivo
impedir a desvalorização dos terrenos, depois de adquiridos, pois que, com
liberdade ampla de localização de comércio, poderia acontecer que alguns
proprietários de residências se vissem prejudicados em seu conjunto e
sossego.

PARQUE

Num bairro puramente residencial, um parque se torna indispensável, para a
sua população, principalmente a infantil, encontra meios de estar mais em
contato com a natureza.

Na “Cidade Jardim”, esse parque foi previsto e se localizará em volta da
“Fazenda Velha”, onde se acha instalado o museu da cidade. Numa grande
área, já reservada, será organizado um moderno e magnífico parque, ao qual
não faltarão os divertimentos para as crianças. Além desse motivo de conforto
e embelezamento, deve-se ponderar que todas as residências
obrigatoriamente, terão jardins, pois as fachadas deverão ser ajardinadas, bem
como terão as divisas estabelecidas por cercas vivas, tanto na frente, como dos
lados, até o alinhamento dos prédios (Jornal ESTADO DE MINAS, 1944, p. 4).
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Da matéria jornalística acima apresentada, observa-se que o apelo ao novo também se

fazia sentir nos conteúdos simbólicos que se pretendia associar ao bairro. Assim, foram

elencados os fatores de “desenvolvimento e de conforto” que o novo bairro ofereceria a seus

habitantes: a instalação de cinco colégios na Cidade Jardim, a previsão da implantação de linhas

de ônibus no bairro – até então o transporte público era realizado através de bondes –, o

caráter exclusivamente residencial no novo espaço – à exceção de algumas quadras destinadas

ao comércio local – e a construção de um parque, nas imediações da antiga sede da Fazenda

Velha, que possibilitaria lazer para os moradores do local.

A novidade se fazia presente, ainda, na forma urbana planejada. Nos lotes, conforme o

edital publicado em 24 de dezembro de 1944, só seria permitida a construção de uma única

edificação, condição distinta daquela verificada no restante da cidade. Assim, no Cidade Jardim

as edificações seriam construídas com grandes afastamentos umas das outras, dada a

combinação de fatores como a grande dimensão dos lotes e a exigência de afastamentos

laterais e posteriores entre os edifícios. Outra inovação era representada pela exigência de que

os lotes fossem fechados com sebes vivas, de existência de jardins na porção frontal das

residências e de implantação de faixa gramada nos passeios. Todas essas informações foram

veiculadas no Edital de hasta pública, em sequência à matéria que apregoava o novo na cidade.

Os mesmos conteúdos associados ao desenvolvimento e à modernidade foram

reforçados, pouco tempo depois, em janeiro de 1945, em uma matéria que anunciava que as

hastas públicas já realizadas teriam “despertado o mais vivo interesse [...]” (ESTADO DE MINAS,

27 de janeiro de 1945).

Conforme os editais publicados na imprensa, as condições de pagamentos dos lotes

arrematados eram as seguintes: o arrematador deveria pagar, no ato, 20% do preço da

arrematação, obrigando-se ao pagamento restante por ocasião do recebimento da escritura,

dento de vinte dias subsequentes à arrematação, salvo disposto do artigo 5° do decreto 49, em

que lhes assistirá direito de pagar em 24 prestações mensais. Todavia, se o arrematador fosse

funcionário público poderia pagar o preço da arrematação em 48 prestações mensais. O preço
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dos lotes vendidos variara, segundo pôde-se constatar em diversos anúncios no jornal, entre 70

mil e 200 mil cruzeiros (ESTADO DE MINAS, 27 de janeiro de 1945).

Anúncio com planta de hastas públicas vendidas em 1945.

Segundo Castriota e Pereira (1999), o lançamento do bairro coincidiu com a realização

de investimentos no saneamento e embelezamento da região, realizações estas inseridas no

programa de modernização, que compreendia também a criação de espaços nobres dentro da

cidade. Com essa ação, “[...] o prefeito Juscelino Kubitschek garantiu a ocupação do bairro por

parte da elite política e econômica da época [...]” (CASTRIOTA & PEREIRA, 1999, s.r.p.), levando,

dessa maneira, para fora do perímetro da Avenida do Contorno, uma parcela da população

abastada da cidade, com destaque para a presença de nomes importantes no cenário

empresarial mineiro, tais como Ajax Corrêa Rabello e Paschoal Costa. Essa elite, ao residir

naquela porção da cidade, buscava a modernidade de duas maneiras: a primeira representada

pela opção de morar no bairro Cidade Jardim e a segunda por residir em uma casa de

arquitetura moderna.

Não por acaso, desde muito cedo, o bairro ficou conhecido como o bairro dos

colunáveis e morar nesse lugar passou a ser porta de entrada para a alta sociedade e para os
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sofisticados eventos que ocorriam nas residências do bairro. Os jornais da época noticiavam,

nas colunas sociais, as recepções, suas minúcias decorativas e os convidados, a exemplo da

passagem que se segue:

Todo mundo que compareceu anteontem à residência do casal Jovino Bedran,
na Cidade Jardim encantou-se com a decoração. Foi realizado lá um chá pela
própria decoradora responsável, Crisálida Boerger, e mais de sessenta pessoas
estiveram presentes. Tanto Crisálida como Lélis Bedran recebiam à porta.

Os presentes iam de imediato correndo todos os cômodos, e depois se
reuniam no living onde foi servido o buffet. Quem foi, se impressionou
sobretudo com alguns detalhes como a coleção de tapetes persas em tons
claros. A porta de entrada é envolvida por um passe-partout de vidro fosco.
Também no hall de entrada uma estátua importada diretamente da Grécia.

[...]

Hoje, Lélia e Jovino Bedram voltam a abrir a casa para um dinner do mais alto
estilo. Mesinhas serão espalhadas pelo living para o jantar à francesa. (ESTADO
DE MINAS, 9 de janeiro de 1971).

A exemplo dessa reunião, vários outros acontecimentos sociais foram veiculados ao

longo dos anos. A análise das ‘colunas sociais’ da época revela que a imprensa belo-horizontina,

em especial o jornal Estado de Minas, noticiava as particularidades dos diversos tipos de

eventos realizados nas casas do bairro. De jantar oferecido em “honra do diretor da

Volkswagen”(ESTADO DE MINAS, 13 de outubro de 1971) à recepção em homenagem a

dirigente de empresa Alemã, com direito a “mini-concerto do Ars Nova” e apresentação de

cada número em português e alemão (ESTADO DE MINAS, 06 de abril de 1971), os eventos

eram descritos a partir dos símbolos distintivos que expressavam. A comida, a decoração, as

vestes dos convidados eram apresentadas como sinônimo de bom gosto e requinte.

Desse modo, pode-se afirmar que o “morar no cidade jardim” acabou, ao longo dos

anos, por se associar a um determinado estilo de vida que se pretendia especial, primeiramente

marcado pelas possibilidades paisagísticas e exclusivas que o espaço oferecia e, num segundo

momento, pela associação a um modo de vida refinado, representado simbolicamente por

meio dos eventos noticiados na imprensa. Nesses termos, um modo de morar diferenciado foi

tomado como meio para a distinção, materializando no espaço urbano a diferenciação inerente

ao espaço social.
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A consolidação das características paisagísticas particulares do bairro Cidade Jardim

vincula-se à atuação direta do poder público municipal que, por meio do estabelecimento de

legislação urbanística especial, reforçou os incentivos e restrições contidos no primeiro edital

de hasta pública dos lotes do bairro Cidade Jardim. Desse modo, a Lei n.° 39, de 30 de julho de

1948, promulgada durante a segunda gestão do prefeito Otacílio Negrão de Lima (1947- 1951),

estabeleceu regulamentos para a ocupação de bairros residenciais como o Sion e a Cidade

Jardim. Essa legislação definiu critérios de ocupação para o solo, distintos daqueles que até

então eram praticados no restante da cidade, medida esta que agia no sentido de reforçar os

aspectos distintivos da forma de morar que o novo bairro propiciaria. Ou seja, garantia-se a

exclusividade do uso residencial e determinava-se que as edificações a serem construídas

adotassem padrões especiais, diferentes daqueles utilizados no restante da cidade: proibia-se,

por exemplo, o fracionamento de lotes e a construção de anexos que pudessem ser visíveis a

partir da rua.

Mesmo para os padrões urbanísticos atuais, os parâmetros definidos para o bairro

Cidade Jardim apresentam-se mais restritivos, ou sob outra ótica, incentivam a formação de

uma ambiência urbana de caráter mais fluida, com maior amplitude visual entre os edifícios.

Nesse sentido, convém notar a fixação, no texto da lei de 1948, do afastamento frontal mínimo

de 5 metros, enquanto a legislação urbanística atual, salvo regulamentação de algumas Áreas

de Diretrizes Especiais, estabelece afastamentos frontais mínimos de 3 ou 4 metros.

A implantação do bairro Cidade Jardim significou, portanto, a atuação direta do poder

público municipal na produção de um espaço exclusivo, elitizado. Assim, desde a elaboração do

projeto do novo bairro, durante a gestão do prefeito José Osvaldo de Araújo, passando pela

administração juscelinista, e durante os governos seguintes, leis e decretos foram publicados

com o intuito de manter as condições especiais do lugar. Em outros termos, tratava-se da ação

governamental conduzindo a consolidação de um espaço distinto no município, distinção esta

que se processava tanto no meio físico quanto nos conteúdos socioculturais associados e

presentes no lugar.
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3.4. A Ocupação do bairro: aspectos urbanísticos e arquitetônicos

Apesar do alarde feito em torno do novo bairro, é importante esclarecer que o Cidade

Jardim, quando nasceu, era uma região afastado do burburinho da cidade. Suas casas foram

sendo construídas aos poucos e cada construção acabada era uma diversão para os

belo-horizontinos da época que se divertiam com os passeios até o novo bairro. O que mais

causava espanto eram as ruas largas e os passeios, metade calçados, metade gramado. Os lotes

imensos, maiores do que os de costume, também eram vistos com curiosidade. A nova forma

de viver e morar da elite belo-horizontina tornou-se, assim, uma atração para os moradores da

capital mineira.

Vista parcial do bairro Cidade jardim e Lourdes em 1954. Fonte: MHAB

No início da construção do bairro, apenas algumas mansões mais próximas à Avenida

do Contorno haviam sido construídas e dividiam a paisagem com as pequenas casas da antiga

colônia. Nesta época, quando o córrego do Leitão ainda corria a céu aberto, os primeiros

moradores instalados em suas mansões, apesar da infraestrutura prometida pela prefeitura,

tiveram que enfrentar alguns problemas como falta de água, de calçamento, de iluminação

pública e as enchentes do córrego. Lígia de Souza, moradora da rua Bernardo Mascarenhas

37



desde 1951, conta que quando o córrego enchia, a rua Joaquim Murtinho virava uma lagoa e

alguns meninos aproveitavam para nadar “subiam em cima dos muros das casas e pulavam na

lagoa” (Jornal de Casa, 18 de dezembro de 1977, p.2). O novo bairro, pensado para conter o

que há de mais moderno na arquitetura e no urbanismo da época, não conseguiu manter-se

afastado dos velhos e tradicionais problemas estruturais das grandes cidades.

A modernidade prevista para o bairro Cidade Jardim não impediu também que seus

moradores se mostrassem extremamente religiosos. A religiosidade, inclusive, fez-se presente

no bairro desde os primeiros anos de sua existência. Nele havia um importante núcleo da J.O.C

– Juventude Operária Católica – que era assistida pelo padre Agnaldo Leal, da paróquia Santo

Antônio. Figura carismática, o padre Agnaldo teve grande influência na vida local, participando

da luta pela construção de escolas públicas no Cidade Jardim e por melhorias no transporte. O

religioso, inclusive, mantinha um lactário que, além de fornecer leite para as crianças, dava

emprego para os meninos pobres da comunidade (MINAS GERAIS, 25 de agosto de 1990. p.08 e

09.). Em 1953, a população do bairro recebeu a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que

havia saído de Portugal para uma peregrinação pelo Brasil. Em 1949, padres jesuítas vindos de

Portugal fundaram o colégio Loyola. O terreno de edificação do colégio foi doado pela

prefeitura, sendo Edgar Fonseca, o arquiteto responsável pelo seu projeto. Este colégio acabou

por tornar-se um dos locais preferidos pelas camadas privilegiadas e de classe média da cidade.

Anos mais tarde, com a ajuda da comunidade, os jesuítas construíram a igreja de Santo Ignácio

de Loyola, ponto de encontro das tradicionais famílias do bairro (MINAS GERAIS, 25 de

setembro de 1990. p.8.).
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Várias etapas da construção do Colégio Loyola. Fonte: publicação institucional produzida pelo Colégio em 2004.

Várias etapas da construção do Colégio Loyola. Fonte: publicação institucional produzida pelo Colégio em 2004.

A análise constante no Inventário do Patrimônio Cultural Urbano do Bairro Cidade

Jardim/IPUC Cidade Jardim (CASTRIOTA & PEREIRA, 1999) revela que a efetiva ocupação do

lugar se deu entre os anos 1950 e 1960. Nesse estudo foi realizado o levantamento da datação

da época de construção das edificações. Verificou-se que apenas 7% das edificações do bairro

(19 unidades) foram construídas na década de 1940, em sua maioria nas ruas Bernardo

Mascarenhas, Conde Linhares e Eduardo Porto, sendo que, segundo o referido estudo, a quase

totalidade dessas edificações não apresentam os estilemas da arquitetura moderna. Esse é o

caso da edificação da ora analisa, construída no ano de 1949. Na década de 1950, 39% das

edificações do bairro (112 unidades) são construídas e, no período posterior, década de 1960,

são erguidas 22% das edificações (63 unidades) (CASTRIOTA & PEREIRA, 1999). Esse diagnóstico

é reforçado pela fotografia apresentada a seguir, datada do final da década de 1940 e tomada a
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partir das imediações da Rua Bernardo Mascarenhas. Nota-se que, à exceção do prédio do

Colégio Loyola, as demais edificações apresentam estilo arquitetônico de inspiração eclética.

