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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em 1996, com a conclusão dos estudos para o novo Plano Diretor de Belo Horizonte e para a nova lei de Uso e Ocupação
do Solo, lei de nº 7.166/96, parte dos moradores de Santa Tereza organizou-se em torno do movimento Salve Santa Tereza
defendendo a aprovação de uma área de diretrizes especiais (ADE) no bairro Santa Tereza.
Em 27 de agosto de 1996 foi sancionada pelo prefeito Patrus Ananias a lei nº 7.166/96, que criou a ADE Santa Tereza em
porção do bairro Santa Tereza, onde foram definidos parâmetros urbanísticos mais restritivos visando a proteção das
características da ocupação histórico-cultural e do uso predominantemente residencial. A Lei 7.166/96 foi regulamentada
pela Lei 8.137/00, de 21 de dezembro de 2000, que define a ADE de Santa Tereza como “área que, em função das
características ambientais e da ocupação histórico-cultural, demanda a adoção de medidas especiais para proteger e
manter o uso predominantemente residencial”. A regulamentação da ADE significou, portanto, a institucionalização do
primeiro instrumento de proteção cultural que por 15 anos constituiu-se como o principal mecanismo institucional de
proteção do bairro.
Registre-se que ainda em 1996, antes mesmo da regulamentação da ADE, a Associação de Bairro e o movimento Salve
Santa Tereza se articularam para também garantir a proteção do bairro por meio de deliberação do CDPCM/BH,
entendendo que essa era uma forma de reforçar os instrumentos de proteção advindos da legislação urbanística. Assim,
apresentaram um abaixo-assinado solicitando a elaboração de estudo para a preservação e tombamento do bairro Santa
Tereza a fim de consolidar o bairro como patrimônio cultural da cidade. O documento foi assinado pela coordenação do
movimento Salve Santa Tereza, pelo presidente da Associação Comunitária do bairro, por membros do Clube da Esquina,
pelo pároco da Igreja Católica e por monges budistas.
Em resposta, o CDPCM-BH reunido em 13 de setembro de 1996 aprovou a abertura do processo de proteção do Conjunto
Urbano Bairro Santa Tereza, conforme registra a Ata da Reunião Ordinária do CDPCM-BH de 13 de setembro de 1996, p.
122. Contudo, o processo permaneceu arquivado, uma vez que no ano de 2000, com a regulamentação da ADE, o
entendimento institucional foi de que a restrição à verticalização do bairro, resultante dos mecanismos da ADE, seriam
suficientes para garantir a proteção cultural.
Dezessete anos depois, em 20 de novembro de 2013, foi encaminhado ao CDPCM-BH um novo abaixo assinado, contendo
1640 assinaturas, no qual se reiterava o pedido para a proteção do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza. Esse pedido
fundamentava-se na convicção dos requerentes de que as ações de proteção dos bens culturais do bairro não poderiam
restringir-se ao instrumento da ADE, uma vez que as transformações sociais e a dinâmica de crescimento indicavam que
apenas o instrumento legal de regulação urbanística não se mostrava suficiente para controlar o processo de verticalização
com as consequentes mudanças, tanto na caracterização do bairro, quanto na sua paisagem. (MOVIMENTO SALVE
TEREZA, 2013.).
Em resposta a esse pedido, a Diretoria de Patrimônio Cultural concluiu o inventário do bairro e elaborou um dossiê de
proteção, anexando-o ao respectivo processo administrativo nº 01-106.245-95-17. O dossiê foi analisado pelo CDPCM/BH
em sessão extraordinária realizada em 04 de março de 2015 e conforme a Deliberação 019/2015, foi aprovada a proteção
do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza e definidas as diretrizes de intervenção que se encontram detalhadas em
publicação no Diário Oficial do Município de 12 de março de 2015. Além da aprovação da proteção do conjunto urbano,

foram abertos os processos de tombamento de 292 edificações, dentre elas a edificação situada à rua Bueno Brandão,
351, bem como foi definida a proteção por registro documental de outras 58 edificações.
Em 19 de outubro de 2021, por meio de e-mail, foi solicitado celeridade do processo de tombamento a pedido do proprietário
do imóvel, o Sr. Alexandre Maia Pereira. O pedido veio acompanhado de material ricamente elaborado por Grillo & Werneck
escritório e consultoria ltda, que serviu de base para a finalização do presente dossiê de tombamento. Além do material
citado, foi ainda, encaminhado, documento do proprietário do imóvel, contendo a manifestação expressa da
concordância com o tombamento da presente edificação.
A proposta de proteção do imóvel em questão tem como principal objetivo contribuir para a preservação da paisagem e da
ambiência urbana do conjunto, buscando a melhoria da qualidade de vida.
Para além das questões objetivas relacionadas ao processo de transformação da edificação tratadas de forma específica
na análise arquitetônica que acompanha o presente Dossiê, é fundamental destacar o aspecto da importância deste imóvel
como uma referência no conjunto arquitetônico do bairro de Santa Tereza, pelo fato de estar o bem em pauta localizado
na primeira esquina da principal rua de acesso ao bairro (Rua Hermílo Alves) e por compor o conjunto, ainda preservado,
da Rua Bueno Brandão.
De modo geral, preservar a história da edificação parece ser importante, tanto pelo que revela sobre a história da família
que a construiu e que nela viveu e que, ainda hoje, preserva o imóvel com suas principais características arquitetônicas,
quanto pela memória da formação urbana de Belo Horizonte, para além dos limites da Avenida do Contorno. Como aponta
a entrevista realizada com Dona Maria Paulina Pezzi Maia Teixeira, filha de Geraldo Assunção Maia, responsável pela
construção da casa, o objetivo da família é manter preservada a edificação, de forma a manter viva a memória familiar,
contribuindo, também, com a manutenção de um registro arquitetônico que colabora com a história do bairro e da cidade.
Frente ao exposto, o presente dossiê de tombamento, Processo nº 01.054.086.12.24 visa explicitar o valor cultural e
urbanístico específico do imóvel, subsidiando a definição definitiva do seu grau de proteção e estabelecendo suas diretrizes
fundamentais de preservação, conforme estabelecido pela Lei 3.802/84 de 06 de julho de 1984, que organiza a Proteção
do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte.

2. A POLÍTICA DE PATRIMÔNIO CULTURAL1
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 Nuova, 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 Gustavo Giovannoni, 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. 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 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 propondose 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
1

Capítulo reproduzido do Dossiê de Tombamento Rua Kimberlita, 280. DIRETORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL, p. 3, 2014.

à categoria de direitos a conquistar, aos quais o maior obstáculo parece ser o interesse individual
ou corporativo. (SILVA,1996)

De fato, afirma Márcia Sant’Anna:
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.
(SANT’ANNA, 2016)

Em Belo Horizonte, desde 1994, a concepção de bem cultural da Carta de Amsterdã vem fundamentando as políticas de
proteção do patrimônio, que se baseiam em conceitos 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, socioculturais e históricos. Os conjuntos urbanos, como manchas, têm sua abrangência espacial
definida por estabelecimentos, edificações referenciais, espaços polarizadores ou ambiências características, entendendose 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 culturais. 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. (GERÊNCIA DE PATRIMONIO CULTURAL, 2002)

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 e circuito, desenvolvidos pelo Núcleo de Antropologia Urbana NAU/USP 2, 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.
(...) 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.
(...) 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.

MAGNANI, José Guilherme Cantor. Da periferia ao centro: pedaços & trajetos. In: Revista de Antropologia. São Paulo:
USP, 1992. e Festa no Pedaço: Cultura Popular e Lazer na Cidade. São Paulo, Hucietec, 1998.
2

(...) 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, 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.
(...) 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.
(...) 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.
Há, por fim, a noção de circuito. Trata-se de uma categoria que descreve o exercício de uma prática
ou a oferta de determinado serviço por meio de estabelecimentos, equipamentos e espaços que
não mantêm entre si uma relação de contigüidade espacial, sendo reconhecido em seu conjunto
pelos usuários habituais: por exemplo, o circuito gay, o circuito dos cinemas de arte, o circuito neoesotérico, dos salões de dança e shows black, do povo-de-santo, dos antiquários, dos clubbers e
tantos outros.
A noção de circuito também designa um uso do espaço e de equipamentos urbanos – possibilitando,
por conseguinte, o exercício da sociabilidade por meio de encontros, comunicação, manejo de
códigos –, porém de forma mais independente com relação ao espaço, sem se ater à contiguidade,
como ocorre na mancha ou no pedaço. Mas tem, igualmente, existência objetiva e observável: pode
ser levantado, descrito e localizado.
Em princípio, faz parte do circuito a totalidade dos equipamentos que concorrem para a oferta de
tal ou qual bem ou serviço, ou para o exercício de determinada prática, mas alguns deles acabam
sendo reconhecidos como ponto de referência e de sustentação à atividade. Mais do que um
conjunto fechado, o circuito pode ser considerado um princípio de classificação. Nesse sentido, é
possível distinguir um circuito principal que engloba outros, mais específicos: o circuito dos
acupunturistas ou o dos astrólogos, por exemplo, fazem parte do circuito principal neo-esotérico e
com ele mantém contatos, vínculos e troca. (MAGNANI, 1992, 1998)