Bairro Cidade Jardim, no final da década de 1940. Fonte: APCBH/Relatório de Prefeitos do ano de 1949

O estudo anteriormente mencionado também aponta que, no que se refere à

caracterização estilística das edificações existentes, “[...] o bairro se coloca como referencial do

modernismo vigente, cujos exemplares representam 39% das edificações existentes”

(CASTRIOTA & PEREIRA, 1999, s.r.p.). A opção pela arquitetura moderna na maioria das

residências da Cidade Jardim pode ser explicada a partir de sua inserção no contexto brasileiro

vinculado à modernização pelo alto, ou seja, a partir da atuação do Estado na condução do

processo de modernização do país. No cenário brasileiro, o governo de Getúlio Vargas utilizou a

arquitetura moderna como a linguagem estética para algumas de suas realizações estatais.
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Nesses termos, a afirmação do modernismo arquitetônico enquanto uma nova

linguagem, no contexto brasileiro, relaciona-se, de acordo com Cavalcanti (2006), à primazia

dos arquitetos modernos em três frentes de atuação iniciadas com o Estado Novo e por ele

conduzida: o domínio sobre o passado por meio da política de proteção ao patrimônio cultural,

a conquista de um mercado estatal na construção dos prédios públicos e a elaboração de

projetos para a habitação popular. Cavalcanti (2006) destaca que “a conquista de um mercado

estatal era absolutamente fundamental em um país no qual as elites e as empresas privadas

apenas adotavam um estilo depois que ele tivesse sido experimentado e aprovado em obras

públicas” (CAVALCANTI, 2001). Em outros termos, além do domínio sobre o passado, os

modernos possuíam domínio sobre o presente e o futuro no campo arquitetônico, fato que, de

acordo com as colocações de Cavalcanti (2006), certamente influenciou a adoção do

modernismo enquanto paradigma estético da modernidade do final dos anos 1930 ao início

dos anos 1960.

Outro fator que certamente serviu à aceitação da linguagem modernista se liga à

ampla divulgação desse estilo empreendida por periódicos durante as décadas de 1950 e 1960.

Lara (2001), em sua análise sobre a utilização da linguagem modernista pela classe média

brasileira, observa que durante a década de 1950 foi recorrente a divulgação da arquitetura

modernista em publicações dirigidas tanto para o público especializado, como arquitetos e

engenheiros, quanto para os setores médios e altos da população brasileira. A partir da análise

de cinco periódicos veiculados entre os anos de 1950 e 1959 – Arquitetura e Engenharia,

Módulo, Casa e Jardim, Manchete e o Cruzeiro -, Lara (2001) observa que a arquitetura

moderna foi abordada em reportagens de todas as revistas analisadas. Todavia, Lara (2001)

coloca que houve variações de abordagem.

Entre as revistas pesquisadas, duas delas serão aqui consideradas, tendo em vista que

são revistas de variedades, direcionadas ao público não especializado e que, portanto, não

tratam especificamente do tema da arquitetura: O Cruzeiro e Manchete. Assim, entre as

revistas direcionadas para o público geral, a revista mais conservadora, O Cruzeiro, demonstra,

em princípio dos anos 1950, um tom crítico em relação às mudanças no modo de vida urbano,
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mas contribui com a divulgação do modernismo na medida em que veicula reportagens sobre a

Pampulha e a falta de zelo com seu conjunto arquitetônico, sobre Oscar Niemeyer e seus

prêmios e realizações internacionais, assim como representações da arquitetura moderna em

anúncios sobre mobiliário e materiais de construção.

Outra revista dirigida para o público não especializado era a Manchete, que, ao

contrário do periódico O Cruzeiro, segundo Lara (2001), talvez se identificasse mais com a

classe média emergente. Nesse veículo, a arquitetura moderna era representada com

entusiasmo, como demonstrou a reportagem publicada em dezembro de 1962, intitulada

“Brasil: poder mundial arquitetônico”. Na referida matéria, foram apresentadas fotografias de

importantes realizações arquitetônicas modernistas brasileiras, como a Pampulha (Oscar

Niemeyer, 1942), o Ministério da Educação e Saúde (Lúcio Costa e equipe, 1937), o Hospital

Sulamérica (Oscar Niemeyer, 1947), além de casas particulares, sendo o foco da reportagem

voltado para a repercussão do modernismo brasileiro na Europa e nos Estados Unidos (Lara,

2001). Lara (2001) coloca, ainda, em relação à Manchete, que “de 1952 até o fim da década,

quase todo o assunto da revista semanal teve pelo menos uma nota sobre os novos edifícios, as

competições ou exibições da arquitetura moderna” (LARA, 2001, p. 131).

Interessante observar que a arquitetura moderna representada nos periódicos pode

ser tomada como um dos elementos que simbolizaria o “moderno modo de vida”. Isso porque a

pesquisa realizada por Lara (2001) aponta que

uma grande quantidade de anúncios utilizou a arquitetura moderna para
vender praticamente tudo, de carros a linhas telefônicas, mas principalmente
mobiliário e materiais de construção. Diferente de O Cruzeiro, os anúncios na
Manchete não apresentavam apenas a arquitetura moderna, mas também
possuíam layout moderno, cores modernas e pessoas vestidas com roupas
modernas. A palavra “moderno” foi freqüentemente utilizada nos anúncios. Se
“modernizar”, “sempre ser moderno”, “originalidade e modernismo”,
“funcional e moderno” são poucas entre as muitas variações da palavra
“moderno nos anúncios (LARA, 2001, p. 133).

No plano local, a construção da Pampulha por Juscelino Kubitscheck e as construções

dos modernos edifícios projetados por Oscar Niemeyer introduziram o estilo modernista na

capital mineira. Em meio a esse novo cenário, “a agilidade política e a profusão de obras
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públicas conduzidas por JK promoveram a absorção por parte da sociedade, em todos os seus

patamares, dos valores e modos de vida modernos expressos em seus feitos [...]” (CASTRIOTA &

PEREIRA, 1999, s.r.p.).

Denise Bahia (1999) coloca que, segundo Sylvio de Vasconcelos, os novos modos de

vida introduzidos na cidade se relacionam com a mudança de hábitos e costumes. Para ele, tal

mudança se inicia com a Pampulha, que introduz na vida social belo-horizontina o hábito do

esporte e novas experiências de uso de espaços coletivos e públicos e de formas de

sociabilidade. O Cassino, a Casa do Baile e o Iate Clube figuravam como equipamentos que

trouxeram ao cenário local novos acontecimentos sociais. No Cassino, além dos jogos, eram

oferecidos jantares, shows e espetáculos artísticos que incluíam atrações internacionais,

inserindo a capital mineira na rota cultural nacional (CEDRO, 2002). Novidades foram sentidas

também no comportamento do belo-horizontino:

Os encontros, as festas e as aventuras do jogo começavam a fazer parte do
cotidiano da Pampulha, inclusive na área da gastronomia [...]. Também houve
uma transposição da moda internacional para a capital mineira. A elite da
cidade passou a copiar o estilo de vestir dos grandes centros de moda, já que,
naquele momento, havia um novo lugar para se freqüentar, à altura das
grandes metrópoles (CEDRO, 2002, p. 82).

Desse modo, a novidade presente tanto na arquitetura moderna, da qual o complexo

arquitetônico da Pampulha é exemplar, quanto nos novos meios de sociabilidade que eram

oferecidos à sociedade belo-horizontina, certamente serviu de motivação para que os feitos

juscelinistas e a modernidade por eles representada fossem absorvidos por parcela da

população, produzindo, na mesma, o anseio de se integrar a eles, ainda que simbolicamente. A

opção pela estética modernista na arquitetura é um meio para a realização dessa vinculação

simbólica. Por outro lado, morar no bairro Cidade Jardim, na medida em que ele é

efusivamente atrelado à imagem do prefeito, também pode ser tomado como símbolo de

alinhamento com a modernidade. De fato, essa imagem conserva-se na atualidade, quando a

Cidade Jardim é associada à representação de um “reduto da modernidade” (ESTADO DE

MINAS, 27 de julho de 2003) ou ainda, como sendo portadora de uma “alma moderna”

(ESTADO DE MINAS, 22 de dezembro de 2000).

43



Todavia, o bairro exibe, conjuntamente com os representantes do modernismo

arquitetônico, algumas edificações representativas do ecletismo tardio. Para Castriota & Pereira

(1999), constata-se, por meio da arquitetura tradicional presente no bairro, que parte da

sociedade belo-horizontina se mantinha imageticamente vinculada aos antigos padrões

estéticos próprios do ecletismo – estilo em voga na capital durante seus primeiros anos até a

década de 1920. Tal vinculação poderia ser explicada ainda, de acordo com os citados autores,

pela crescente influência dos Estados Unidos sobre os países da América do Sul: “sendo o

neoclássico o estilo norte-americano por excelência e sendo a burguesia brasileira alimentada

por suas revistas e filmes, explica-se facilmente uma releitura da decoração eclética feita pela

fatia conservadora [...]. Mantendo-se alienada dos novos paladares, levantava padrões

reduzidos das mansões cinematográficas do alto continente” (CASTRIOTA & PEREIRA, 1999,

s.r.p.).

Por essa perspectiva, mesmo quando expressa elementos estéticos vinculados ao

ecletismo, a arquitetura no bairro tende à modernidade, pois, o processo da modernidade

brasileira se processa a partir da importação de tendências estrangeiras. Desse modo, se por

um lado essas edificações constituem exemplos de prática arquitetônica ainda referenciada em

estilemas tradicionais, por outro ângulo, sob o ponto de vista simbólico, também se inserem no

cenário da modernidade local, na medida em que foram inspiradas em modelos internacionais,

particularmente o norte-americano. Há que se considerar, ainda, que embora tais edificações

ainda exibam tratamento estético tradicionalista, a concepção em planta já apresenta, em

alguns casos, os avanços presentes na arquitetura modernista, tais como a setorização

funcional dos ambientes.

Também, num interessante contraste com a arquitetura moderna do bairro Cidade

jardim ressalta-se a presença da casa onde, atualmente encontra-se sediado o Museu Histórico

Abílio Barreto. A criação do museu, em 1943, articula-se com o projeto de expansão e

modernização da cidade, concebido por JK, projeto este que dialogava com o contexto

político-cultural nacional de valorização e preservação de símbolos da história do país. É

importante destacar que a criação de um museu para a cidade de Belo Horizonte aconteceu
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numa época em que o governo federal criou o órgão regulador do patrimônio Histórico, o

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Logo no início do governo de JK, surge a

ideia de transformar a seção histórica da cidade, órgão anexo ao Arquivo Geral da Prefeitura de

BH, sob a tutela de Abílio Barreto desde 1935, em um museu da cidade. É o próprio Abílio

Barreto que indica o casarão da fazenda do Leitão como sede para o museu:

(......) surgiu então a ideia de se transformar aquela seção em um museu e logo
a Fazenda Velha do Leitão, único prédio inalterado existente do antigo arraial
pareceu a sede indicada para o novo instituto. Prontificou-se o Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a restaurá-lo, pois ameaçava ruir, e
isso foi feito, de sorte que a 18 de fevereiro de 1943, restaurado o velho
prédio, instalou-se o Museu Histórico de Belo Horizonte com material que o
seu organizador havia reunido na seção de história...(BARRETO, 1995)

A escolha da fazenda como sede do museu, entretanto, despertou inúmeros protestos

e questionamentos. Um deles falava da necessidade do museu encontrar-se em local acessível

à população, de onde se pode deduzir que, nos anos 1940, aquela região apresentava-se como

bastante distante do restante da cidade:

(....) atendendo à sugestão de várias pessoas interessadas na instalação do
museu, queremos lembrar aos pioneiros da iniciativa que o local fica muito
distanciado do centro urbano. O museu da capital deve ser instalado em lugar
mais central e acessível. Dadas as finalidades do estabelecimento ele deva ficar
ao lado do centro.

(....) fica aí a sugestão que a municipalidade deverá estudar antes de instalar
definitivamente o museu da cidade. Um museu distante do centro, fora do
perímetro urbano, não nos parece vantajoso. O assunto deve ser estudado
com carinho para se evitarem transtornos futuros (ESTADO DE MINAS, 19 de
junho de 1941).

Além da polêmica distância do museu em relação ao centro da cidade, o projeto de

criação de um museu no bairro Cidade Jardim mostrou-se revelador de outras tensões. Isto

porque, Abílio Barreto, idealizador do museu da cidade, planejava dinamizar o sítio da Fazenda

do Leitão, criando “um parque rústico”, o que implicaria na preservação de grande parte do

entorno imediato do atual museu. Segundo BITTENCOURT, pela descrição do seu projeto, Abílio

Barreto parecia pretender “consolidar os limites do terreno, o que, se for exato, o colocaria em

rota de colisão com os planos de implantação da infraestrutura do novo bairro, a começar pelo
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arruamento” (2004). Deste modo, Barreto mostrava-se preocupado com a proposta de

urbanização do lugar, que, em seu entender, constituía-se uma ameaça ao casarão.

Além do antigo casarão da Fazenda do Leitão, o quadro estilístico do bairro Cidade

Jardim foi composto também por outras referências estilísticas distintas do movimento

moderno. Podemos verificar, por exemplo, referências ao “proto-moderno” representado pelos

edifícios do Conjunto do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários /IAPB, construídos

nas ruas Bernardo Mascarenhas e Carvalho de Almeida, e ao estilo art déco, percebido nas

soluções utilizadas no Colégio São Paulo, cujo projeto fora elaborado por Mário Berti, filho do

arquiteto Raffaello Berti, autor de inúmeros edifícios art déco em Belo Horizonte, tais como a

Santa Casa de Misericórdia e o Colégio Santo Agostinho (CASTRIOTA & PEREIRA, 1999 s.r.p.).