3. A DIMENSÃO HISTÓRICA E SIMBÓLICA DO BAIRRO DE SANTA TEREZA3
No interior das cidades modernas emergem alguns territórios que conformam padrões socioespaciais muito próprios e de
particular valorização topofílica. São lugares que se afirmam pela diferença ou oposição às imposições rígidas da vida
urbana - tão marcada pelas determinações dos valores de troca - caracterizando-se como exemplos de resistência ao
processo mais amplo de transformação das cidades. Estes espaços, de maneira geral, são carregados de significados
históricos, simbólicos e afetivos, assumindo uma determinada personalidade e tornando-se, por conseguinte, singulares.
Em Belo Horizonte, o bairro de Santa Tereza corresponde, indubitavelmente, a um destes territórios. Figurando como
referência proeminente e distintiva dentro da vida cotidiana da cidade, este bairro vem desempenhando ao longo das
décadas, uma original função aglutinadora e polarizadora para os belo-horizontinos, o que lhe confere um genuíno poder
de evocação de imagens e significados no imaginário coletivo.
Tanto para os moradores do bairro, como para os demais habitantes da cidade, e, mesmo para aqueles que não o
frequentam constantemente, o Santa Tereza encerra duas dimensões simbólicas fundamentais. A primeira evoca a ideia
de um bairro tradicional, opondo-se ao modo de vida moderno, no qual as relações caracterizam-se pela impessoalidade
(SIMMEL, 1979). Em outras palavras, Santa Tereza é representada como um lugar de morar que ostenta características
muito próprias de cidades pequenas e interioranas, guardando uma atmosfera comunitária, na qual moradores mantêm
relações sociais mais estreitas, compartilhando de um mesmo sentimento de pertencimento ao lugar onde residem.
Também, tal como nas cidades pequenas, a presença da religiosidade e, particularmente, da Igreja Católica, faz-se
marcante em seu espaço físico e em suas relações sociais, colaborando para o estreitamento dos laços entre os
moradores. Não por acaso, é frequente a ideia de que no Santa Tereza reside um número muito grande de idosos, muito
embora os dados censitários desmintam esta impressão. Não só o bairro não apresenta uma população prioritariamente
idosa, como ostenta uma média de idade significativamente baixa (WESTIN, 1998). Esta percepção distorcida do perfil
etário do bairro é, assim, um reflexo do peculiar espaço de convivência oferecido por ele, espaço este capaz de garantir
aos diferentes elementos daquela comunidade, e particularmente aos mais idosos, um “lugar ao sol” e até mesmo uma
visibilidade que, em geral, lhes são roubados nos outros territórios da cidade moderna.
Ressalta-se que essa sensação de estar em um reduto interiorano dentro de uma grande cidade ganha uma maior força
em função do conjunto arquitetônico de Santa Tereza, possuidor um elevado grau de homogeneidade e que preserva
características da ocupação primeira da zona pericentral de Belo Horizonte. Assim, o arruamento, contrariamente ao
traçado adotado na zona urbana, responde mais claramente às condições do relevo local, apresentado quarteirões
subdivididos em lotes com frente estreita e considerável profundidade. Este tipo de desenho urbano se apresentou propício
a uma forma de ocupação frequente no bairro, que aglutina linearmente, em um único lote, diversas moradias: normalmente
a primeira voltada para a via e as demais, de caráter mais modesto, construídas nos fundos dos terrenos.
De modo geral, as casas construídas em Santa Tereza apresentam trato mais modesto, sendo solucionadas com a
utilização de símbolos e elementos de estilos arquitetônicos diversificados, porém de modo adaptado ao gosto dos
proprietários. Notam-se no bairro, casas construídas junto ao alinhamento ou com pequeno afastamento frontal ocupado
Reproduzido dos Dossiês de tombamento da Rua Adamina, 284 e Praça Duque de Caxias, 288, DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
CULTURAL, 2011.
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por jardim - algumas com feição eclética e art déco, outras com tratamento ornamental vinculado às soluções modernistas.
Neste conjunto arquitetônico, ancoram-se a memória e significativa parte da identidade coletiva dos moradores, reforçando,
ainda mais, o sentimento de vínculo e afetividade para com o bairro.
A segunda dimensão simbólica do bairro associa-se intimamente à sua imagem boêmia, carnavalesca e artística, tríade
esta que faz de Santa Tereza um espaço de atração e procura constante por parte dos moradores de diversas partes da
cidade, principalmente jovens, artistas e intelectuais. Afinal, o bairro projetou-se para fora de suas fronteiras, tornando-se
bastante conhecido, muito em virtude dos seus carnavais e blocos carnavalescos - como a Banda Santa – e por sua
participação no cenário musical brasileiro. Além do movimento musical internacionalmente conhecido como Clube da
Esquina, nasceram de Santa Tereza outras bandas como o Skank e o grupo Sepultura, alimentando a sua imagem de um
romântico bairro de artistas de vanguarda. Ademais, sua movimentação cultural expande-se para as casas de serestas,
restaurantes e uma enorme aglomeração de botequins que propiciam ao bairro uma particular atmosfera boêmia.
São estas as principais particularidades que tornam Santa Tereza um lugar sui generis no contexto de Belo Horizonte,
oferecendo uma atmosfera sedutora que convida ao uso, à sociabilidade e à fruição. Esta atmosfera, por sua vez, é
resultante de um longo e diferenciado processo de formação e desenvolvimento histórico.
O bairro de Santa Tereza consiste numa das ocupações mais antigas da cidade. Segundo o previsto no plano urbanístico
de Belo Horizonte, a área que hoje conforma o bairro era formada por grande parte da 7ª seção suburbana e por parte da
antiga colônia agrícola Américo Werneck. Nos primórdios de sua formação, a comunidade que lá se instalou era formada
basicamente de agricultores e de pedreiros, carpinteiros e pintores, muitos dos quais eram imigrantes europeus atraídos
pela oferta de trabalho na construção da nova capital. Em 1898, ou seja, no primeiro ano da nova Capital, foram
contabilizados 118 moradores, distribuídos em 23 famílias. Com o crescimento deste número, a ex-colônia agrícola Américo
Werneck foi emancipada, em 1912, sendo incorporada, finalmente, à zona suburbana da Capital. Com isto, a região
ganhava os primeiros contornos do que viria a se constituir o bairro de Santa Tereza.

Vista do 50 Batalhão da Força Policial em 1947. Fonte: Museu Histórico Abílio Barreto

Com a emancipação da ex-colônia agrícola, a Prefeitura de Belo Horizonte intentou uma política de controle do processo
de ocupação da região que deveria se sujeitar às normas atinentes ao uso e a ocupação do solo, ficando sob a
responsabilidade da prefeitura a construção de ruas e praças. Para tanto, o bairro recebeu o seu primeiro parcelamento e
estabeleceu-se que nenhuma construção poderia ali ser feita sem licença prévia da municipalidade que forneceria,
gratuitamente, plantas e alvarás aos que fossem construir suas casas (GOMES, 19-). Segundo o relatório do prefeito Flávio
do Santos, referente aos anos de 1922 e 1924, no chamado “bairro dos imigrantes” foram abertas 28 novas ruas, com 60
quarteirões e 1215 lotes. Estes últimos, por sua vez, estavam sendo concedidos gratuitamente ou alienados a funcionários
e empregados estaduais e federais, a oficiais e praças da força pública e a operários, delatando, assim, o perfil popular
dos seus primeiros moradores (GOMES, 19-).
Importante fator de atração e fixação de famílias na região foi a implantação do quartel da Força Pública, em 1924. Alguns
anos antes, dentro da meta do Governo de receber muitos imigrantes, foi iniciada a construção da Hospedaria dos
Imigrantes no local onde atualmente se encontra a Praça de Santa Tereza. Este equipamento visava fornecer aos
imigrantes chegados da Europa e de várias partes do Brasil as acomodações necessárias durante o tempo de espera para
seguirem aos núcleos coloniais nos subúrbios da Capital. Todavia, o prédio acabou não sendo utilizado pelos imigrantes,
recebendo a 59ª Cia. de Caçadores da Força Pública Mineira que lá se instalou. Posteriormente, o local passou a ser
ocupado pelo 5o Batalhão da Polícia Militar e, atualmente, pelo colégio Tiradentes, da PMMG (GÓES, 19?.).
A presença do quartel acabou por exercer um efeito indutor da ocupação do bairro, com a vinda de famílias de militares,
além de permitir a extensão da linha de bonde para Santa Tereza, chegando até a porta do 5° batalhão.