Soma-se a esse quadro o conjunto edificado existente no Ministério da Agricultura, de

vinculação estilística neocolonial, mas que, dado o isolamento do terreno desse ministério, não

apresenta diálogo com o restante do bairro.

Apesar do significativo número de edifícios construídos no bairro entre as décadas de

1940 e 1960, fontes documentais revelam que a Cidade Jardim teria permanecido, de fato, sem

os efeitos da modernidade até meados dos anos 1970, quando a modernização é notadamente

sentida no meio urbano por meio da canalização do córrego do Leitão e implantação da

Avenida Prudente de Morais.
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Vista aérea do bairro Cidade jardim. Data provável: 1955.
Fonte: APCBH.

Vista aérea do bairro Cidade jardim. Data provável: 1961.
Fonte: APCBH.
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Execução de serviços de infraestrutura no bairro Cidade Jardim, no final da década de 1940, apresentando ao fundo, a antiga
sede da Fazenda do Leitão.

Fonte: APCBH/Relatório de Prefeitos 1949.

O relatório do prefeito Otacílio Negrão de Lima, datado de 1949, aponta que nesse ano

foram finalizados os serviços de terraplenagem do bairro. Apesar da conclusão dos serviços de

terraplenagem, durante os anos 1950, segundo depoimentos de moradores, a paisagem do

lugar encontrava-se marcada por “mansões luxuosas, carros modernos, ruas sem calçamento e

cabritos pastando” (ESTADO DE MINAS, 31 de outubro de 1990), sendo que nessa mesma

época, durante períodos chuvosos, problemas advindos das enchentes decorrentes do

transbordamento do córrego do Leitão assolavam o local. Segundo outra moradora, “o córrego

enchia e se transformava numa lagoa” (JORNAL DE CASA, 18 de dezembro de 1977). Além do

alagamento que atingia o bairro, as chuvas provocavam a suspensão do fornecimento de água

(ESTADO DE MINAS, 20 de junho de 1971), levando a municipalidade a criar um serviço

“Reclame Água”:

Os moradores da Cidade Jardim, Funcionários, Santo Agostinho e Carmo
devem reclamar pelo tel. 35-4822 se não estão recebendo água normalmente
[...]” (ESTADO DE MINAS, 07 de agosto de 1971). A iluminação pública de
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extensa porção do bairro foi realizada no ano de 1954 (ESTADO DE MINAS, 02
de fevereiro de 1954) e, durante toda a década correspondente, o bairro
Cidade Jardim permanecera como “um bairro de terra batida” (ESTADO DE
MINAS, 31 de outubro de 1990).

Assim, apesar de ter sido anunciado como um ícone da modernidade percebe-se que,

à exceção do casario representativo da nova arquitetura - a modernista -, e do trânsito de

modernos veículos pelo lugar, de fato, os efeitos da modernização, no que se refere ao

tratamento dos espaços públicos e dos aspectos infraestruturais, se fizeram sentir lentamente,

apenas a partir das décadas de 1950 e 1960.

3.5. Caracterização atual do bairro

Como procuramos demonstrar até aqui, a região referente ao perímetro do Conjunto

Urbano Bairro Cidade Jardim tem em sua peculiar paisagem um dos principais elementos que o

definem como um espaço singular no contexto da cidade. Vale ressaltar que o bairro manteve

os principais aspectos definidos na época de sua implantação, ou seja, a despeito das profundas

transformações paisagísticas ocorridas em outros lugares da cidade, o Bairro Cidade Jardim

preserva sua configuração inicial: passeios e quintais ajardinados, consistente arborização dos

espaços públicos, predominância de edificações residenciais horizontais, dispostas em terrenos

de grandes dimensões e com consideráveis afastamentos umas das outras. Acrescente-se a

essa ambiência o significativo número de imóveis que ainda reservam suas características

arquitetônicas originais.
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Vista aérea do Conjunto Urbano Bairro Cidade Jardim. O Conjunto destaca-se pela baixa altimetria da região interna do
Conjunto e a marcante presença de arborização.

Rua Manoel Couto, exemplo de arborização do bairro. Rua Conde de Linhares, exemplo de arborização do
bairro.

Rua Manoel Couto, 422. Exemplo da arquitetura modernista,
disposta em amplos terrenos ajardinados.

Rua Conde de Linhares, 308. Exemplo de edificação com
amplo jardim frontal.
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Rua Sinval de Sá, 586. Exemplo da arquitetura modernista,
disposta em amplos terrenos ajardinados.

Rua Sinval de Sá, 365.Exemplo de edificação com amplo
jardim frontal.

Rua Manoel Couto, 11. Exemplo da arquitetura modernista,
disposta em amplos terrenos ajardinados.

Bernardo Mascarenhas, 338. Exemplo de edificação com
amplo jardim frontal.

A despeito da homogeneidade da ocupação predominante no Conjunto, sobretudo em

seu interior, verificam-se algumas especificidades em áreas limítrofes, decorrentes não de um

processo de substituição, mas ligadas à própria história de ocupação do bairro. O quarteirão

delimitado pelas avenidas do Contorno e Raja Gabaglia e pelas ruas Sinval de Sá e Josafá Belo

abriga, em sua maior parte, instalações da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento de Minas Gerais, implantadas na área muito antes do loteamento. Segundo

informações prestadas por funcionários da Superintendência, o conjunto que conforma o

complexo contaria com edificações contemporâneas da época da construção da cidade,

datando mais ou menos de 1910, além de edificações das décadas de 1940 e 1960. O edifício

considerado principal no conjunto registra em uma placa colocada na fachada uma reforma

iniciada em 1934 e finalizada em 1936. Conquanto sejam visíveis alterações descaracterizantes

na arquitetura dos exemplares mais antigos, eles, juntamente com os da década de 1940,
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formam um conjunto com linguagem arquitetônica comum, bastante peculiar e interessante. A

área do complexo soma cerca de 56.000 m², incluindo, além dos edifícios, a vegetação local,

composta de várias espécies arbóreas, algumas de rara beleza como os fícus, o flamboyant

amarelo e outras.

Destaque para o Complexo da Superintendência Federal de Agricultura.

Fachada de uma das edificações da Complexo do
Superintendência da Agricultura.

Fonte: DPCA

Foto antiga da fachada de uma das edificações. Data não
identificada.

Fonte: Superintendência da Agricultura.
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Fachada de uma das edificações do Complexo da
Superintendência da Agricultura.

Fonte: DPCA

Foto antiga da fachada de uma das edificações. Data não
identificada.

Fonte: Superintendência da Agricultura.

Vista geral do arruamento e da vegetação do complexo. Detalhe da vegetação presente no complexo.

Na porção do bairro voltada para a av. Prudente de Morais, por sua vez, a ocupação só

se deu de forma efetiva após a canalização do córrego e a definitiva implantação da avenida, já

no início dos anos de 1970. Assim a ocupação ao longo deste eixo resultou bastante

diferenciada da que se verificou no interior do bairro Cidade Jardim, mais sintonizada com a

função e papel da própria avenida, que, pelo destaque no sistema viário da cidade, exerce forte

atração sobre as atividades de comércio e serviços. Ocorrem neste trecho edificações verticais

destinadas a usos não residenciais.
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Visada do bairro Cidade Jardim, pela avenida Prudente de Morais. Destaque para o tráfego intenso e para os usos não
residenciais.

O quarteirão delimitado pela Avenida Prudente de Morais e ruas Bernardo

Mascarenhas, Carvalho de Almeida e Tenente Renato César apresenta lotes com dimensões

inferiores ao padrão do bairro, sendo, entretanto, a arquitetura voltada para as ruas

semelhante, em estilo, ao restante do bairro, com exceção do conjunto habitacional do IAPB,

bem cultural já tombado pelo CDPCM-BH, cujas características assemelham-se às de outros

conjuntos habitacionais construídos por institutos de previdência nas décadas de 1940 e 1950.

Vista da fachada do conjunto pela rua Bernardo
Mascarenhas.

Vista do Conjunto pela rua Carvalho de Almeida.
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Ressalta-se que estas diferenciações observadas no bairro foram reforçadas pela Lei de

Uso e Ocupação do Solo, aprovada em 1976 e revista em 1985, que conferiu aos lotes lindeiros

a essas vias zoneamentos mais permissivos. Enquanto as quadras internas do bairro foram

classificadas como zona residencial 1 (ZR-1), onde só são permitidos os usos residencial

unifamiliar e o serviço de uso coletivo local, através de modelos de assentamento cujo

coeficiente de aproveitamento máximo é de 0,8 para o primeiro uso e de 1,0 para o segundo, as

faces voltadas para a av. Prudente de Morais receberam classificação de zona comercial 2

(ZC-2), para a qual são permitidos praticamente todos os usos, à exceção das indústrias de

médio e grande porte, do comércio atacadista de grande porte e do serviço especial 2; entre os

modelos de assentamento permitidos nesta zona encontra-se o MA-9, cujo coeficiente de

aproveitamento é de 3,4. As ruas Teixeira Mendes e Perdigão Malheiros foram zoneadas como

zona residencial 2 (ZR-2), sendo esta semelhante à ZR-1 porém um pouco mais permissiva

quanto ao coeficiente de aproveitamento máximo e ao lote mínimo exigido. Diferente também

é o zoneamento do trecho da Avenida do Contorno correspondente às instalações da

Superintendência da Agricultura classificado como Setor Especial 2 (SE-2). Coerentemente, a

apropriação do espaço em cada um desses trechos apresenta características peculiares,

diferentes das observadas nas áreas internas do Conjunto. Essas vias constituem, na realidade,

espaços de transição, funcionando como verdadeiros pórticos de entrada para o Conjunto

Urbano.

A presença dos usos não residenciais, especialmente nas avenidas Prudente de Morais,

Contorno e, neste caso, também na Raja Gabaglia, aliada a um intenso tráfego de veículos

imprimem à área uma movimentação totalmente distinta da que se verifica nas vias internas, à

exceção da Conde de Linhares, Josafá Belo e Olímpio de Assis, que também desempenham

papel viário importante, embora em menor grau que as demais.

Vale ressaltar que, embora o interior do perímetro que conforma o Conjunto Urbano

Bairro Cidade Jardim tenha mantido os principais aspectos urbanísticos da época de sua

implantação, nota-se, atualmente, alguns processos descaracterizantes em curso no bairro. Tais

processos são demandados pelos novos modos de vida e, de modo geral, concorrem para a

55



modificação da ambiência do lugar. Assim, é recorrente a existência de reformas nos imóveis, às

vezes irregulares e descaracterizantes, para adaptação a novos usos ou para adaptação aos

padrões vigentes do gosto arquitetônico.

Um estudo elaborado ainda em 1999 (CASTRIOTA & PEREIRA, 1999) concluiu que,

apesar de 83% das edificações do bairro (235 unidades) serem mantidas em bom estado de

conservação, cerca de 30% dos mesmos (83 unidades) passaram por reformas que alteraram a

volumetria, a linguagem arquitetônica ou efetivaram acréscimos nos edifícios, sendo que

destes, 47% (39 unidades) correspondiam a imóveis com desenho modernista. O estudo alerta

para o fato de que apenas 67% das unidades alteradas encontravam-se em bom estado de

conservação, ou seja, as reformas empreendidas em 33% dos edifícios, além de os

descaracterizarem, não contribuíram para a manutenção do estado de conservação adequado.

Um exercício de percepção revela a existência de intervenções para a substituição dos

jardins frontais por estacionamentos e para a construção de muros que obstruem a visibilidade

das edificações, prejudicando o diálogo entre o espaço público e o privado. Além disso,

percebe-se uma tendência homogeneizante no tratamento estético das residências, que, para

se adequar à contemporaneidade, são tratadas com a utilização de materiais de acabamento

em voga, como os vidros verdes e a pintura branca, à semelhança de outras áreas destinadas às

classes altas em Belo Horizonte, tais como os bairros Mangabeiras e Belvedere. Vale ressaltar

que estas alterações se encontram em desacordo com o que estipula a ADE Cidade Jardim.

Provavelmente, tais alterações foram realizadas antes da regulamentação da Lei da ADE,

ocorrida em 2008, ou de maneira irregular.

Edificação na rua Sinval de Sá, 422, antes e depois da intervenção. Exemplo de descaracterização no bairro.
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Imóvel na Rua Conde de Linhares. Exemplo de perda dos
jardins frontais.

Imóvel na Rua Conde de Linhares. Exemplo de perda dos
jardins frontais.

A ADE Cidade Jardim foi regulamentada pela Lei 9.563/08 e, de modo geral, foram

mantidos os parâmetros de ocupação que conferem especificidade paisagística ao lugar, mas foi

permitida certa flexibilização do uso residencial no bairro. Essa legislação definiu, em seu artigo

1º, parágrafo único, que a “ADE Cidade Jardim constitui área sujeita a políticas específicas de

preservação paisagística, cultural e histórica que visam a reforçar sua identidade e sua

referência no Município [...]”. Apresenta, ainda, quatro objetivos que são especificamente

visados: a manutenção da tipologia de ocupação original, a preservação do estilo arquitetônico

modernista, a preservação do alto índice de cobertura vegetal e a compatibilização entre a

tipologia de ocupação existente no bairro e o alto índice de cobertura vegetal com o uso do

solo, cuja flexibilização encontra-se prevista na legislação de regulamentação. Destaca-se,

ainda, que a demanda pela compatibilização, nos termos da lei, busca o controle da poluição

sonora e atmosférica, a restrição de usos que demandem carga e descarga, além da imposição

de dificuldades ao aumento do fluxo de tráfego de veículos.

No que tange ao desestímulo à substituição de edificações, a Lei 9563/08 criou

mecanismos de controle da ocupação, fazendo com que se mantivessem os mesmos padrões

atualmente praticados. Nesses termos, fixou o limite de altura para novas edificações em 9

metros, restringiu parâmetros como taxa de ocupação (possibilidade de ocupação de no

máximo 40% da área do terreno com a edificação), coeficiente de aproveitamento (limitação de
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área construída a 80% em relação à área do terreno), além da cota mínima de terreno por

unidade habitacional de 1000 m² ou igual à área do terreno no caso de lotes com área menor

que esta medida, o que equivale, no caso do bairro Cidade Jardim que possui lotes com área

aproximada de 1000 m², à possibilidade de construção de apenas uma residência em cada lote.