Formação da polícia militar. Observa-se ao fundo, o quartel da Praça Duque de Caxias. Ano: entre 1930 e 1935
Fonte: Fonte Museu Histórico Abílio Barreto.

Vista da Praça Duque de Caxias, com destaque para 5° Batalhão. Data: entre 1945 e 1950. Fonte: Museu Histórico Abílio
Barreto.

Nos anos de 1930, o bairro de Santa Tereza já possuía um bom comércio e vários tipos de serviços oferecidos à
comunidade. A rua principal já era a Mármore, onde se encontravam padarias, açougues, bares, salões de barbeiros,
sapatarias de concertos e tinturarias, muito comuns naquele tempo, e vários outros serviços. Em 1937, foi inaugurado um

dos espaços que muito contribuiu para o desenvolvimento de suas características culturais. Trata-se da Praça Duque de
Caxias, principal centro das atividades da comunidade e do comércio local. Esta praça situa-se em ponto aproximadamente
central no bairro e por ela passam duas vias importantes na região: Ruas Salinas e Mármore. Estas funcionam como vias
integradoras do bairro no sentido longitudinal, e a praça é um ponto de referência no meio destes dois caminhos. Com a
sua implantação, começou a surgir em seu entorno imediato um significativo comércio local, tornando-se principal ponto
de encontro dos moradores e palco de inúmeras manifestações cívicas, culturais e políticas. Também, em função do seu
ponto privilegiado, erigiu-se ali a igreja do bairro que, não obstante os demorados 31 anos de sua edificação (entre 1931 e
1962), tornou-se uma das suas principais referências. Praça e igreja tornaram-se, por conseguinte, ícones identitários do
bairro, e o lugar de sua centralidade.
Paralelamente às melhorias urbanas, as atividades esportivas e culturais vão tornando-se cada vez mais intensas, com a
formação de times de futebol, de clubes recreativos, grupos teatrais e blocos carnavalescos. Em 1925 fundava-se o time
de futebol “Santa Cruz”, em 1927, o “Santa Tereza Esporte Clube” e em 1928, o “Paraguassú”. Estas associações não se
limitavam ao futebol, sendo que em suas sedes ocorriam confraternizações, danças, bailes e apresentações teatrais. Em
1932 fundou-se o "Clube Teatral e Recreativo de Santa Tereza", importante espaço responsável pela organização de
diversos eventos sociais e atividades culturais. Ainda em 1932, surgiu o bloco carnavalesco “Não rapo nada”, o mais antigo
da região, tendo permanecido até 1981, inspirando o surgimento de outros blocos no bairro, como o “Inocentes de Santa
Tereza”, “Galãs Mirins”, o “Unidos de Santa Tereza” e a “Banda Santa”. Ao longo dos anos surgiram também associações
exclusivas para danças e carnaval, como o “Clube Estrela” e o “Clube Tajurá” localizado na rua Mármore (Santa Tereza,
1991). E assim, ao longo dos anos, o bairro foi criando identidade própria até se tornar uma região de grande efervescência
cultural.

Vista do Cine Santa Tereza, localizado na Praça Duque de Caxias. Ano: 1947. Fonte: Museu Histórico Abílio Barreto

Na década de 1950, Santa Tereza já presenciava a construção dos primeiros edifícios residenciais de pequeno porte. Mas,
ainda assim, até meados dos anos de 1970, o bairro carecia de infraestrutura básica, como por exemplo, rede de água
canalizada em todas as suas ruas, além de sofrer com as constantes inundações causadas pelas chuvas nas regiões
lindeiras ao vale do Ribeirão Arrudas. Ressalta-se que durante toda a primeira metade do século XX e ainda por alguns
anos depois, o bairro de Santa Tereza foi considerado uma região distante do Centro de Belo Horizonte, muito embora se
localize muito próximo ao perímetro da avenida do Contorno. Esta impressão de distanciamento é explicada pela situação
de isolamento em que o bairro permaneceu em função da sua situação geográfica e da dificuldade de comunicação viária
com o restante da cidade.
Segundo Baggio, foi o relativo isolamento que o bairro experimentou durante muitas décadas, que permitiu que fosse
preservada a maior parte de suas características socioespaciais ao longo do tempo. É válido lembrar que ele se encontra
apartado da cidade por duas grandes barreiras, a saber, o vale do Ribeirão Arrudas e a linha férrea. Para aquele autor, “a
constituição de Santa Tereza deu-se de modo a manter, por várias décadas, um relativo distanciamento das influências do
moderno e dos seus signos” (BAGGIO, 2005:168), fato que estaria na base da formação de uma cultura de resistência à
modernização. Além disso, outro ingrediente para o relativo isolamento do bairro, foi o fato de o mesmo não configurar
local de passagem, não estando perpassado por grandes redes arteriais de circulação. Isto porque Santa Tereza sempre
ofereceu dificuldades de penetração, com um a topografia acidentada, condição que contribuiu para que, por muito tempo,
ficasse à margem de investimentos de maior monta.
Assim, fora do vetor de expansão dos modernos equipamentos públicos e sem recursos para se impor no novo cenário
urbano da cidade em função do baixo nível de renda da sua população, Santa Tereza conseguiu adentrar os anos de 1980
ostentando um modo muito particular de inserir-se na realidade belo-horizontina, “desenvolvendo seu próprio processo
interpretativo e de adaptação frente aos novos valores” (WESTIN, 1998:80).
Na década de 1990 o cenário acima descrito vê-se ameaçado pelas forças da modernização. Nestes anos, o bairro tornouse, pela primeira vez, objeto de grandes obras, como a construção, em 1992, do viaduto que passa sobre a avenida dos
Andradas, ligando Santa Tereza a Santa Efigênia e a construção da estação de metrô, inaugurada no ano seguinte. Com
estas obras, o bairro ficou mais atrativo ao mercado imobiliário, tornado-se uma zona preferencial de expansão pericentral.
Segundo Baggio, tais transformações desencadearam um conjunto de conflitos entre os moradores - até então
acostumados a se apropriar da rua como local de lazer e fruição - e o recrudescimento do tráfego (BAGGIO, 2005). Além
do crescimento do número de veículos que pelo bairro trafegavam, verificou-se, também, o início do processo de
verticalização da região. Segundo diagnóstico feito pela Secretaria de Planejamento e Atividades Urbanas da prefeitura de
Belo Horizonte, em 1998, o bairro já contava com 5 edifícios de mais de 11 pavimentos, 7 entre 8 e 10 pavimentos, 14
entre 5 e 7 pavimentos e mais de 3 mil edificações com até quatro pavimentos. Em 1995, o bairro foi incluído no novo plano
diretor de Belo Horizonte, como Zona de Adensamento Preferencial (ZAP), o que induzia a ocupação residencial
multifamiliar vertical e os empreendimentos imobiliários de maior monta.
Diante deste contexto, os moradores de Santa Tereza, vendo-se na iminência da descaracterização da ambiência peculiar
do bairro - até então livre da violação impositiva do mercado – e da perda dos elementos constitutivos da identidade daquele
território, mobilizaram-se a fim de resistir à imposição do padrão de ocupação estabelecida pela lei municipal. Assim, em

meados de 1996, surgia o movimento comunitário Salve Santa Tereza, que tinha como objetivo garantir a preservação das
características primordiais daquele bairro.
A ação da comunidade de Santa Tereza teve forte ressonância junto ao poder público, conduzindo a aprovação, pela
Câmara Municipal, do artigo 83 da lei 7.166/96 da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Este último estabelece
que o bairro Santa Tereza passa a ser considerado uma ADE (Área de Diretrizes Especiais), isto é, como área que “em
função das características ambientais e de ocupação histórico-cultural, demanda a adoção de medidas especiais para
proteger e manter o uso predominantemente residencial”.

3.1. O PEDAÇO RESIDENCIAL
A edificação, ora em estudo, está situada no pedaço residencial do conjunto urbano protegido, conforme o Dossiê para
Proteção do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza (DIRETORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL, 2014). Sua localização
pode ser verificada no mapa abaixo:

Pouso
Pouso Alegre
Alegre

Porção norte, movimentada com
declividade em direção à rua Pouso Alegre

Genaro
Genaro Masci
Masci
Divinópolis
Divinópolis
Boêmio/comercial
Boêmio/comercial
Capitão
Capitão Procópio
Procópio
Bueno
Bueno Brandão
Brandão

Porção sul, pouco movimentada

Mapa de caracterização do conjunto e localização dos pedaços, com indicação da Rua Bueno Brandão). Fonte: Dossiê para
Proteção do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza, p. 59.

Esse pedaço é caracterizado por uma porção onde são preservados os núcleos ou pedaços caracterizados pela maior
tranquilidade e a maior parte dos conjuntos arquitetônicos mais significativos em termos de interesse para proteção. Tais
núcleos podem ser identificados nas proximidades das ruas Genaro Masci, Capitão Procópio, Gabro, Bueno Brandão, e
na região conhecida como Alto dos Piolhos. À medida que se adentra na direção sul do conjunto urbano percebe-se a
diminuição do burburinho decorrente da dinâmica agitada dos restaurantes, dos bares e do comércio. Uma das razões
para que isso ocorra pode ser identificado na própria conformação física do bairro. Nessa porção, há uma barreira física e
a consequente interrupção da malha urbana que contorna o bairro. De fato, a rua Conselheiro Rocha se desenvolve ao
longo da linha de trem, envolvendo toda a porção sul do conjunto urbano. A linha de trem e o Ribeirão Arrudas são barreiras
decorrentes da morfologia urbana que impedem o acesso direto ao interior do conjunto por esse lado. Tal conformação
permitiu a preservação de certas qualidades urbanas que se refletem na existência de uma excepcional ambiência urbana.
Assim, há trechos inteiros de ruas onde não há o característico trafego de veículos das áreas mais dinâmicas do conjunto.
Esse aspecto evidencia-se como uma das características mais expressivas dessa porção do bairro, conferindo-lhe, por
vezes, um caráter bucólico, que alguns identificam como “interiorano”.

Altimetria referenciada ao bem
protegido
7 metros
9 metros
Parâmetros da ADE
15 metros

Registro documental
Em processo de
tombamento
Tombados

Altimetrias propostas no Conjunto Urbano Protegido. Fonte: Dossiê para Proteção do Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza,
p. 114.

Neste pedaço há uma grade concentração de edificações com interesse para proteção que, embora não conformem um
núcleo estilístico homogêneo, contribuem sobremaneira para a preservação dos modos de vida no bairro e sua associação
com um território tradicional, marcado por uma maior proximidade entre “a rua” e “a casa”, por laços de sociabilidade e por
uma identidade comum.
Os “Pedaços Residenciais” correspondem a alguns núcleos de edificações localizadas ao norte e ao sul do bairro,
sobretudo em sua porção sul, isto é, mais próximos à linha férrea. Nestes pedaços predomina a ocupação por edificações
de uso residencial unifamiliar, pontuada por edificações residenciais multifamiliares verticais. Neles observa-se também a
existência de uma ambiência urbana marcada pela tranquilidade característica de bairros residenciais mais afastados da
região central de Belo Horizonte e pelo baixo trânsito de veículos. Essa qualidade ambiental é favorecida também pela
maior arborização, pela presença de calçamentos poliédricos e pela proximidade com a linha férrea que configura uma
barreira física importante entre o bairro e o restante da cidade. Os poucos usos não residenciais aí existentes e as poucas
vias que concentram o trânsito de veículos de passagem não são capazes de causar impacto significativo no ambiente
residencial.

Trecho da Rua Bueno Brandão marcada pela tranquilidade característica de bairros residenciais”.
Fonte: Gogle maps

Trecho da Rua Bueno Brandão marcada pela tranquilidade característica de bairros residenciais”.
Fonte: DPCA 05/05/2022

Trecho da Rua Bueno Brandão marcada pela tranquilidade característica de bairros residenciais”.
Fonte: Gogle maps

Trecho da Rua Hermilo Alves: Fonte: DPCA 05/05/2022

Trecho da Rua Bueno Brandão marcada pela tranquilidade característica de bairros residenciais”.
Fonte: Gogle maps.

Outro trecho da Rua Hermilo Alves: Fonte: DPCA 05/05/2022

Mapa com indicação dos pedaços que se formam ao longo dos trajetos referenciais ou, ainda, em virtude de ambiências de
grande representatividade, constituídas pela concentração de edificações consideradas como referências arquitetônicas e
simbólicas, relacionadas ao modo de vida do bairro. No mapa acima, os quadrados nas cores laranja e vermelho representam,
respectivamente, as edificações indicadas para tombamento e aquelas em processo de tombamento. Os quadrados verdes
representam as edificações indicadas no segundo grau de proteção, registro documental. Mapa elaborado por MAGNI T. a
partir de dados da PBH e DPCA. Fonte: Dossiê De Tombamento, 2016.

Bem cultural localizado à Rua Bueno Brandão, 351, objeto do presente dossiê de tombamento. Fonte: Google Earth, 2022.

Mapa com a definição do grau de proteção de imóveis selecionados dentro do Conjunto de Santa Tereza. Em destaque, o
imóvel em estudo: “imóvel com processo de tombamento aberto”.
Fonte: Siurbe BHmaps

Vista da edificação e seu entorno. Fonte: Google, 2022.

Outra vista da edificação e seu entorno. Fonte: DPCA: 05/05/2022.

4. BUENO BRANDÃO, 351 – TRAJETÓRIA HISTÓRICA
A história da edificação localizada à Rua Bueno Brandão, nº 351, no Bairro Santa Tereza em Belo Horizonte está
intimamente associada ao processo de consolidação da expansão urbana da nova capital. A edificação também apresenta
grande importância para as memórias da trajetória dos imigrantes de origem italiana que se estabeleceram na cidade no
século XX que, ao lado dos imigrantes de origem libanesa, síria e espanhola, foram importantes agentes da formação da
identidade belo-horizontina, desde o início da construção da cidade.
Porém, antes de tratar especificamente da história da edificação, contextualizando sua trajetória, dos seus construtores e
dos seus proprietários, é válido abordar mais um pouco a história do Bairro Santa Tereza, por se tratar de uma região de
suma importância no processo de estabelecimento da nova capital do Estado de Minas Gerais.
Construída na década final do século XIX, Belo Horizonte foi inaugurada em 12 de dezembro de 1897. Na “Planta Geral
da Cidade de Minas” elaborada por Aarão Reis e pela comissão por ele chefiada, sendo esse documento uma das primeiras
plantas urbanísticas da cidade, já é possível observar a primeira denominação da região que, no contexto do planejamento
da nova capital de Minas Gerais, incialmente, era conhecida como “7ª Seção Suburbana” (ARREGUY; RIBEIRO, 2007).

Destacado em vermelho, a região inicialmente denominada 7ª Seção Suburbana. Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo
Horizonte - APCBH

Detalhe da área destinada à VII Seção Suburbana, onde mais tarde seria formado o bairro Santa Tereza.
Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte - APCBH

Segundo o previsto no plano urbanístico de Belo Horizonte, a área que hoje conforma o bairro era formada por grande
parte da VII seção suburbana e por parte da antiga colônia agrícola Américo Werneck. Nos primórdios de sua formação, a
comunidade que lá se instalou era formada basicamente de agricultores e de pedreiros, carpinteiros e pintores, muitos dos
quais eram imigrantes europeus atraídos pela oferta de trabalho na construção da nova capital.

Planta da Colônia Córrego da Mata – Núcleo Américo Werneck Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte APCBH

O principal motivo para a vinda de tantos imigrantes para o Brasil foi a situação política instável por que passava a Europa
e, principalmente, a Itália, que havia saído da guerra de unificação. Acrescente-se o fato do êxodo rural causado pela
falência das fazendas e a ausência de empregos nos núcleos urbanos. Com o desenvolvimento da industrialização, iniciase o processo de substituição de mão de obra por máquinas tornando restrita a contratação de operários.
Neste mesmo período, o Brasil encontrava-se em uma situação histórica com a libertação dos escravizados. Milhares deles
procuraram suas próprias terras, fugindo dos seus antigos senhores e criaram os quilombos. As fazendas, sobretudo de

café no estado de São Paulo e Vale do Paraíba e Sul de Minas e nas plantações de cana de açúcar de Pernambuco e do
Rio de Janeiro, ficaram sem mão de obra para continuar a produção.
Com a aprovação da Lei de Imigração para o Estado de Minas Gerais, em 1892, centenas de fazendeiros se organizaram
para trazer da Europa trabalhadores para as suas propriedades e, com a criação da Comissão Construtora da Nova Capital,
para a cidade que iria surgir dentro de poucos anos.
Um ano depois, para abrigar os imigrantes, que viriam para a Capital, foi construída uma Hospedaria de Imigrantes, até
que fossem encaminhadas para as Colônias que estavam sendo projetada. Foram criadas cinco Colônias de Imigrantes,
nos arredores da cidade. A Colônia “Córrego da Matta”, depois “Américo Werneck”, foi instalada na 7ª Seção Suburbana,
parte da mesma região do futuro Bairro Santa Tereza. Também foram criadas as Colônias, “Bias Fortes”, “Afonso Pena”,
“Carlos Prates” e “Adalberto Ferraz”, ao redor da futura Avenida do Contorno. Nelas, além dos operários e artistas, foram
abrigados os agricultores para plantar, colher e vender verduras, frutas, legumes, leite, ovos, carne para os habitantes da
cidade que estava nascia e crescia.