Os afastamentos generosos entre as edificações foram mantidos, estipulados em 3

metros no mínimo entre a edificação e as divisas e, no caso do afastamento em relação à via

pública, foi estabelecido o mínimo de 10 metros, à exceção dos lotes de esquina, para os quais

vale o afastamento frontal mínimo de 5 metros. Esses afastamentos frontais devem, nos termos

da lei, ser obrigatoriamente ajardinados, com ressalva para a possibilidade de impermeabilizar

25% da área de afastamento para o acesso de veículos e construção de guaritas.

A manutenção das condições da paisagem do bairro é incentivada, ainda, pela

limitação da utilização do piso intertravado para composição de áreas permeáveis, fixada em no

máximo 10% da área permeável mínima exigida, pela obrigatoriedade de existência de faixa

ajardinada no passeio e pela proibição de supressão de espécies arbóreas sem autorização da

prefeitura, com a ressalva de que quando esta é autorizada, o plantio de uma nova espécie no

mesmo terreno deve ser realizado. A visibilidade das casas do bairro encontra-se resguardada,

legalmente, pela imposição da proibição de utilização de elementos como muros com altura

superior a 80cm nos fechamentos frontais dos lotes. Estes devem ser realizados com elementos

vazados ou transparentes, tais como gradis ou vidro.

O controle da poluição visual também é objeto de definição de parâmetros especiais.

Nesse caso, mediante licenciamento municipal, é possível a instalação de dispositivos de

comunicação visual no bairro Cidade Jardim; ressalta-se que uma das etapas do processo de

licenciamento pressupõe a aprovação pelo órgão municipal de preservação do patrimônio.

Todavia, os engenhos publicitários não poderão comprometer a paisagem local ou obstruir a

visão de elementos arquitetônicos característicos das edificações.

Já o objetivo de permanência da tipologia residencial característica do bairro é

abordado no item da lei de regulamentação que trata das intervenções nos imóveis existentes.

Nele são especificados os elementos cuja manutenção é obrigatória no caso de submissão de
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projetos de reforma para aprovação: fachadas e vãos, volumetria, rampas, escadas e demais

acessos externos, jardins e quintais, cabendo, todavia, recurso ao Conselho Municipal de

Política Urbana no caso de imóveis sem proteção cultural específica em que o proprietário não

concorde com a manutenção dessas características. A legislação ressalva, ainda, que os imóveis

existentes no perímetro da ADE não poderão ter área permeável inferior a 30%, nem tampouco

as vagas de estacionamento existentes nos imóveis poderão servir a outras finalidades, salvo

serem transformadas em áreas ajardinadas.

Em outros termos, a legislação urbanística impôs a todas as edificações existentes no

perímetro da ADE restrições próximas às do tombamento, ou seja, determina a manutenção

das características formais dos imóveis, embora não incida sob as intervenções realizadas no

seu interior. Há que se refletir que, se por um lado, essa medida cria mecanismos para a

manutenção da tipologia residencial original, por outro, impõe a proprietários de imóveis sem

tombamento restrições que, ao mesmo tempo, não possuem medidas compensatórias (isenção

de IPTU, leis de Incentivo à Cultura e inscrição no programa Adote um bem Cultural).

No que se refere à questão do uso do solo, a regulamentação da ADE definiu que a

flexibilização do uso residencial só é possível no caso de edificações existentes na data da

publicação da lei. Em outros termos, novas edificações não poderiam abrigar uso diverso do

residencial. Para os imóveis lindeiros às avenidas Raja Gabaglia e do Contorno, que circundam o

bairro, são permitidos os usos previstos para as vias arteriais, ou seja, essa determinação segue

a lógica genérica da legislação urbanística. Para outras vias localizadas dentro do bairro e que já

possuem um considerável fluxo de pedestres e veículos - Conde Linhares, Bernardo

Mascarenhas, Tenente Renato César e Carvalho de Almeida -, foram permitidos, além do

residencial, usos dos grupos de serviço, de comércio e de serviço de uso coletivo, desde que

não haja acréscimo de área edificada no imóvel que se pretende ocupar.

Para as demais vias do bairro, todavia com caráter mais local, o leque de possibilidades

não residenciais, também limitados à área edificada, é reduzido, se restringindo aos grupos de

serviços (escritórios de administração sem venda de mercadorias e de profissionais liberais e

técnicos) e de serviços de uso coletivo (associação cultural, biblioteca, estabelecimento de
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cultura artística, centro de documentação, centro de pesquisa, locais para exposição,

associação de moradores do bairro, asilo e casa de convivência, representação de organismos

internacionais e representação diplomática).

Importante colocar ainda em relação à regulamentação da ADE que o texto da lei

prevê a possibilidade de interposição, pelos interessados, de recurso ao COMPUR no caso de

projetos de reforma não aprovados pelo executivo municipal.

Desse modo, vislumbra-se que a legislação urbanística reforçou, por meio da

regulamentação da ADE Cidade Jardim, os aspectos formais característicos da concepção

howardiana, bem como destacou a necessidade de preservação do seu conjunto arquitetônico

modernista. Ressalta-se que a regulamentação da ADE Cidade Jardim tomou como fato

inconteste que o bairro é uma referência histórica e arquitetônica de Belo Horizonte que

precisa ser reforçada; que se faz necessário proteger a ambiência local, o estilo arquitetônico

modernista, a tipologia de ocupação original e viabilizar a preservação sustentável da área. Por

outro lado, possibilitou o desenvolvimento de novas atividades em toda a extensão do bairro,

fato que demanda investigações futuras com o intuito de verificar quais os impactos desses

novos usos na conformação da ambiência do lugar.

Neste sentido, a proteção do Conjunto Urbano Bairro Cidade Jardim, a identificação de

bens a serem tombados e a definição de diretrizes gerais para a área mostram-se fundamentais

para a preservação não só das suas edificações modernistas ou de estilemas tradicionais, como

de sua maior riqueza, isto é, a unidade compositiva de sua paisagem que revela a concepção de

uma época em que se associava a ideia de uma modernização com a de bem viver.

Para a indicação dos bens culturais merecedores de proteção específica, a equipe

técnica da Diretoria de Patrimônio Cultural adotou a classificação interpretativa das residências

estabelecida pelo “Inventário da Arquitetura Modernista de Belo Horizonte – Estudo de dois

bairros: Cidade Jardim e São Luiz”, a saber: o modelo primordial, o modelo de transição e o

modelo de consolidação.

60



O primeiro deles diz respeito à identificação das edificações representativas da

linguagem modernista, apresentando, em geral, linhas retas, cobertura de laje, estrutura

autônoma, janelas em fita, brise soleil, cobogós de louça, iluminação embutida nas lajes, entre

outras características. Neste conjunto de bens indicados para tombamento podem-se encontrar

residências nas quais foram assumidos integralmente os paradigmas e sintagmas da linguagem

moderna, bem como edificações nas quais convivem os princípios modernistas de

espacialização com aspectos da herança tradicional presentes no partido ou na cobertura. Tais

edificações são merecedores de tombamento justamente porque representam a proposta

arquitetônica que inspirou o bairro, bem como sua concepção sobre formas de morar e habitar.

Além disto, visto que a premissa moderna acontece na maioria das edificações residenciais

unifamiliares do bairro Cidade Jardim, muitas das quais projetadas pela primeira geração de

arquitetos de Escola de Arquitetura de UFMG, a proteção de tais imóveis garante a preservação

de um verdadeiro “oásis” modernista na cidade.

O segundo diz respeito à identificação daquelas edificações que não apresentam as

características essenciais referentes à linguagem modernista. Muitas destas residências podem

ser identificadas com um "gosto romântico", presente na época. Este último se inspirava,

muitas vezes, em modelos trazidos do exterior através do cinema, como, por exemplo, aquelas

edificações ditas espanholadas e as ditas californianas - apresentando, em geral, telhado de

barro, sendo o beiral em massa, plano ou com falsos cachorros, também em massa, marcações

com friso sulcado no revestimento da alvenaria externa, vãos emoldurados com massa, grades

trabalhadas com motivos florais ou arabescos, arcos plenos nos vãos ou nas varandas, pilares

em alvenaria nas varandas, pedras do tipo Lagoa Santa filetadas revestindo muros, baldrames e

até mesmo paredes inteiras, dentre outros elementos. Estas residências são merecedoras de

proteção através do tombamento visto que, além de sua excelência arquitetônica, se tornaram

referência justamente pelo contraponto estético que expressam frente à arquitetura moderna.

Finalmente, o terceiro modelo, de consolidação, caracterizado pela assimilação da

linguagem modernista, porém adaptada a realidades distintas daquela em que se inserem os

modelos anteriores. Ocorrem, neste caso, adaptações a menores escalas, muitas vezes em
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decorrência das menores dimensões dos lotes, próprias dos condicionantes legais relativos ao

uso e ocupação do solo do bairro em que se localizam.

Incluímos, ainda, nas indicações de proteção, aquelas edificações referenciais do

bairro, quais sejam, edificações de grande porte que abrigam usos de serviços ou culturais e

que ganham destaque na paisagem por sua monumentalidade arquitetônica, seu valor histórico

e, sobretudo, pelos usos coletivos que abrigam ou abrigaram, tais como, o casarão do Museu

Histórico Abílio Barreto, o Colégio Loyola, a antiga Escola de Odontologia da UFMG e o

Complexo de edificações da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

de Minas Gerais.
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4. O BEM CULTURAL – Rua Bernardo Mascarenhas, 545

A edificação situada à rua Bernardo Mascarenhas, nº 545, foi construída a partir do

projeto 304, processo 5220/64, apresentado para a Prefeitura de Belo Horizonte em 6 de março

de 1964 e aprovado em 10 de abril de 1964, de autoria de Oswaldo S. C. Nery em parceria com

Rômulo Hermeto Costa.

Microfilme Projeto nº 304, 1964. Fonte: SUREG
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Microfilme Projeto nº 304, 1964. Fonte: SUREG

Microfilme Projeto nº 304, 1964. Fonte: SUREG

Detalhe da Carimbo do Projeto, 1964. Fonte: SUREG

Detalhe da Fachada Frontal e Gradil, 1964. Fonte: SUREG
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Detalhe Fachada Posterior, 1964. Fonte: SUREG

Detalhe Fachada Lateral, 1964. Fonte: SUREG

Detalhe do Microfilme da Secção C-D, 1964. Fonte: SUREG

Detalhe do Microfilme Secção A-B, 1964. Fonte: SUREG
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Detalhe da cobertura, 1964. Fonte: SUREG
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Detalhe da Planta baixa primeiro pavimento, 1964. Fonte: SUREG
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Detalhe da Planta baixa porão, 1964. Fonte: SUREG
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Detalhe do Microfilme Implantação, 1964. Fonte: SUREG

Além do microfilme do projeto 304, foi encontrado também projeto de modificação e

acréscimo (projeto 287, processo 19.649/67) apresentado para a Prefeitura Belo Horizonte em

26 de dezembro de 1967 e aprovado em 21 de março de 1968.

69



Microfilme Projeto nº 304, 1964. Fonte: SUREG

Detalhe da Carimbo do Projeto, 1964. Fonte: SUREG

Detalhe do Microfilme Secção A-B, 1964. Fonte: SUREG
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Detalhe da Planta baixa primeiro pavimento, 1964. Fonte: SUREG
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Detalhe do Microfilme situação, 1964. Fonte: SUREG

Exemplar modernista, a casa da Rua Bernardo Mascarenhas, nº 545, foi construída

para abrigar a família do senhor Milton Machado, casado com Yolanda Piana Machado, com a

qual teve quatro filhos, Renato, Rodrigo, Denise e Daniele.

Nascido em Belo Horizonte, em 25 de outubro de 1927, Milton Machado tornou-se

médico, em 1951, pela atual Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Recém-formado,

fez residência em cirurgia geral no Hospital Evangélico Inglês em Anápolis, Goiás. Regressando a
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Belo Horizonte especializou-se em Patologia, atuando junto à Faculdade de Medicina da UFMG,

além de laboratórios particulares. Milton Machado teve participação notória no exercício da

Patologia sendo eleito Vice-Presidente pela International Academy of Pathology em Munique,

Alemanha em meados de 1970. Ocupou também cargos na diretoria, como vice-presidente

regional e diretor científico junto a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, realizando e

presidindo importantes Congressos em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Congressos organizados pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, realizados em Belo Horizonte nos anos 70 e 80,
presididos pelo Dr. Milton Machado.

Segundo entrevista realizada em 25 de junho de 2020 com a Senhora Yolanda Piana Machado,

esposa viúva de Milton Machado, eles se casaram em maio de 1956, em Belo Horizonte.

Quando casados, foram morar em uma casa localizada na Rua dos Timbiras, em frente ao

Hospital Felício Rocho. Logo depois, mudaram-se para um apartamento localizado na Av.

Augusto de Lima. Foi nesse local que surgiram os primeiros planos para construir uma casa no

bairro Cidade Jardim. A família crescera e, desejosos por uma casa própria, adquiriram lotes na

Cidade Jardim.

A relação com o bairro já acontecia por conta das visitas à casa de sua irmã localizada à Rua

Sinval de Sá, nº 326. Fato curioso relatado por Yolanda, é que a casa objeto deste dossiê

começou a ser construída em 1 de abril de 1964, data marcada pelo Golpe de Estado no Brasil

pelos militares, fato este que quintuplicou os custos para a construção, sendo concluída em

1965.
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A casa dos sonhos da família Piana Machado. Em sentido horário: A construção da casa finalizada em 1965, a família reunida
nos jardins com a Senhora Yolanda, Senhor Milton e os filhos Renato, Rodrigo, Denise e Daniele. Abaixo em outro ângulo,
avista-se o Bairro Santo Antônio ao fundo, o arruamento recente no Bairro Cidade Jardim e a horizontalidade da edificação
marcada pela laje de cobertura. Destaque para o jardim interno na área destinada a garagem e o piso revestido em pedras
portuguesas, hoje descaracterizado. Fonte: Acervo da família Piana Machado.