Antiga Hospedaria dos imigrantes, 1937. Fonte: Acervo Luís Góes

Assim nasceu o bairro Santa Tereza, um dos mais antigos da capital. Sua formação definitiva aconteceu em 1910, com a
inauguração do Hospital do Isolado (Cícero Ferreira), provocando um novo núcleo de povoamento, inclusive com abertura
de um pequeno comércio. Em 1910, a população era de 292 pessoas, adultas, sendo 138 brasileiros, 30 italianos, 26
portugueses e 18 espanhóis, segundo um relatório da época. Já em 1916, a comunidade recebe quartel do Exército, para
sediar, em 1924, o 5º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais.
Com o crescimento do número de moradores, a ex-colônia agrícola Américo Werneck foi emancipada, em 1912, sendo
incorporada, finalmente, à zona suburbana da Capital. Com isto, a região ganhava os primeiros contornos do que viria a
se constituir o bairro de Santa Tereza.
A arquitetura que caracteriza grande parte do bairro Santa Tereza não se diferencia substancialmente da que se implantou,
durante meados do século XX, nos demais bairros mais antigos do anel pericentral de Belo Horizonte. O bairro apresenta
uma paisagem em transformação, onde os edifícios mais recentes convivem com exemplares construídos especialmente

entre os anos 1920 e 1940. Essa primeira arquitetura apresenta múltiplas influências, adotadas de forma mais ou menos
livre pelos construtores que a produziram. A produção dos construtores e arquitetos que atuaram na produção dessa
arquitetura denota o processo de absorção, reinterpretação e recombinação dos esquemas recorrentes no repertório dos
diversos estilos arquitetônicos históricos. Ou seja, enquanto nas áreas centrais da cidade, consideradas mais “nobres”, os
esquemas arquitetônicos eram aplicados com certo rigor, nos bairros pericentrais esses mesmos esquemas eram
reinterpretados e modificados com maior liberdade. Assim, em termos plásticos, a arquitetura apresenta frequentemente
elementos estilizados, inusitados, inspirados nas soluções das arquiteturas clássica, gótica, renascentista, mourisca, art
nouveau. Destacam-se especialmente as formas derivadas do art déco, racional clássico, neocolonial e do modernismo
proposto por Niemeyer e pelos arquitetos modernistas mineiros.
No início dos anos 1940, Belo Horizonte se esforçava para deixar para trás sua imagem de cidade de funcionários e assumir
uma posição de destaque como pólo industrial. No próprio ano de 1940 o médico Juscelino Kubitschek foi nomeado prefeito
pelo interventor Benedito Valadares e logo passou a intervir na cidade: suas primeiras obras consistiram em renovar a
pavimentação da zona central, asfaltar a avenida Afonso Pena e tornar realidade a avenida do Contorno que, pouco tempo
depois seria inaugurada pelo presidente Getúlio Vargas.
JK passou para a história da cidade como o "prefeito-furacão", pela quantidade e rapidez das obras que realizou. Havia
em Belo Horizonte uma barragem, resultante do represamento de diversos córregos, iniciada na gestão anterior de Otacílio
Negrão de Lima para de resolver os problemas de fornecimento de água para a cidade. Juscelino olhou para o
empreendimento sob nova perspectiva e vislumbrou o potencial turístico e de lazer que o projeto poderia conter. Convocou
o arquiteto Oscar Niemeyer e começou a aventura que marcaria não só sua passagem pela prefeitura de Belo Horizonte
como, mais tarde, a construção de Brasília. A novidade chamava-se Pampulha.
O conjunto da Pampulha, idealizado por Juscelino e projetado por Niemeyer, incluía o Iate Clube, o Cassino, a Casa do
Baile e a Capela de São Francisco de Assis. O cassino serviria para colocar Belo Horizonte no circuito das estâncias
hidrominerais de Minas Gerais, que faziam grande sucesso. Na verdade, foi fechado no governo Dutra para só reabrir em
1957, quando se tornou Museu de Arte. A capela foi a primeira igreja moderna do Brasil. A Oscar Niemeyer juntara-se o
pintor Santa Rosa, que desenvolveu o projeto de decoração interna dos edifícios, o paisagista Burle Marx, que planejou os
jardins, e Portinari, que realizou os quadros da Via Sacra da capela, desenhou os azulejos da parte posterior e o mural ao
fundo do altar. A ousadia de Niemeyer em renovar um espaço religioso tradicional causou enorme estranhamento na
população e reações negativas na Igreja Católica. Basta lembrar que as autoridades eclesiásticas se recusaram a
consagrar a igreja da Pampulha. Os jornais da época criticaram a arquitetura da capela, dizendo que a arte e a arquitetura
modernas eram inadequadas para a construção e a decoração de igrejas.
A gestão de JK na prefeitura de Belo Horizonte envolveu também um programa de ação cultural. O Instituto de Belas Artes,
implantado em 1943, incorporou uma Escola de Arquitetura que funcionava desde 1930. Nela iria ensinar desenho e pintura
Alberto da Veiga Guignard, também trazido a Belo Horizonte por Juscelino. Desse núcleo surgiria uma geração de artistas
plásticos que se tornou famosa e que incluiu Mary Vieira, Leda Gontijo e Amílcar de Castro.
Em maio de 1944 foi realizada em Belo Horizonte uma famosa exposição de arte moderna que reuniu os mais importantes
artistas brasileiros e colocou a cidade no circuito nacional de artes plásticas, junto com o Rio e São Paulo.

Quando Getúlio Vargas foi deposto, em 1945, JK deixou a prefeitura e foi representar Minas na Constituinte e na Câmara
dos Deputados. Eleito em 1950, no ano seguinte assumiu o governo do estado. O binômio "energia e transporte" resumia
suas preocupações e seus projetos.
JK convidou novamente Oscar Niemeyer a colaborar em projetos variados: o Colégio Estadual de Minas Gerais (1954), a
Biblioteca Pública (só terminada mais tarde), o Edifício Niemeyer (1955), o Banco Mineiro da Produção, a Escola Técnica
da Gameleira. A arquitetura moderna estava, definitivamente, introduzida em Belo Horizonte.

4.1. BUENO BRANDÃO, 351 – OS PROPRIETÁRIOS
É nesse contexto, marcado pelos anos iniciais após a introdução do modernismo na cidade, que a história da edificação é
tratada no presente texto. Antes de avançarmos especificamente à história dos proprietários, é importante destacar que,
conforme microfilmes originais, disponibilizados pelo APCBH, a edificação tem projeto aprovado no ano de 1953 e leva a
assinatura do arquiteto Luis Pinto Coelho. Seu proprietário, conforme documentos citados era o Sr. Geraldo Assunção
Maia.
A história dos proprietários teve seu início com a chegada da Dona Maria Paulina Pezzi Maia Teixeira, 85 anos, filha de
Geraldo Assunção Maia, proprietário da casa em estudo, confirmadas por informações obtidas nos microfilmes da
edificação abaixo:

Microfilme de projeto original de Luis Pinto Coelho com a indicação de Geraldo Assunção Maia, como proprietário. Ano: 1953.
Fonte: APCBH

Fragmento de Microfilme de projeto original de Luis Pinto Coelho com a indicação de Geraldo Assunção Maia, como
proprietário. Fonte: APCBH

O lote correspondente a este imóvel é originário do parcelamento do lote original pertencente à Escola Estadual José
Bonifácio, conforme documento abaixo.

Fonte: APCBH

Dona Maria Paulina morou no bairro Santa Tereza de 1954 a 1967, quando se casou com Geraldo Magela Dias Ferreira.
Tiveram dois filhos, Eduardo, falecido em 2008 e Alexandre. Dona Paulina conta que seu pai, Geraldo Assunção Maia,
nasceu em Campo Belo e era comerciante, dono de loja de peças de automóvel. Casou-se com D. Isotta Pezzi Maia –
descendente de italianos, nascida em Belo Horizonte e tiveram três filhos: Josué Pezzi Maia, engenheiro, formado pela
UFMG, falecido ainda novo, Maria Paulina Pezzi Maia e Ronaldo Pezzi Maia, comerciante que mora há muitos anos em
Nova York.
A família morava, anteriormente, no bairro Floresta, na Rua José Pedro Drumond, em uma casa modesta. Na década de
1950, o Sr. Geraldo adquiriu um terreno em um leilão do Grupo Estadual José Bonifácio, na Rua Hermínio Alves esquina
com Rua Bueno Brandão, no bairro de Santa Tereza, para construir uma casa maior.