A Senhora Yolanda Piana Machado lembra-se que, na ocasião da mudança para o Cidade

Jardim, não havia arruamento e a atual rua Bernardo Mascarenhas era um caminho de terra,

descampado sem calçamento, na qual havia no máximo três casas sem muros entre elas. Com o

tempo vieram a colocar gradis na entrada da casa, com a intenção de impedir cavalos e outros

animais de comerem as frutas do jardim. Segundo ela, os lotes adquiridos para a construção da

casa faziam parte do pomar da antiga Fazenda do Leitão, atual Museu Histórico Abílio Barreto,

repleto de “pés de manga, bananeira, cheio de frutas”.
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O Senhor Milton Machado visitando a obra da futura casa na Rua Bernardo Mascarenhas e a vegetação marcada pela bananeira
resquício do antigo pomar da Fazenda do Leitão.

Fachada lateral da casa em construção com destaque para os tijolos estruturais aparentes, a laje de cobertura em concreto e a
solução arquitetônica adotada pelo arquiteto respeitando o declive do lote. À direita, o quintal da casa repleto de árvores
frutíferas, como mangueiras e bananeiras.

Relembra bem que a Avenida Prudente de Morais era um córrego a céu aberto, do qual se

escutava o barulho das águas, antes da canalização. Recorda-se também de ocorrerem diversas

enchentes, especialmente no local onde havia a lagoa, o que ocasionava o aparecimento de

ratos e bichos. Mesmo depois de canalizado continuou ocorrendo periodicamente enchentes

no córrego do Leitão. Relata que teve boas memórias na casa, onde os filhos terminaram de

crescer e hoje, mesmo casados, mantêm as amizades da época de jovens.

Os filhos brincavam muito na rua para jogar voleibol, já que não passava muito carro. E no

quintal que posteriormente deu lugar à piscina e a uma quadra poliesportiva, além de um salão
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que fora construído para estudos e festividades como relata o filho Rodrigo. Dentre os hobbies

do Senhor Milton Machado, estava a fotografia, como relata a filha Danielle, “papai tirava foto

de tudo!”. Relembra que “era a maior festa” quando a família se reunia para assistir aos slides

que o pai reproduzia por meio de um retroprojetor na parede da sala.

Os irmãos Renato e Danielle posando na entrada da casa sobre caminho revestido em madeira à época. Destaque para
integração do jardim com a varanda e fachada do Living em pano de vidro com portas de correr.

Senhor Milton Machado e os filhos com cachorro da família em momento de lazer, no quintal da casa da Rua Bernardo
Mascarenhas, nº 545.
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A casa também foi cenário de jantares e festas devido à participação ativa do Dr. Milton

Machado junto à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica ocupando cargos na diretoria, como

vice-presidente regional, além de diretor científico.

Senhor Milton Machado recebendo amigos no Jardim interno da casa.

Em 2012, faleceu o Senhor Milton Machado. A Senhora Yolanda Piana permanece morando na

casa junto aos filhos Renato, Denise e Danielle.
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5. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA DO BEM CULTURAL

5.1. O entorno

A casa da rua Bernardo Mascarenhas, nº 545, situa-se em dois lotes (018A e 019A), em

rua asfaltada com calçadas em faixas gramadas e a arborização de médio porte, característica

marcante do bairro Cidade Jardim.

Vista aérea da edificação, assinalada com contorno amarelo. Fonte: Google Earth, 2021.

No mapa acima, o polígono amarelo indica os limites do imóvel. As indicações em vermelho tratam-se de imóveis com processo
de tombamento aberto pelo CDPCM-BH. Altimetria da quadra é de 9 (nove) metros. Fonte: Mapeamento DPCA, 2020.
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O entorno possui outras edificações de interesse cultural, algumas tombadas, e outras

protegidas por meio de processos de tombamento abertos. A predominância é de edificações

de tipologia residencial unifamiliar, de um ou dois pavimentos, geralmente vinculadas às

soluções modernistas, implantadas em lotes de grandes dimensões e afastamentos generosos,

o que caracteriza o bairro Cidade Jardim. No entanto, nas imediações já existem edificações

multifamiliares de vários pavimentos, demonstrando as modificações que o bairro começa a

passar, especialmente nos últimos anos.

Imóvel vizinho – rua Bernardo Mascarenhas, 527. Fonte: Streetview, mar. 2019.

Imóvel vizinho – rua Bernardo Mascarenhas, 555.
Fonte: Google Streetview, mar. 2019.

Imóvel em frente – rua Bernardo Mascarenhas, 546.
Fonte: Google Streetview, mar. 2019.
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Imóveis em frente – rua Bernardo Mascarenhas, 554 e 566. Fonte: Google Streetview, mar. 2019.

Edificação com processo de tombamento aberto – Rua
Conde de Linhares, 539. Fonte: Streetview, mar. 2019.

Edificação com processo de tombamento aberto. Rua
Conde de Linhares, 534. Fonte: Streetview, mar. 2019.

Edificação com processo de tombamento aberto. Rua Conde
de Linhares, 526. Fonte: Streetview, mar. 2019.

Edificação com processo de tombamento aberto. Rua
Conde de Linhares, 434. Fonte: Streetview, mar. 2019.
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Edificação com processo de tombamento aberto. Rua Conde de Linhares, 510 e 492. Fonte: Google Streetview, mar. 2019.

Edificação com processo de tombamento aberto. Rua Conde de Linhares, 470 e 452. Fonte: Google Streetview, mar. 2019.

Bem cultural tombado. Rua Carvalho de Almeida, 398, esq. com rua Bernardo Mascarenhas. Fonte: Streetview, mar. 2019.
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Bem Cultural tombado. Rua Bernardo Mascarenhas, 357, 375 e 393, esquina com rua Carvalho de Almeida.
Fonte: Google Streetview, mar. 2019.
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5.2. A caracterização arquitetônica

O Conjunto Urbano Bairro Cidade Jardim, junto com o bairro São Luiz, nasceu sob a

égide dos preceitos modernistas, possuindo um conjunto expressivo de edificações

modernistas elaboradas por arquitetos e engenheiros de renome na época, contendo também

demais imóveis com características de igual valor arquitetônico, com suas peculiaridades que se

diferem do modernismo. Por meio da Deliberação nº 038/2013, de 25 de abril de 2013, o

conjunto urbano Bairro Cidade Jardim foi protegido pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio

Cultural do Município de Belo Horizonte/CDPCM-BH, que estabeleceu as diretrizes especiais de

proteção para as quadras e imóveis localizados dentro do seu perímetro de proteção,

contribuindo para a preservação efetiva de um momento riquíssimo na produção arquitetônica

da cidade, em que o alto padrão construtivo foi aliado a uma representação igualmente cultural

do período (especialmente a década de 1950), materializada por meio dos imóveis.

Conforme estabelecido pelo dossiê e pelo “Inventário da Arquitetura Modernista de

Belo Horizonte – Estudo de dois bairros: Cidade Jardim e São Luiz”, a edificação objeto desse

dossiê se enquadra no Modelo de Transição, a saber:

edificações que não apresentam, de maneira predominante, as características
referentes à linguagem modernista. Muitas destas residências podem ser identificadas
com um "gosto romântico", presente na época. Este último se inspirava, muitas vezes,
em modelos trazidos do exterior através do cinema, como, por exemplo, aquelas
edificações ditas espanholadas e as ditas californianas - apresentando, em geral,
telhado de barro, sendo o beiral em massa, plano ou com falsos cachorros, também
em massa, marcações com friso sulcado no revestimento da alvenaria externa, vãos
emoldurados com massa, grades trabalhadas com motivos florais ou arabescos, arcos
plenos nos vãos ou nas varandas, pilares em alvenaria nas varandas, pedras do tipo
“lagoa santa” filetadas revestindo muros, baldrames e até mesmo paredes inteiras,
dentre outros elementos. Estas residências são merecedoras de proteção através do
tombamento visto que, além de sua excelência arquitetônica, se tornaram referência
justamente pelo contraponto estético que expressam frente à arquitetura moderna.

Desde a década de 1930 experimentava-se uma pluralidade de manifestações

arquitetônicas: ecletismo, art-déco, cubismo ou o chamado estilo “pó-de-pedra” (decorrente do

uso deste revestimento), normanda, bangalô, os chalés, californiana, missões ou neocolonial.

Este último na busca da revalorização das tradições brasileiras, resgatando a natureza

racionalista, em meio a tantas influências europeias e americanas.
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Nos anos de 1940 e de 1950 Belo Horizonte iniciou um processo que permitiu o seu

desapego às características provincianas, entrando no ritmo acelerado do prefeito Juscelino

Kubitschek. Desde a inauguração do conjunto moderno da Pampulha (1943), a arquitetura

mineira experimentou o reconhecimento fora do estado e do país, abrindo caminho para outras

intervenções arquitetônicas.

As construções eram bem diferentes daquelas construções destinadas aos altos

funcionários do início do século XX. De uma maneira geral, não se verificaram substantivas

mudanças de partido, planta ou programa na vida doméstica, mas algumas alterações devem

ser consideradas: os lotes foram sendo mais e mais divididos, tendo suas frentes reduzidas – o

que não foi o caso do bairro Cidade Jardim, cuja amplitude nas testadas e áreas de lotes é

marcante; abandonaram-se os quintais, pomares e galinheiros, sendo substituídos, nesta

região, por detalhado trabalho paisagístico em áreas de lazer e convívio social; a estrutura de

ferro e a cobertura de vidro das varandas desapareceram, surgindo os pátios de convívio e os

espaços de comemorações; ocorreu a substituição da telha cerâmica francesa pela colonial,

semi-cilíndrica; surgiram os tacos de madeira nos pisos, muito presente nas residências do

período, incluindo o objeto deste dossiê; apareceram as jardineiras nas janelas; as garagens e

as salas de jantar passaram a ser cotidianamente utilizadas também como salas de visitas. A

casa foi se abrindo aos poucos aos estranhos, como concluiu Sylvio de Vasconcellos (1962).

A casa era o cartão de visitas daquela família para a sociedade, representava a

ascensão e estabelecimento de novos padrões sociais, inspirada em tendências estéticas

globais, nos cadernos de arquitetura que já circulavam entre os profissionais artistas-

arquitetos, desde a década de 1940. A influência do cinema norte-americano representava o

repertório da maioria dos “clientes” da geração de arquitetos que produziu intensamente a

partir dos anos de 1940. Aliado a gostos pessoais e influências de origem familiar, a produção

das residências unifamiliares existentes na cidade, em especial no bairro Cidade Jardim, foi um

retrato dessa pluralidade estética, o gosto do imigrante.
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5.3. O modernismo e a casa moderna em Belo Horizonte

A ânsia pela modernidade em Minas Gerais está na origem de Belo Horizonte, com sua

criação ainda no século XIX como cidade criada para ser a capital do estado. Dentre suas

prioridades, o planejamento urbano e a consequente ordenação do espaço na cidade.

Movimentos, mudanças na tipologia arquitetônica pelo ecletismo, art decó, neocolonial fizeram

parte das décadas iniciais de sua história expressando a tentativa de ruptura com o passado

colonial e a ânsia pela vocação do novo.

As ideias do Modernismo como movimento estético na arquitetura, já difundidas na

Europa, no século XIX, pela Bauhaus e por seu precursor o arquiteto Le Corbusier, começam a

tomar forma em Belo Horizonte na década de 1940, com o desenvolvimento do Projeto

Pampulha, durante a gestão do então prefeito Juscelino Kubitscheck. A experiência modernista

brasileira manifestava-se como um acontecimento que se expressava na essência de uma época

de transformações, rupturas e de busca pela afirmação da identidade nacional cultural. A

arquitetura foi instrumentalizada para ser a expressão do progresso nacional, inserindo o Brasil

no cenário internacional.

Catálogo Brazil Builds do Museu de Arte Moderna de Nova York, MOMA de 1943 difundindo a arquitetura brasileira. Destaque
para os edifícios do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, hoje Patrimônio Cultural da Humanidade, UNESCO.
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O então prefeito, além de prever uma expansão urbana para a cidade de Belo

Horizonte aspirando um projeto político desenvolvimentista, criou um núcleo urbano

diferenciado ao entender a lagoa artificial da Pampulha como lugar de lazer de uso coletivo,

turismo e habitação de residências de alto luxo, prevendo a criação de um complexo icônico

pela sua paisagem e conjunto arquitetônico, os quais: a Igreja de São Francisco de Assis, a Casa

do Baile, o Iate Clube, o Cassino, um hotel que não fora construído e uma residência destinada

ao próprio Juscelino. Tendo como autor o arquiteto Oscar Niemeyer, a cidade através da

Pampulha era forçada a ser entendida como racional, saudável, moderna, destacando-se a

forma livre e criadora, somando ainda a manifestação de outras artes como a plástica de

Portinari e Ceschiatti e o paisagismo de Burle Marx.

Em sentido horário: Casa do Baile, Iate Clube e Cassino, atualmente Museu de Arte da Pampulha.
Fonte: Catálogo Brazil Builds do Museu de Arte Moderna de Nova York, MOMA de 1943.
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Niemeyer deu novas formas conceituais à estética barroca do século XVIII de Minas

Gerais, através de uma nova linguagem arquitetônica marcada pelas curvas que criam imagens

em movimento, conforme indica Celina Lemos:

Concebendo a arquitetura como objeto estético, evidenciado na pureza das
formas e pela sua notoriedade na paisagem, Niemeyer foi buscar no barroco
mineiro a referência para a ‘montagem’ de uma tradição. Essa recuperação do
vocabulário barroco foi decisiva para a legitimação do cenário modernista em
Minas, embora esta atitude não tenha significado uma volta ao passado, como
acontecera durante os períodos neoclássico e eclético. (LEMOS, 1995, p.114).