Fachada da edificação voltada para a Rua Bueno Brandão, 351. Fonte: DPCA – 05/05/2022

A escolha do arquiteto, Luis Pinto Coelho, para idealizar o projeto da nova casa se deu de uma forma peculiar: como
Paulina frequentava e gostava muito da casa de uma amiga de colégio, na Avenida Afonso Pena, pediu ao pai que fizesse
uma casa parecida com a da amiga e que contratasse o mesmo arquiteto. E o pai acatou o pedido da filha. A nova casa
seria ampla e confortável, com grandes salas para que pudessem fazer reuniões com familiares e amigos, nos finais de
semana. Segundo D. Paulina, nessa época, não era comum as pessoas saírem para bares e restaurantes.
A família mudou-se do bairro Floresta para Santa Tereza, em 24 de agosto de 1954, dia da morte de Getúlio Vargas, fato
inesquecível para eles.
Seus pais se relacionavam bem com os vizinhos. Lembra-se do Dr. Edgard Carvalho Silva, dentista e professor da UFMG,
que morava bem próximo a eles na Rua Bueno Brandão e o Sr. Zeferino Bittencourt, cuja esposa era professora e moravam
próximo ao Grupo, na rua Hermilo Alves.

Fachada lateral da edificação voltada para a Hermilo Qlves. Fonte: DPCA 05/05/2022

Paulina relata que apesar de morarem no bairro de Santa Tereza, faziam as compras do dia a dia no bairro Floresta, onde
moraram por muitos anos. Frequentava a Igreja Nossa Senhora das Dores na Avenida do Contorno e Paulina estudava no
Colégio Sagrado Coração de Maria, na Rua Estevão Pinto, no bairro Serra. Segundo D. Paulina, um dos motivos para não
utilizarem os serviços do bairro de Santa Tereza, era a localização da casa, muito no início do bairro, mais próximo da
Avenida do Contorno e da parte comercial do bairro Floresta.
Em 1997 o Sr. Geraldo Assunção Maia, pai de D. Paulina faleceu. A casa continuou ocupada pela família Maia até a morte
de D. Isotta em 2006, quando então passaram a alugar o imóvel para uso comercial, e desde então a casa vem sofrendo
alterações constantes.

4.2. BUENO BRANDÃO, 351 – O ARQUITETO
Conforme informado acima, o projeto original da edificação é do arquiteto Luiz Pinto Coelho do ano de 1953. Luís Pinto
Coelho foi arquiteto formado pela primeira turma da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais,
juntamente com Virgílio de Castro, Euclides Lisboa, Vicente Buffalo, Celso José Werneck, Edmundo Bezerril Fontinelli, em
1936. Nasceu em 18 de fevereiro de 1912. Era filho de Júlio César da Cunha Pinto Coelho, nascido em Santa Bárbara e
vindo para Belo Horizonte, como um dos construtores da nova capital.
O Arquiteto foi casado com D. Elza Andrade Pinto Coelho e teve cinco filhos: Regina Maria Andrade Álvares da Silva,
Marise Índio do Brasil, Beatriz Pavão, Luíz Flávio Pinto Coelho, Elaine Andrade Pinto Coelho. Trabalhou como estagiário

de Luiz Signorelli e Rafaello Berti. Este último foi amigo íntimo de Luiz chegando a dar o seu filho Mário, para ser seu
afilhado de batismo.
O arquiteto Luiz Pinto Coelho foi responsável pelo projeto e construção de inúmeros edifícios residenciais e comerciais na
cidade entre eles o edifício Acaiaca, na avenida Afonso Pena, o edifício Redelvim Andrade na Praça Raul Soares e o
edifício Itambé, na avenida Bias Fortes. Foi também responsável por várias residências na cidade as quais podemos
destacar algumas que continuam a compor a paisagem urbana da nossa cidade: residência a rua Bernardo Mascarenhas,
(Daniela Gontijo), rua Conde Linhares, avenida Bias Fortes esquina com Espírito Santo e a rua Grão Mogol, 157.
Pinto Coelho seguia os padrões estéticos da época ligando aos estilos que buscavam uma identidade nacional até o
movimento moderno. O Modernismo se manifestou em sua obra em duas vertentes, o estilo Marajoara e o Modernismo
ligado ao movimento internacional.

O estilo Marajoara, através de inspiração em motivos da cultura amazônica, estabelecia uma busca por um estilo
nacionalista, os quais foram, também, as premissas do estilo neocolonial. Sofria também influência vinda do art-decó
através da geometrização dos ornamentos. Esta arquitetura vai estar muito ligada às artes decorativas, apesar de já existir
um acuro formal incorporando dados urbanísticos na solução do partido arquitetônico, como é o caso do edifício Acaiaca.
É no estilo marajoara que o arquiteto vai fazer seu nome e vai dar um novo direcionamento na arquitetura da cidade. Não
se pensa em estilo Marajora sem se pensar no seu ícone maior na cidade que são as efígies dos índios da avenida Afonso
Pena. Seria a partir dos anos 50 que Pinto Coelho incorporaria em sua arquitetura o vocabulário e as premissas da
arquitetura moderna.
Brasil Palace Hotel
Arquitetos: Bruno Grasfield
Graflinder e Emílio Baumgart (projeto
original), Luiz Pinto Coelho (projeto final)
Uso: Hotel
Ano: 1939/1941
Estilo: Art Decó
Endereço: Rua Carijós 269, Praça Sete,
Centro

Edifício Randrade
Arquiteto: Luiz Pinto Coelho
Uso: Residencial
Cliente: Redelvim Andrade
Ano: 1941
Estilo: Art Decó
Endereço: Av. Augusto de Lima 1036.

Edifício Acaiaca
Arquiteto: Luiz Pinto Coelho
Uso: Escritórios Cliente:
Ano: 1943
Estilo: Art Decó
Endereço: Avenida Afonso Pena 867,
Centro
Tombamento: Conjunto Urbano da Av.
Afonso Pena e Adjacências.
Conjunto Urbano da Av. Alfredo Balena e
Adjacências. Conjunto Urbano da Rua da
Bahia
Residência
Arquiteto: Luiz Pinto Coelho
Uso: Residencial (original)
Ano: 1944/1947
Estilo: Neocolonial
Endereço: Avenida Bias Fortes 247,
Lourdes
Tombamento: Conjunto Urbano da Praça
da Liberdade e Adjacências; Conjunto
Urbano da Rua da Bahia.

Residência
Arquiteto: Luiz Pinto Coelho
Uso: Residencial
Ano: 1949
Estilo: Neocolonial
Endereço: Rua Bernardo Guimarães
2261, Lourdes

Edif. Santa Isabel
Arquiteto: Luiz Pinto Coelho
Uso: Residencial
Ano: 1953
Estilo: Protomoderno
Endereço: Av. Afonso Pena 2239,
Funcionários.

Cervejaria Pinguim
Arquiteto: Luiz Pinto Coelho (original)
Uso: Residencial (original); Comercial
(atual)
Ano: 1954
Estilo: Moderno
Endereço: Rua Grão Mogol 157, Carmo
Tombamento: Tombamento isolado

Edif. Rotary
Arquitetos: Luiz Pinto Coelho e Arturo
Garcia
Uso: Serviço
Cliente: Rotary Club do Brasil
Ano: 1965
Estilo: Moderno
Endereço: Rua Guajajaras 415, Centro

4.3. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA
De acordo com o material apresentado por Grillo & Werneck, o fato de o lote estar localizado em uma esquina permitiu ao
arquiteto uma solução que valoriza a composição projetada colocando em destaque duas de suas fachadas e o jogo de
volumes conseguido por meio da solução arquitetônica. Abaixo fragmento do projeto original com destaque para
setorização bem-marcada na proposta do arquiteto:

ACESSO
SECUNDÁRIO

ÁREA DE
SERVIÇO

ÁREA
ÍNTIMA
ÁREA
SOCIAL

ACESSO
PRINCIPAL

ACESSO
AO ABRIGO

Segundo o projeto original, o acesso principal localizado na esquina das ruas Hermilo Alves e Bueno Brandão é feito por
uma pequena escada que se desenvolve por meio de uma rampa que, atravessando o jardim frontal, termina na Varanda
que serve de marcação para a entrada principal da residência. Este elemento estabelece uma referência com os alpendres,
comuns na arquitetura do início do século 20, quando a nova tipologia de implantação permite a introdução dos
afastamentos frontal e lateral, quase sempre ajardinados.
Na extremidade do lote, no trecho voltado para a rua Hermilo Alves, fica localizado o acesso de serviço e na extremidade
voltada para a rua Bueno Brandão é localizado o acesso ao abrigo para carros.
A implantação do imóvel foi feita de forma diferente do apresentado no projeto: o nível do piso interno é alterado, ficando
cerca de um metro acima do nível do acesso principal, gerando algumas alterações, sendo a principal, o desnível do piso
do abrigo para carros.
Se a setorização adotada para a distribuição dos ambientes internos deixa claro o funcionalismo e a hierarquização dos
espaços, mas ficando distante das “plantas livres” que tão bem caracterizam a arquitetura deste período, o tratamento

plástico dado à suas fachadas contêm diversos elementos que tão bem definem a arquitetura moderna deste período. A
cobertura é proposta num jogo de grandes águas recobertas com telhas cerâmicas, desenvolvidas por meio de composição
de planos com inclinações diferenciadas, remetendo aos telhados tipo “asa de borboleta” seguindo o modelo criado pelo
arquiteto Oscar Niemeyer em sua proposta para o Iate Clube, implantado nas margens da Lagoa da Pampulha.