A modernidade era sentida, ainda, nas obras que imprimiam a modernização no

espaço urbano por meio da expansão urbana em direção vetor norte da cidade, pela abertura e

remodelamento de vias, da utilização de novas linguagens arquitetônicas, da realização de

obras de infraestrutura tais como saneamento e canalização do leito de rios, onde Belo

Horizonte assistiu a um movimento de segregação espacial coordenado pelo poder público.

Corte e movimento de terra para abertura de novas vias em Belo Horizonte, onde a extremidade de cada marco mostra o nível
natural do terreno. Fonte: Catálogo Brazil Builds do Museu de Arte Moderna de Nova York, MOMA de 1943.

Antes disso, Niemeyer se destacara na equipe do arquiteto Lúcio Costa, junto ao

projeto de 1936 que fora selecionado para a construção do Edifício do Ministério da Educação e

Cultura, no Rio de Janeiro. Demonstrara ser perfeitamente possível conciliar os novos preceitos

modernistas com a tradição colonial, o que viabilizaria a difusão da arquitetura moderna no
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Brasil. Neste edifício, foi adotado o que fora considerado pela arquitetura brasileira o

referencial deste movimento estético, os cinco pontos definidos por Le Corbusier: a planta livre,

a fachada livre, o pilotis, o terraço jardim e janelas em fita.

Arquitetos Oscar Niemeyer e Lucio Costa e o edifício do Ministério da Educação e Cultura, atualmente Edifício Gustavo
Capanema, no Rio de Janeiro. Projeto em parceria com os arquitetos Carlos Leão, Afonso Eduardo Reidy, Ernani Vasconcelos e
Jorge Machado Moreira e consultoria de Le Corbusier.
Fonte: Catálogo Brazil Builds do Museu de Arte Moderna de Nova York, MOMA de 1943.

De volta a Minas, Pampulha torna-se assim referência em um país afirmativo e

sonhador à época. Não apenas pela sua arquitetura e conjunto de obras esculturais, mas

também pelos novos modos de vida sugeridos, influenciando mudança de hábitos e costumes

na capital mineira, interferindo diretamente em um novo olhar para o espaço público e

coletivo, para os meios de sociabilidade e para cultura do belo-horizontino. Essa mudança de

hábitos e costumes vai influenciar de modo significativo a arquitetura da casa belo-horizontina,

como já concluía Sylvio de Vasconcellos (1962).

5.4. A Casa Moderna

Os princípios adotados no conjunto arquitetônico da Pampulha por Niemeyer como o

emprego das colunas de aço, das paredes em panos de vidro contínuas, o telhado-borboleta,

uso de marquises e rampas, além da planta livre, e preocupação com plasticidade dos volumes

passam a influenciar a produção arquitetônica de Belo Horizonte.

Com a fundação da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais em

1930, arquitetos passaram a se destacar na produção arquitetônica de Belo Horizonte,
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inspirados nas realizações modernistas, em especial na Pampulha, transformando a provinciana

e bucólica cidade. Dentre eles, Sylvio de Vasconcellos, Eduardo Mendes Guimarães,

Shakespeare Gomes, Raphael Hardy Filho, Oswaldo Nery entre outros.

As mudanças na arquitetura passam a ser tanto na planta quanto na estética das casas.

Há uma busca pela pureza geométrica no plano das fachadas, somando-se à traços lineares

contínuos de esquadrias (preferencialmente de correr) perfazendo faixas horizontais. A escolha

pelo sistema construtivo e estrutural do tipo esqueleto viabiliza a leveza dos planos soltos, a

transparência de paredes que deixam de ter sua função estrutural e a liberdade dos vãos

resultando em uma significativa mudança na espacialização da casa.

Exemplos de partido arquitetônico tipo centroide e tipo linear.
Fonte: BAKER, 1988.

Quanto ao estudo cuidadoso das plantas, as casas que antes tinham sua centralização

nas cozinhas e copas, onde se reunia a família, passaram a ter seu foco na sala de estar que se

conjuga com a sala de jantar, ganhando maiores dimensões e gerando fluidez espacial. As
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cozinhas aprimoram-se, tornando-se mais funcionais e os cômodos sanitários tornam-se mais

confortáveis (BAHIA, 1999).

A relação entre os cômodos passa a ser pensada a partir de um estudo de setorização.

Surge a suíte do casal, os quartos aumentam de tamanho e se conectam através da circulação

íntima. O setor de serviço, antes destacado da casa, passa a incorporá-la. Os quintais perdem

sua função anterior e transformam-se em espaços de lazer. As garagens passam a ser

necessárias, não apenas como abrigo para os automóveis, mas eventuais varandas (BAHIA,

1999).

Três ícones da arquitetura internacional: Acima, Hooper house (1959) arquiteto Marcel Breuer. Ao centro, The Booth House
(1946) arquiteto Philip Johnson. Abaixo, Farnsworth House (1951) arquiteto Ludwig Mies Van Der Rohe. Destaca-se as escolhas
e soluções projetuais do partido arquitetônico em comum dessas residências contemporâneas à sua época: horizontalidade,
transparência e leveza com uso de panos de vidro, uso de materiais vernáculos e integração com a natureza. Fotos: archdaily.

A insolação é outra preocupação sendo melhor estudada a fim de identificar a

orientação solar adequada em um terreno garantindo o conforto solar conforme os cômodos

da casa. Há uma valorização do paisagismo, onde os jardins de composição livre, muitas vezes

90



integram-se às salas de estar e o surgimento de um jardim de caráter mais íntimo remetendo a

um retorno do chamado pátio de “tradição moirisca”, presente também na arquitetura colonial.

5.5. A arquitetura produzida por Oswaldo Nery em Belo Horizonte

Oswaldo Santa Cruz Nery formou-se engenheiro arquiteto em 1951 pela Escola de

Arquitetura da Universidade de Minas Gerais. Logo em seguida, abriu seu escritório na Rua

Guaicuí, trabalhando em parceria com diversos arquitetos como Raul Cirne, Henri Friedlander,

Oscar Ferreira, Rômulo Hermeto Costa, este último, tendo sido seu parceiro de projeto para a

casa da Rua Bernardo Mascarenhas, 545.

Dentre as inúmeras edificações projetadas por Oswaldo Nery, destaca-se o Edifício

Panorama, Edifício Maleta, e mais recentemente o Edifício Albano Franco sede da Federação da

Indústrias de Minas Gerais-FIEMG, na avenida do Contorno, 4520, assim como o Edifício

Nikolas, situado na avenida Getúlio Vargas, 1492, esquina com Alagoas, construído em 1983,

conforme relato do Sr. Jacques Bianchi Gusmão Nery, filho de Oswaldo Nery, em 10 de

novembro de 2006 (Fonte: Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA da

Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte).

Arquitetura de Osvaldo Nery em três momentos: curva acentuada e cores intercaladas na fachada dão o toque modernista,
influência da 1a. fase modernista na arquitetura. Ao centro, edifício Arcangelo Maletta com racionalidade e horizontalidade nas
fachadas. À direita, edifício Albano Franco em concreto armado deixando à mostra sua estrutura em uma fase do modernismo
tardio com influência já do brutalismo em sua tectônica.
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5.6. Descrição arquitetônica do bem cultural

O bem cultural à rua Bernardo Mascarenhas, 545 possui uma simplicidade volumétrica

em busca de uma forma menos ousada, menos polêmica, mais neutra, mais estável, uma das

características da 3a fase tipológica do Modernismo na Arquitetura, a chamada

Funcional-Tecnicista. A forma passa a ser vista como algo passageiro, sujeito a caprichos do

gosto e da passagem do tempo. Os aspectos funcionais e construtivos, em compensação,

prometem uma maior constância no tempo e uma maior certeza de suas definições, em

contraposição à fase anterior Racional-Plasticista, marcada pelo plasticismo dinâmico e

cromático (PASSOS, 1998).

A organização dos espaços internos segundo fluxos e usos minuciosamente previstos, a

manifestação da constituição estrutural e constitutiva do edifício nas fachadas, o apelo à

técnica eliminando a poética da forma livre, bem como, a influência das vanguardas artísticas

européias do início do século XX são atributos dessa Fase nas manifestações arquitetônicas

(PASSOS, 1998).

A casa da Rua Bernardo Mascarenhas, 545 é percebida nesse contexto. Ela situa-se nos

lotes 018A e 019A, quarteirão 062, da Ex-Colônia Afonso Pena, atualmente Bairro Cidade

Jardim, onde sua implantação é realizada com recuos frontal, em uma de suas laterais e um

recuo generoso na parte posterior da casa, que fazia parte do pomar da antiga Fazenda do

Leitão antes do loteamento para o bairro Cidade Jardim.

A composição da fachada frontal da casa é definida pela horizontalidade, marcada pela

laje de cobertura em concreto revestida em pastilhas brancas e pelos planos retangulares em

tijolos cerâmicos aparentes nas paredes estruturais explicitando os artifícios tecnológicos da

construção, fazendo deles o foco da atração arquitetônica. Uma intervenção posterior, feita no

início dos anos 1970, na laje de cobertura plana impermeabilizada, de um telhado com telhas

do tipo cerâmicas em estilo colonial destaca-se no arranjo. A fachada posterior da casa também

recebe os mesmos tratamentos nas paredes em tijolos cerâmicos estruturais aparentes

alternado com pintura na cor branca.
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Relacionado ainda à dinâmica da forma, o arquiteto optou por um partido

arquitetônico linear em forma “H”, com setorização funcional bem demarcada organizada em

social, íntima e serviço. O sistema construtivo misto é do tipo “esqueleto” proporcionando

fluidez espacial, grandes vãos e liberdade no tratamento das fachadas. Há também um

pavimento inferior construído no declive do lote assumindo uma forma discreta na arquitetura.

A casa possui 462m² em seu pavimento ao nível da rua e 381m² em seu nível inferior,

totalizando 843m². Implantada em lote de 24 metros de testada por 50 metros de

comprimento com caimento para os fundos. A garagem incorporada à casa, ainda do projeto

inicial, tem seu acesso pela lateral, onde no passado havia um dos pátios internos da casa. De

lá, tem-se acesso ao Living e ao Serviço.

O acesso principal ainda acontece pelo caminho original - hoje revestido em pedras

ornamentais irregulares - guiando até o núcleo central da casa. O percurso até a porta principal

se dá com um recuo da edificação, sendo ladeado por jardins, uma varanda que se prolonga por

uma fachada completa em pano de vidro, formada por fechamentos originais em caixilhos

metálicos com detalhes em madeira. A cobertura da varanda se dá pelo avanço da laje de

cobertura proporcionando sombreamento. A porta de entrada de correr em vidro e madeira,

mantém-se também original. Em seu plano, parte é divido por um revestimento em azulejos

decorativos com motivo colonial dando unidade, repetindo-se no interior da casa.

Na parte interna, os espaços são organizados seguindo uma setorização. O Vestíbulo é

formado por um móvel revestido em painéis de madeira e azulejos decorativos, que divide o

espaço de entrada formando o Estar íntimo onde há cristaleira, lareira e um aparelho de som

embutido. Ainda situado na parte intermediária da planta, está o Jardim interno ainda com os

fechamentos em portas de correr e janela do tipo projetante originais, porém com piso

revestido em cerâmica. Há comunicação também com o Almoço, atual sala de jantar.

A lateral esquerda desta liga-se a parte íntima da casa formada por uma Circulação

que conecta os quartos. O Quarto suíte do casal, tendo armários e banheiro originais, e os três

Quartos destinados aos filhos, filhas e hóspedes, onde estes são atendidos por um banheiro

que também mantém suas características originais, com destaque para a parede toda em tijolo
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de vidro da época da construção. Por sinal, o tijolo de vidro é um elemento que se repete na

casa, inclusive nesta circulação interna. Há ainda um pequeno cômodo que servia de

comunicação com a rouparia da casa localizada em seu nível inferior, hoje serve de depósito.

Na lateral direita da parte intermediária da planta situa-se o amplo living que faz

ligação tanto com o abrigo – atual garagem – quanto com o escritório que ainda mantém móvel

original em madeira. A parte posterior da planta possui o almoço – atual sala de jantar – a

cozinha com revestimentos e eletrodomésticos embutidos originais, o hall de serviços com

despensa e acessos para a garagem e o nível inferior da casa. Este se dá através de uma escada

onde alcança salão de festas e jogos, a sala de estudos com banheiro, a lavanderia onde se

localiza a caixa d`água e suas bombas e três quartos destinados aos empregados, sendo um

para zelador. Dá-se o acesso à parte externa posterior da casa onde hoje há um pequeno pomar

e a área da piscina com vestiários e churrasqueira e uma quadra poliesportiva, construídas em

1979 - sem projeto de arquitetura - alcançadas através de escada e rampa em pedras

ornamentais irregulares, construídas posteriormente à edificação da casa.

A casa ainda permanece bastante fiel ao seu projeto original. As janelas dos quartos

são todas de guilhotina em madeira com caixilhos de vidro. Nos cômodos sociais da casa há

ainda janelas projetantes incorporadas aos panos de vidro com detalhes em madeira originais.

Já os pisos das áreas secas foram substituídos: nas áreas sociais, por cerâmica e na área íntima

por piso laminado vinílico. As áreas molhadas, como também aquelas destinadas aos serviços e

o nível inferior mantêm-se com pisos originais da época, entre eles: mármore, marmorite e taco

de madeira. Destaques para o uso do tijolo de vidro visando sua funcionalidade em trazer

iluminação para os cômodos da casa onde fora utilizado. Outro recurso interessante é o uso de

um chanfro pintado na cor preta utilizado ao longo das arestas do forro da casa, tanto na parte

interna como na parte externa onde a laje de cobertura projeta-se.

Neste sentindo, a casa em análise se destaca pela modernidade aliada à simplicidade

marcada pela horizontalidade da laje de cobertura, pela inserção de jardins e pátios internos,

pelos fechamentos em paredes de vidro e grandes vãos.
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Trata-se de exemplar arquitetônico testemunha do chamado modelo Primordial do

Modernismo, onde a composição volumétrica é invariavelmente horizontal, havendo a

integração espaço interno e externo, sobretudo no setor social, através de varandas, jardins,

terraços e pátios internos (BAHIA, 1999).

As fotos a seguir foram cedidas pelo arquiteto Félix Corrêa Aragão Neto.
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6. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

Detalhe da fachada principal, jardins e lateral direita onde está situada a garagem, vista a partir da calçada.

Jardim e fachada lateral esquerda revestida em tijolo estrutural aparente original.
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Detalhes da fachada em tijolos aparentes e da laje de cobertura revestida em pastilhas brancas avançando sobre a estrutura e
telhado construído posteriormente ao projeto original. Embasamento revestido em pedras ornamentais irregulares.

Fachada lateral direita destinada ao abrigo (garagem) com revestimentos de parede todos originais.
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Garagem com acessos ao living e a área de serviços. Observa-se a supressão do jardim interno que seria iluminado pelo vazado
na laje de cobertura, que fora encoberto pelo telhado construído posteriormente. Destaca-se parede em tijolo de vidro e
fechamentos em porta de correr em vidro e janela do tipo Guilhotina originais.
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Acima, fachada lateral da casa revestida em tijolos estruturais aparentes, com acesso direto do jardim frontal para os fundos da
casa. Vista superior das janelas dos quartos com fechamentos originais em janelas do tipo guilhotina. Abaixo, fachada posterior
revestida em tijolos estruturais aparentes.

Fachada posterior com acesso ao quarto de estudos com fechamentos originais em porta de correr e janela do tipo projetante,
à esquerda. À direita, acesso à lavanderia com fechamentos também originais em caixilhos metálicos.
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Visada posterior da casa a partir da área de lazer com piscina.

100



Área de lazer com piscina e anexo construídos posteriormente.

Anexo da área de lazer com espaço destinado a churrasqueira e vestiários. Detalhe para o revestimento das fachadas do anexo
em placas de concreto com motivos geométricos.

Visada posterior da casa a partir da área de lazer com a quadra poliesportiva construída posteriormente.
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Acesso à casa da Rua Bernardo Mascarenhas, 545 através do jardim, integrando natureza e arquitetura.

Percurso em pedras ornamentais irregulares levando ao acesso principal da casa consideravelmente recuada da via pública. À
direita, fachada com esquadrias originais em caixilhos metálicos e vidro integrando jardim, varanda e o living no interior da
casa.
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Vista da porta de acesso da casa para a via pública com jardim sendo inserido na arquitetura e varanda integrada ao living a
partir do vidro utilizado nos fechamentos.

Fachada de acesso principal à casa em esquadrias originais de caixilhos metálicos e vidro com detalhe em madeira e painel
revestido com azulejos decorativos com motivos coloniais. Detalhe para o puxador da porta de entrada esculpido na madeira.
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Vestíbulo na entrada da casa revestido em painéis de madeira e azulejos decorativos com motivos coloniais proporcionando
integração exterior-interior. À direita, face posterior do vestíbulo composta de armário embutido em madeira reunindo
cristaleira, lareira e som, delimitando um outro espaço destinado ao Estar Íntimo da família.

Living com uma das paredes em tijolos aparentes estruturais e a outra em painéis de fechamento em vidro proporcionando
transparência, leveza e integração, da varanda e do jardim com a sala de estar. Intervenção de piso em cerâmica realizada em
2004. À direita, luminárias originais desenhadas pelo arquiteto em vidro fosco e madeira.
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Escritório da casa com estante original revestindo por completo uma das paredes em folhas de madeira de jacarandá. À direita
detalhe dos puxadores em madeira esculpidos com motivos curvos remetendo ao Modernismo.

Jardim interno funcionando como um jardim íntimo e reservado, sugerindo uma releitura do pátio da tradição mourisca
presente também na arquitetura colonial. Observa-se a integração entre a sala de jantar, estar íntimo como também a
circulação dos quartos através dos tijolos aparentes. À direita detalhe dos painéis de fechamento em vidro com porta de correr
e janela do tipo projetante associados.
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Almoço, atualmente, sala de jantar com acesso ao Jardim interno. Destaque para metade da parede em dos painéis de
fechamento em vidro com porta de correr e janela do tipo Projetante. O puxador esculpido na madeira repete-se
proporcionando unidade conceitual.
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Vistas do pátio para o volume alterado da edificação devido a intervenção de telhado no início dos anos 1970. Projeto não
localizado.
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Entrada para circulação da área íntima em porta de correr com painel de vidro fosco intercalado com madeira. Detalhe
novamente do puxador esculpido na madeira.

Circulação íntima dos quartos com fechamentos e luminárias originais da época, com exceção da intervenção do piso vinílico
incorporado posteriormente. À direita, maçanetas originais íntegras da época de construção da casa remetendo a forma
orgânica e ergonômica.
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Quarto suíte reservada ao casal com mobiliário em madeira original da época. À direita, destaque para o criado-mudo integrado
à cama em pé palito, ícone do mobiliário modernista, transmitindo leveza para o móvel.

Janela do tipo guilhotina em madeira e vidro original da época de construção e armários originais revestidos em madeira de lei.
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Penteadeira em madeira jacarandá com detalhes curvos.
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Banheiros com revestimentos originais da época de construção. Acima, banheiro da suíte do casal em cerâmica de cor rosa e
piso em mármore rosa e banheira construída em alvenaria e incorporada à área de banho. Abaixo, banheiro que atende aos
demais quartos, revestido em azulejos decorativos e piso em mármore rosa e banheira que se repete. Detalhe para a divisão
interna do mesmo espaço a partir de vedação em tijolo de vidro para a área destinada ao lavabo proporcionando privacidade,
iluminação e uso concomitante de pessoas no mesmo ambiente.
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Quartos destinados aos filhos e visitas com fechamentos originais à época como portas, janelas em vidro e madeira do tipo
guilhotina e armários revestidos em madeira de lei. Exceção da intervenção do piso vinílico incorporado posteriormente.
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Circulação íntima dos quartos com fração da parede em tijolos de vidro proporcionando iluminação natural ao ambiente
interno. Destaque para as luminárias originais em madeira e vidro fosco que se repetem em diversos ambientes da casa
proporcionando unidade conceitual. À direita, rouparia que se conecta com a lavanderia no nível inferior da casa.

Hall de serviços conectando-se à sala de jantar, cozinha, dispensa, garagem e nível inferior da casa. Revestimentos originais da
época de construção como parede em tijolos de vidros, gradil, fechamentos e mármore. À direita, detalhe piso em mármore
branco.
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Cozinha com revestimentos em cerâmica na cor verde e mármore branco e eletrodomésticos embutidos originais.

Forno, fogão e exaustor de cozinha originais da década de 1960, embutidos e em perfeito estado de conservação e
funcionamento.
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Área de serviços e acesso a despensa. À direita, acesso a área externa pela garagem através de porta de abrir em estrutura
metálica intercalada com vidro fosco e detalhe em madeira original.

Acesso ao nível inferior da casa através de escada revestida pedra, mármore branco e preto. Detalhes para o leve gradil e a laje
revestida em pastilhas brancas repetindo-se tal solução da área externa da casa.
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Hall do nível inferior da casa com acessos ao salão de festas e jogo, sala de estudos e lavanderia. À direita, detalhe do piso
original em marmorite tom bege.

Vista geral do espaço destinado ao salão de festas e jogos.
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Vista geral do espaço destinado ao Salão de festas e Jogos. Destaque para lousa construída e fechamento em portas de correr
com folhas duplas em estrutura metálica intercalada com vidro fosco e detalhe em madeira original.
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Cômodo destinado aos estudos com acabamentos e fechamentos originais (antigo salão de jogos). À direita, piso em taco de
peroba rosa.
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7. JUSTIFICATIVA PARA O TOMBAMENTO

7.1. Os valores da conservação

Para além da associação que normalmente se faz à monumentalidade, a conservação

pode ser motivada por valores ideológicos, afetivos e religiosos. Vinãs (2005) citado por Costa

Lins, organiza os significados desses valores em duas categorias: os sociais e os sentimentais. O

autor subdivide os significados sociais nos seguintes aspectos: 1) de intelectualidade (aspectos

históricos, artísticos, científicos); 2) identidade coletiva (elementos que caracterizam a cultura

dos povos, raça, modos, costumes, língua); e 3) ideológicos (remete-se a fatores políticos,

morais). Quanto aos significados sentimentais, estariam relacionados com as memórias e

sentimentos dos indivíduos.

As edificações são produtos de seu tempo histórico e apresentam modos de ser, viver

e pensar de indivíduos, comunidades ou grupo sociais. Carregam marcas construtivas de um ou

de vários momentos históricos, de um passado mais distante e/ou mais recente, sobre os quais

são potenciais registros testemunhais. Contudo, é importante frisar que o valor para a

preservação só se manifesta se há a capacidade de o objeto “comunicar” com o sujeito que o

interpreta, por meio de significados. Ou seja, em si nenhum objeto tem um valor inerente, ou

cientificamente qualificável, mas sim valores que surgem na relação que o objeto estabelece

com o sujeito que o interpreta.

Ao elaborar o presente dossiê identificou-se significados sociais de intelectualidade,

atribuídos no presente e passíveis de serem conferidos, no futuro, nas mais variadas

perspectivas. Uma das vertentes da sua significância está calcada nos valores históricos. Para

Riegl (2014), atribuímos valores históricos a um bem quando 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 também podem significar o

quanto aquele bem influenciou na conformação de determinada conjuntura histórica e social,

ou mesmo o quanto foi influenciado por ela, sendo mais acentuados quanto mais preservadas

estiverem as evidências dessa associação com o passado (ICOMOS, 2013).
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Nesse sentido, a casa da rua Bernardo Mascarenhas, 545 tem relevância no contexto

de formação e no processo de consolidação urbana e social do bairro Cidade Jardim, possui

valor histórico como suporte de informação sobre os modos de morar nos anos 1960.

Já os valores artísticos apontados por Vinãs (2005) estão sintonizados especialmente 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 que sejam simbólicas, que evoquem estilos ou que sejam representativas de

determinados imaginários (ICOMOS, 2013). Esses valores podem ser contextualizados na

filiação da casa ao modernismo. Os autores do projeto arquitetônico, Oswaldo Santa Cruz Nery

e Rômulo Hermeto Costa, legaram-nos obras importantes na formação do ambiente construído

e espaço urbano na arquitetura que se difundiu em Belo Horizonte nos anos 1950 a 1970, após

a criação da Pampulha nos anos 1940. Além desse aspecto, cabe ressaltar o significativo

trabalho de arte aplicada à edificação como, por exemplo, os murais em azulejaria azul e a

composição das marcenarias remanescentes em armários e portas.

A edificação da rua Bernardo Mascarenhas, 545, possui excelência arquitetônica,

sendo exemplar do modelo Primordial representativo da corrente modernista da arquitetura

em Belo Horizonte. Apresenta ainda os pressupostos do ideário modernista como o

comprometimento com as novas técnicas e processos de produção arquitetônica baseados na

industrialização. É característica de uma fase do Modernismo na qual havia uma preocupação

com a organização dos espaços internos segundo fluxos e usos minuciosamente previstos, a

manifestação da constituição estrutural e constitutiva do edifício, o apelo à técnica, a

viabilidade econômica, a funcionalidade do espaço interno, a tecnologia de produção das

edificações, explicitando os artificio tecnológicos da construção, fazendo deles o foco da

atração arquitetônica. É, portanto, forma cultural de expressão artística, portadora de

referência à identidade do local e dos seus grupos sociais.

O valor científico como referencial de significância remete aos estudos acadêmicos no

campo das Ciências Exatas, Humanas e Sociais. Nesta perspectiva, a casa da Rua Bernardo
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Mascarenhas, 545, representa um aporte significativo para compreensão de técnicas

construtivas, estudo dos estilos, hábitos, valores, modos de ser e viver, enfim, a cultura dos

moradores do bairro Cidade Jardim e da sociedade belo-horizontina em diversos momentos

históricos. No campo da Educação pelo Patrimônio é potencialmente relevante ao possibilitar

uma experiência imersiva de estudantes, educadores, moradores e turistas em outros tempos

históricos. É um objeto potencialmente gerador de reflexões, experiências e vivências

educativas que possibilitam a compreensão de outros modos de ser e viver, com suas

diferenças e semelhanças em relação ao tempo presente.

Os significados de identidade coletiva ligam-se ao papel que a casa exerce enquanto

referência para a coletividade do bairro, 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. Podemos mencionar, ainda, os

significados sentimentais mencionados por Vinãs (2005) que justificam a preservação da

edificação enquanto significativa para a história afetiva de cada indivíduo, referência de

memória e de pertencimento do indivíduo. Ou seja, há um componente de memória que se

refere à relação de cada indivíduo com a casa, especialmente dos moradores e daqueles que

tiveram ou têm uma relação afetiva mais estreita com a casa. Nesse sentido, a edificação se

constitui no que o historiador francês Pierre Nora denomina de “lugar de memória”, ou seja,

pertence à categoria composta por edificações, museus, arquivos, cemitérios, coleções, festas,

aniversários, tratados, processos verbais, monumentos, santuários, associações, as quais

funcionam como suportes das memórias. Portanto, os significados de memória e os significados

sentimentais se referem às vivências das famílias que habitaram a casa, com seus relatos

pormenorizados mostrados neste dossiê, mas também aos vizinhos, aos moradores do bairro, e

aos moradores da cidade. A edificação, como suporte de memória, reforça, inventa e reinventa

a identidade coletiva, representa um passado e reforça uma continuidade e um sentido de

pertencimento.