A planta desenvolve-se de forma setorizada em torno de um pátio interno ajardinado, tendo os espaços principais, Salas e
Copa, voltados para ele e estabelecendo uma interligação entre o interno e o externo, solução bastante utilizada nas
residências com propostas da arquitetura moderna.
O programa utilizado define que a parte social seja composta por um conjunto de Salas (Visitas e Jantar) que se comunica
com a Copa e com o Pátio interno, a parte de serviços, composta por dois Quartos, Banho, Cozinha e pequena Área de
Serviço que, organizam-se, sequencialmente, em direção ao fundo do lote, mantendo em sua organização interna e na
forma de distribuição de seus espaços os conceitos utilizados pela arquitetura desenvolvida neste período, desprovida de
uma circulação interna que possibilitaria a setorização e a hierarquização dos espaços. Por meio da Copa é possível o
acesso à parte íntima, composta, neste nível, por três quartos, dois banhos e pela escada de acesso ao piso superior
composto por uma Sala íntima e por mais um quarto.
O acabamento interno dos ambientes mantém as soluções adotadas neste período: pisos das salas em madeira com
paginação geométrica com cores diferenciadas, o dos quartos em tacos de peroba com paginação em malha e os pisos
da cozinha e dos banhos em cerâmica. O piso das varandas (térreo e primeiro pavimento) é executado em mosaico
veneziano. Os tetos de todos os ambientes são em laje revestida com acabamento em pintura. As paredes recebem
acabamento em pintura lisa.
A partir de 2006, o imóvel passa a ser alugado e muda sua função passando a ter uso comercial. Atualmente abriga a ONG
MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens. As alterações efetuadas no interior do imóvel são pequenas, permitindo a
readequação quando necessário, com exceção dos Banhos que foram adaptados para sanitários funcionais.

Todas estas alterações mantiveram o acabamento interno dos ambientes e, os acréscimos feitos procuraram dar
continuidade à ambiência original do imóvel, mesmo assim é possível perceber estas alterações ou inserções de elementos
novos no conjunto.
As etapas construtivas, os detalhes construtivos e de acabamento, bem como as características internas dos ambientes e
os detalhes definidores do estilo do imóvel em estudo encontram-se documentados, descritos e relacionados no Relatório
Cronológico e no Relatório Fotográfico que complementam esta análise.
Incorporação da Despensa ao Quarto
transformando em sala de trabalho.

Alteração do layout do Banho,
eliminação da Circulação e alteração
dos vãos das portas.

Criação de Circulação e alteração do
layout do Banho

Divisão da Sala para a criação de
ambiente de trabalho.
Criação de outra sala sobre teto do
abrigo.

A equipe técnica da DPCA também realizou vistoria em 05/05/2022 no bem em estudo para elaboração deste dossiê e
apresenta a descrição arquitetônica que se segue:
A edificação à Rua Bueno Brandão, 351 destaca-se na ambiência local dada sua posição junto à esquina da Rua Hermilo
Alves. Com duas fachadas, a principal voltada para Bueno Brandão e outra para Hermilo Alves, a casa apresenta traços
muito característicos do Modernismo, ainda que guarde resquícios com forte influência do Ecletismo tardio. O imóvel possui
fechamento em mureta revestida com pedras irregulares e gradil baixo. O gradil é em barras verticais, de trama aberta,
sobre mureta em pedra de aparelho irregular. Trata-se de solução de fechamento frontal que valoriza a arquitetura, favorece
a integração da casa na ambiência desse pedaço do conjunto protegido e ao mesmo tempo garante a segurança da casa.
A fachada principal apresenta um jogo de volumes recortado pelas varandas que avançam ao centro (separadas por beiral
que avança entre elas em curva) com colunas de sustentação cilíndricas também revestidas por pedras irregulares como
as do embasamento e das muretas. No pano da fachada à esquerda das varandas, destaca-se a caixa da escada vedada
com alvenaria em tijolo de vidro e a composição é marcada à esquerda com duas janelas dos quartos escalonadas entre
os pavimentos inferior e superior. O agenciamento das áreas internas e a distribuição dos pavimentos aproveitando a
declividade da rua Hermilo Alves permitiram ainda o jogo das águas das coberturas que remetem à composição “asa de
borboleta” entre o volume do quarto do casal e o quarto do pavimento superior mais recuado, solução tão característica do
Modernismo.
Pela fachada da Hermilo Alves, o volume do quarto e do banheiro do casal ocupa o alinhamento do lote e, também mais
recuado, preservando parte do afastamento ajardinado, o volume com as janelas da área íntima que abriga os quartos e o
banheiro dos filhos com a água da cobertura reta. Na extremidade da mesma fachada da Hermilo, encontra-se ainda o
acesso a área de serviço com portão em chapa metálica e um pequeno afastamento frontal é mantido com canteiro. A área
de serviço se desenvolve nessa porção junto à divisa do lote na Hermilo Alves mantendo parte do afastamento lateral. As
janelas dos quartos são em madeira tipo veneziana por fora e guilhotina com vedação em vidro por dentro e as dos
banheiros são basculantes em ferro e vidro.
O tratamento volumétrico da edificação se resolve na fachada frontal com as varandas que avançam ao centro e elementos
decorativos que remetem à linguagem do Ecletismo tardio com influências neoclássicas. O corpo principal é pintado em
branco e detalhes retos emolduram os vãos na cor verde. O embasamento é revestido em pedra de aparelho irregular e o
corpo é formado pelos dois pavimentos que apresentam além das portas das varandas ao centro de acesso à sala de
visitas no primeiro pavimento e ao salão no pavimento superior, as janelas escalonadas de larguras diferentes. Trata-se
de janelas de correr em madeira e vidro com venezianas, pintadas na cor verde.
Apresentando partido em “U”, o agenciamento da edificação confere uma dinâmica formal com integração das áreas do
jardim frontal e do pátio interno com caminhamentos bem demarcados nas áreas externas. O acesso principal se dá pelo
chanfro da esquina, o acesso de veículos (com abrigo) fica na extremidade do lote na fachada voltada para rua Bueno
Brandão e o acesso de serviço bem separado da fachada principal, na extremidade da fachada voltada para a Hermilo
Alves. A área de serviço comporta dois cômodos, banheiro e lavanderia e o acesso ao restante da casa só é possível pela
cozinha, cômodo que junto com a copa fazem a transição com as demais áreas da edificação. Implantada com afastamento

frontal ajardinado, a casa preserva o espaço interno do pátio no mesmo nível do primeiro pavimento (acima da rua) que
serve de apoio à área de lazer e dá acesso à garagem localizada na parte frontal abaixo do nível da casa.
Desse modo, desenvolvendo-se em dois níveis acima da Bueno Brandão, além daquele ocupado pelo abrigo de carros no
mesmo nível da rua, o acesso principal da edificação à sala de visitas é definido por rampa que leva à varanda frontal que
se abre para o jardim frontal. A varanda possui colunas cilíndricas e revestimento de piso em embrechado de pedras e
marmorite. A porta de acesso, metálica com vedação em vidro, apresenta verga reta emoldurada por pedra mármore e
gradil delicadamente trabalhado em arabescos com rendilhado. A mesma composição é observada na varanda do
pavimento superior alinhada com a do primeiro pavimento, os volumes estão separados por uma laje que avança entre
eles em curva, solução de referência ao tratamento típico do Modernismo que trabalha as curvas modelando o uso do
concreto armado e suas possibilidades.
Acima do nível da rua, o primeiro pavimento abriga ao centro a sala de visitas, a copa e a cozinha; à esquerda, a área
íntima com o hall de escada que leva ao pavimento superior e ao quarto do casal, ambos voltados para fachada principal,
o quarto do casal na quina da edificação com banheiro/suíte voltado para Hermilo. Abaixo do hall de escada um pequeno
depósito é mantido acompanhando as portas e armários embutidos em madeira ainda preservados em todos os cômodos.
Ainda compondo a área íntima no primeiro pavimento, outros dois quartos com banheiro entre eles ocupam o volume
voltado para fachada da Hermilo Alves. No centro da casa está uma ampla copa com piso em embrechado de pedra e
marmorite, semelhante ao encontrado nas varandas. A copa é o principal cômodo que permite a transição entre todos os
espaços da casa, possui amplo vão de acesso ao pátio interno. A copa pode ser acessada a partir da sala principal e
permite acesso à área íntima e ao hall de escada, ao banheiro e quartos e ao fundo, junto ao afastamento aos fundos da
Hermilo Alves, um pequeno cômodo descrito como quarto de costura no projeto original. À direita da copa central, acessase ainda a cozinha cujo vão de janela tipo basculante e esquadrias em ferro está voltada para o pátio central, mas possui
abertura de porta também para o afastamento posterior que é o mesmo que, a partir Hermilo Alves, chega à área de serviço
junto à porção posterior de divisa do lote. A área de serviço é composta de lavanderia, um pequeno banheiro e dois
pequenos quartos cujas janelas também se abrem para o pátio interno.
No pavimento superior, a caixa de escada se abre para pequeno hall com quarto à esquerda logo acima do quarto do casal,
um banheiro ao centro e um amplo salão de festas com balcão que se abre também para o jardim frontal voltado para
Bueno no mesmo alinhamento e tratamento similar ao da varanda do primeiro pavimento. Aos fundos, amplo vão de janela
voltado para o pátio interno, do mesmo modo e alinhamento que na sala do primeiro pavimento. O pátio interno no mesmo
nível do primeiro pavimento possui uma escada que desce para garagem construída no nível da rua Bueno Brandão,
ocupando volume abaixo do pavimento principal da casa. Ali também houve um acréscimo de cobertura para abrigar em
sua extensão mais de um veículo, nota-se ainda pequena área destinada a depósito na porção abaixo da varanda frontal
do primeiro pavimento com um banheiro ao fundo e pequeno vão de janela tipo basculante em ferro que se abre abaixo da
rampa de acesso principal da casa. A setorização funcional organizada em social, íntimo e serviço fica bem demarcada no
agenciamento da casa e o pavimento superior privilegia a localização de um salão de festas.
Em relação ao registro do microfilme, a casa originalmente construída para residência sofreu algumas poucas alterações,
como o acesso com escada que subiria da garagem até a varanda pela Bueno Brandão que não existe atualmente, a área