Quanto às características que contextualizam o que foi denominado de significados

ideológicos, cabe mencionar o contexto histórico de construção de um bairro diferenciado,
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destinado às classes médias altas e à elite social e econômica. Soma-se a isso a atuação de

Juscelino Kubitschek, então prefeito de Belo Horizonte (1940 a 1945), que tinha como intuito a

modernização da capital mineira, sendo a criação do bairro uma das ações realizadas para

concretizar as suas metas como prefeito.

Diante do exposto, 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, recomenda-se o

tombamento específico (terceiro grau de proteção) do imóvel situado na rua Bernardo

Mascarenhas, 545. Essa recomendação se sustenta na significância do bem cultural aqui

demonstrada e no seu papel como legado histórico e cultural a ser transmitido às atuais e

futuras gerações.
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7.2. Quadro-Resumo dos valores de significância atribuídos ao imóvel

Valores de significância cultural

Tipo de valor
(atributo)

Valor associado ao bem cultural
(significado)

Históricos ▪ Referência na formação e consolidação urbana e social do bairro Cidade

Jardim.

Artísticos/estéticos

▪ filiação da casa ao modernismo

▪ Insere-se de forma harmônica no ambiente urbano, em termos de

implantação, forma, ritmo, proporção e escala;

▪ Apresenta significativos trabalhos de arte aplicada, especialmente azulejaria

e marcenarias remanescentes do primeiro projeto.

Científicos

▪ Referência para pesquisas nos campos da Antropologia, História, Arquitetura,

dentre outras disciplinas, sobre aspectos técnicos, sociais, políticos,
econômicos e culturais relacionados aos moradores do Bairro Cidade Jardim
e da sociedade belo-horizontina em outras temporalidades;

▪ No campo da Educação pelo Patrimônio é potencialmente relevante ao

possibilitar uma experiência imersiva de estudantes, educadores, moradores
e turistas em outros tempos históricos.

Identitários/afetivos/
sentimentais

▪ As vivências individuais e dos grupos associadas à casa, sendo motivo de

orgulho para moradores e proprietários;

▪ Pode ser considerada “lugar de memória”, espaço significativo não apenas na

memória afetiva dos moradores, mas também dos vizinhos e moradores do
bairro;

▪ Remete aos modos de vida das famílias tradicionais de classe média alta

pertencentes à elite social e econômica de Belo Horizonte.

Ideológicos
▪ Contextualiza a criação e desenvolvimento de um novo bairro residencial a

partir de um de projeto político/ administrativo do Prefeito Juscelino
Kubitschek entre 1940 a 1945.
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8. DIRETRIZES DE PROTEÇÃO

8.1. Diretrizes para o bem cultural

Conforme foi demonstrado neste dossiê, a edificação da rua Bernardo Mascarenhas,

545, mantém sua imponência e caracterização originais. A casa mantém praticamente toda a

conformação dos espaços originais, assim como a maior parte dos revestimentos, ornamentos,

esquadrias, ferragens e até mesmo mobiliários.

Assim, sugerem-se as seguintes diretrizes de restauração e de intervenção a serem analisadas e

deliberadas pelo CDPCM/BH:

1. Fica proibida a construção de elementos que impeçam ou reduzam a visibilidade do

bem tombado, conforme previsto no Art. 17 da Lei Municipal n.º 3.802 de 06 de julho

de 1984. Deve-se buscar valorizar a visibilidade do referido bem no seu contexto

imediato, promovendo a sua inserção na paisagem urbana;

2. Promover a manutenção da volumetria, bem como de todas as fachadas, cobertura,

ornamentação e características estilísticas da edificação;

3. Preservação dos revestimentos originais do imóvel, tanto nas áreas externas quanto

internas, como os tacos, mármores, marmorites, azulejos em detalhes azuis, ladrilhos

etc;

4. Preservação de todas as esquadrias (portas e janelas) originais e dos armários originais;

5. Preservação dos jardins existentes no agenciamento externo. A substituição ou eventual

plantio de árvores nos afastamentos deverão levar em consideração a escolha mais

adequada da espécie arbórea, em vista da preservação do paisagismo e da visibilidade

da edificação;

6. Preservação do gradil existente e garantia de permeabilidade visual ao imóvel;

7. Preventiva e periodicamente, verificar o estado de conservação da estrutura, cobertura

e do sistema de drenagem pluvial, calhas e nos beirais a fim de sanar causas de

infiltrações que possam colocar em risco a integridade do imóvel;

8. Novas intervenções ou aspectos referentes à requalificação e restauração do bem

deverão ser definidos a partir de vistoria prévia, com supervisão da equipe técnica da
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Diretoria de Patrimônio Cultural/DPCA e aprovação do Conselho Deliberativo do

Patrimônio Cultural do Município de belo Horizonte – CDPCM-BH;

9. As repinturas, manutenções ou qualquer tipo de intervenção deverão ser submetidas

previamente à aprovação do órgão de gestão do patrimônio;

10. Uma vez que o telhado acrescido à laje na década de 70 não cumpriu a função de

redução de temperatura dos ambientes, conforme informado pela proprietária,

recomendamos que seja realizado, em momento oportuno, a remoção do telhado e

retorno da cobertura original em laje impermeabilizada ou outras soluções que

valorizem ou remetam à volumetria original da edificação;

11. Os anexos nos fundos do lote, sendo estes a edificação junto à piscina e quadra

esportiva construídos posteriormente, não possuem significativa importância nesta

proteção e são passíveis de demolição;

12. Para execução, reforma e manutenção de passeios, adotar a padronização de calçadas

estabelecida pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural Municipal de Belo

Horizonte (CDPCM-BH) para o Bairro Cidade Jardim;

13. As intervenções de adaptação a novos usos devem sempre se adaptar ao bem cultural e

não o contrário, uma vez que os usos são transitórios e o bem cultural deve se manter

em sua integridade essencial ao longo dos anos.
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8.2 Diretrizes para o Conjunto Urbano Bairro Cidade Jardim

Além das diretrizes específicas para o imóvel, deverão ser observadas, no que couber,

as seguintes diretrizes já aprovadas, conforme Deliberação do CDPCM/BH nº 038/2013,

publicada no Diário Oficial do Município de 25 de abril de 2013, que trata da proteção do

Conjunto Urbano Bairro Cidade Jardim e se aplicam a todos os imóveis pertencentes ao

perímetro:

1. A área total permeável nos imóveis não poderá ser inferior a 30% da área do lote;

2. As espécies arbóreas existentes não poderão ser suprimidas sem prévia autorização do

CDPCM-BH, sendo obrigatória, no caso de supressão, a reposição de nova espécie no

mesmo imóvel;

3. O afastamento frontal mínimo da edificação, a partir do alinhamento da via pública é de

10 metros, sendo 5 metros para os lotes de esquina;

4. Os afastamentos laterais e de fundo mínimo das edificações são de 3 metros, vedada a

construção na divisa;

5. A área delimitada pelo afastamento frontal mínimo das edificações será

obrigatoriamente ajardinada, permitindo-se a impermeabilização máxima de 25% da

área do afastamento frontal, exclusivamente para acessos de veículos e guaritas;

6. As áreas revestidas de piso intertravado poderão ser computadas na área permeável,

até o limite máximo de 10% da área total permeável permitida para o lote;

7. No fechamento frontal dos lotes edificados só serão admitidos elementos vazados ou

transparentes que garantam a visibilidade dos jardins a partir dos logradouros públicos;

8. Elementos sem permeabilidade visual só serão permitidos para a contenção de terreno

natural ou com altura máxima de 80 centímetros acima do terreno natural;

9. Sugere-se que os equipamentos culturais e de educação existentes no bairro Cidade

Jardim sejam agentes de promoção do conjunto urbano;

10. Todos os imóveis inseridos no perímetro do Conjunto Urbano ficam sujeitos à

regulamentação de engenhos de publicidade e padronização das calçadas conforme a

deliberação N.º 109/2004. Publicação no DOM, em 18/09/2004.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A preservação da memória e da história de um povo está relacionada à preservação do

seu patrimônio cultural. Cada vez mais se torna impossível deixar de reconhecer que a

propriedade, mesmo guardando sua natureza privada, deve incorporar e ter reforçada a sua

função social, e o tombamento de bens impregnados de referenciais históricos e culturais de

um povo é uma das formas de validar e reforçar esta função social. Esse é o caso da edificação

situada à rua Bernardo Mascarenhas, 545.

O tombamento é um dos instrumentos que contribui para garantir às atuais e futuras

gerações de belo-horizontinos e cidadãos de outros lugares o direito à informação,

contemplação e experiência no contato com o patrimônio constituído em outros tempos,

possibilitando um diálogo intergeracional. Diferentemente das políticas de preservação

adotados pelo Estado brasileiro até a década de 1970, a ideia de conservação contemporânea

considera que não apenas os monumentos históricos e artísticos são dignos de preservação. As

edificações que não atendem aos critérios de raridade, exclusividade, monumentalidade e

excepcionalidade são também relevantes para os processos de tombamento17

O patrimônio e sua ambiência possuem a capacidade de estimular a memória das

pessoas historicamente vinculadas a ele, e por isso, é alvo de estratégias que visam a sua

promoção e preservação. A memória e o patrimônio estão no dia a dia das pessoas,

promovendo um novo olhar de cada cidadão e despertando o sentimento de pertencimento à

comunidade a partir de sua história. Provocando-os a ver com outros olhos, ouvir com outros

ouvidos. Conhecer melhor sua identidade e intensificar a percepção de pertencimento a sua

comunidade e a sua cidade, pois a memória e o patrimônio são vivos e dinâmicos, e não devem

ser somente nostálgicos, lembrando algo passado destituído de sentido:

Patrimônio não tem sentido em si. Seus múltiplos sentidos são socialmente
produzidos. Como em todo processo de memória, dar sentido ao patrimônio
representa dar significado a uma parte do presente, cristalizando-a como símbolo do
passado. Patrimônio é, assim, produção de memória, modo de conferir inteligibilidade

17 FONSECA, Maria Cecilia Londres. Para além da Pedra e Cal: por uma concepção ampla de Patrimônio Cultural in
ABREU, Regina; CHAGAS, Mário (orgs). Memória e Patrimônio: ensaios contemporâneos. 2ed. Rio de Janeiro:
Lamparina, 2009.
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ao presente e identidade aos seus possuidores ou consumidores. (Ministério da
Cultura, 2005).

Ao falarmos em ambiência, estamos a nos referir a um ambiente que, segundo Peter

Zumthor (2009) se comunica com as pessoas e a vizinhança e provoca um sentimento que

contagia, e de modo instintivo, ajuda o ser humano a sobreviver. Essa ambiência integra um

bem cultural ao seu entorno, independente da escala. Entende-se essa harmonia como as

vinculações históricas, de uso, sociais, econômicas, culturais, entre outras. Em suma, essas

ambiências são geradas pela subjetividade, na medida em que as pessoas interagem com esse

ambiente, devendo ser objeto de preservação, uma vez que promovem a harmonia e a

integridade do objeto construído, como uma sua moldura.

Cabe ressaltar, entretanto, que essa ambiência inclui bens culturais dos mais variados

usos, como residências, casas comerciais, instituições públicas, praças, parques, áreas verdes e

de lazer, além de formas de expressão e práticas culturais. Essa pluralidade também se expressa

nas opções construtivas, que podem abranger desde elaborados projetos arquitetônicos como

também edificações que representam o desejo de seus proprietários e modos de vida

constituídos no cotidiano da história da cidade. Considera-se que em ambos os casos estão

expressas visões de mundo, experiências de vida, enfim, uma história rica em informações

culturais que criam laços de pertencimento e identidade do homem com sua cidade.

O imóvel da rua Bernardo Mascarenhas, 5452 é um exemplo que remete ao

modernismo. Nesse sentido, a definição da proteção do bem em questão torna-se necessária

pois, cada vez mais, surgem propostas de novos usos e de intervenções aleatórias, bem ao

gosto do mercado imobiliário, o que faz com que o bairro possa perder significativos

exemplares arquitetônicos de grande riqueza compositiva, deteriorando e comprometendo,

dessa forma, a ambiência cultural, ali sentida. Essa ambiência se dá principalmente, quando da

concepção da formação do bairro Cidade Jardim, o qual, em uma época, associava a ideia de

uma modernização com a de bem viver.

Ademais, as técnicas empregadas na sua construção e a disposição dos cômodos em

planta são um retrato da arquitetura residencial da classe alta de Belo Horizonte principalmente
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nos anos 1960. Foi um período em que as edificações foram marcadas por tipologias diversas,

com muitas influências em apenas único exemplar.

O tombamento não tem por óbvio parar o crescimento da cidade. Tombar não

significa, necessariamente, paralisar ou perpetuar edifícios ou áreas, sem considerar toda e

qualquer obra que venha a trazer benefícios para a melhoria da vida na cidade. Diante desta

realidade, preservação, revitalização e valorização de áreas são atitudes que se complementam

e, juntas, podem valorizar bens que se encontrem ameaçados ou deteriorados interferindo na

qualidade de vida de toda a coletividade.

O planejamento urbano, no que tange ao ordenamento do crescimento das cidades, é

tanto mais eficiente quanto melhor se integra as demais políticas urbanas. A política de

patrimônio cultural aplicada na cidade de Belo Horizonte considera, entre outros aspectos, a

preservação dos marcos físicos que permitem a leitura da evolução da arquitetura e sua relação

com a ambiência e os modos de vida que caracterizaram as fases de evolução da cidade. Seria

dizer, a preservação cultural possui objetivos específicos e não atua diretamente nas ações de

renovação urbana, embora por estar integrada ao planejamento, tenha também efeitos sobre a

dinâmica da renovação urbana da Cidade.

O material produzido sobre a história dos proprietários, a arquitetura da edificação e

seu entorno imediato, bem como a ambiência mais ampla, foram julgados pertinentes e

suficientes para contextualizar a importância cultural do bem e sua proteção proposta no

presente dossiê.
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