acima do abrigo de veículos parecia aberta em nível pouco mais baixo que o primeiro pavimento com acesso também ao
pátio interno que, por sua vez, seria parcialmente ajardinado, condição diferente da atual. A área acima da garagem foi
fechada e surge como modificação no primeiro pavimento com uma sala que apresenta vão de janela voltado para a Rua
Bueno Brandão. Embora a janela tenha vedação em blindex, o volume se integra harmonicamente com o restante da
edificação (essa modificação parece bem antiga podendo ter sido realizada ainda durante a construção, pois o piso ainda
é revestido com tacaria).
A cozinha também parece já ter sido reformada, mas notoriamente os banheiros passaram por remodelação e o
agenciamento interno foi adequado com algumas divisórias (reversíveis) para atender ao novo uso de locação do imóvel
que abriga atualmente o NACAB, Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens. Os revestimentos dos
pisos, padrões e tabeiras dos quartos e salas em tacaria de madeira mantêm as referências do agenciamento original na
maior parte. As áreas molhadas da copa e varandas preservam ainda o embrechado de pedra e marmorite, a cozinha em
marmorite e a área de serviços apresenta ladrilhos mantendo ainda os quartos também com tacos. A maior parte da casa
adaptada com cômodos de escritórios recebeu rebaixamento de forro em gesso, intervenção reversível. Contudo, destacase que encontramos ainda preservados várias técnicas e materiais originais aplicados na edificação.
Nota-se que as modificações realizadas no bem preservam ainda as principais características arquitetônicas da edificação
original, sendo mantidos ainda volume, implantação, fachadas, coberturas, vãos e principais esquadrias, dentre outros
elementos referenciais. Desse modo, as intervenções observadas não representaram prejuízo estético, permitindo sua
funcionalidade e contribuindo para o uso, a manutenção e a integridade física do bem. No entanto, notamos em alguns
pontos isoladamente algumas patologias relacionadas ao desgaste do tempo e do uso, mas especialmente alguns sinais
de infiltração, indícios de possíveis problemas no sistema de drenagem da edificação e/ou na impermeabilização da
cobertura como manchas de umidade no forro em gesso aos fundos da copa e proliferação de microrganismos em partes
externas como nos beirais, na garagem, dentre outros.
Por todos os elementos compositivos, materiais e técnicas construtivas originalmente encontrados e ainda preservados no
bem em análise, conforme já descrito neste dossiê, podemos identificar diversos elementos e características seja do
Modernismo quanto do Ecletismo tardio com influência do Neocolonial e de outras referências. Trata-se de importante
exemplar arquitetônico de tipologia característica das edificações que passaram a compor a paisagem urbana da Belo
Horizonte pelos idos do final da década de 40 e início dos anos de 1950, sobretudo nessa área já reconhecida e protegida
como importante marco e referência para história e memória da cidade. Conforme o Guia de Bens Tombados de Belo
Horizonte, destacamos:
“As casas assumem diversas aparências, correspondentes a diversas feições que alguns autores
consideram como estilos e que preferimos considerar aqui como manifestações tipológicas diversas
de uma mesma postura baseada em um novo Ecletismo de influências diversas. Temos, então, as
influências neocoloniais que resgatam as formas do nosso período barroco em formas simples e
reinterpretações (como nos beirais com mãos francesas à guisa de cachorrada); as influências
mistas derivadas do neocolonial e da arquitetura racional europeia (inglesa trazida pelas
construções ferroviárias italiana e francesa) com volumes pouco recortados, coberturas em
tacaniça, com telhas francesas, beirais em laje de concreto armado, predominância de cheios sobre

vasados e ornamentação geométrica discreta nas fachadas; as influências neocoloniais de outros
países da américa latina, e especialmente a mexicana (com seus rebocos texturizados e formas
curvas); as influências norte-americanas também de fonte neocolonial como as mansões
californianas divulgadas pelo cinema (que aqui ficaram conhecidos jocosamente como estilo e o
vento levou)...”4

O mesmo Guia dos Bens Tombados de Belo Horizonte destaca ainda que
“O Modernismo, como não poderia deixar de ser em uma cidade que se gabava de ser moderna,
ganhou o espaço e se manifestou de forma bela em vários lugares, criando um conjunto homogêneo
no bairro Cidade Jardim, onde os volumes resultantes das plantas livres, os grandes painéis de
vidro, a implantação com grandes afastamentos frontais e tratamento dos quintais como área de
lazer integrados à residência, ainda hoje se apresentam orgulhosamente aos nossos olhos. Mas
não é só na Cidade Jardim que o movimento Modernista da arquitetura se firmou na cidade,
podendo ser verificado também dentro do perímetro da avenida do Contorno e nos bairros
pericentrais de expansão da cidade, além, é claro, da Pampulha, seu berço belorizontino.”

Os microfilmes, registros fotográficos e informações apresentadas pelo RT do atual proprietário do bem localizado à Rua
Bueno Brandão, 351 complementam nossa descrição e a caracterização da casa com detalhes do agenciamento, das
técnicas e materiais construtivos nela aplicados. Desse modo podemos concluir tratar-se de um exemplar significativo na
ambiência do Conjunto Santa Tereza, representando um modo de viver e de habitar próprios de seu tempo. A construção
reflete os anseios do público frente ao novo estilo que se consolidava na cidade, com características marcantes do
Modernismo, mas também guarda importantes elementos da tradição dos belorizontinos contendo ainda referências do
Ecletismo tardio.
Em que pese a edificação tenha sofrido algumas alterações e modificações necessárias para se adequar ao uso atual, a
maior parte dos principais elementos e características arquitetônicas originais da casa, inclusive seu agenciamento interno,
ainda se encontram muito bem conservados e preservados.
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
5.1- PROJETO ORIGINAL
Construção residência unifamiliar.
Projeto para uso residencial.
Arquiteto: Luiz Pinto Coelho.
Data de aprovação: 16/07/1953.
Proprietário: Geraldo Assumpção Maia.

Registro fotográfico do projeto original – acervo APCBH/FMC

5.2-PROJETO DE MODIFICAÇÃO, SEM ACRÉSCIMO.
Construção de residência anexa à loja.
Execução de modificação para abrigar a Ong MAB.
Uso: serviço
Arquiteto: Data de aprovação: 2006.
Proprietário: Geraldo Assumpção Maia
Incorporação da Despensa ao Quarto
transformando em sala de trabalho.

Alteração do layout do Banho,
eliminação da Circulação e alteração
dos vãos das portas.

Criação de Circulação e alteração do
layout do Banho

Divisão da Sala para a criação de
ambiente de trabalho.
Criação de outra sala sobre teto do
abrigo.

Gráfico esquemático da posição dos registros fotográficos

Vista geral do imóvel. Composição resultante do jogo de planos da cobertura conformando volumes
diferenciados.

Detalhe da fachada voltada para a Rua Bueno Brandão. Composição das janelas marcadas por ressalto com
pintura com cor diferenciada.

Detalhe da fachada voltada para a Rua Bueno Brandão. As esquadrias executadas com caixilhos de madeira
possuindo duas folhas: externa em venezianas de madeira e interna em guilhotina com vedação em vidro.

Detalhe do acesso ao abrigo de carros e do acréscimo executado sobre ele.

Vista da fachada voltada para a Rua Hermilo Alves. Jogo de volumes com alturas diferenciadas reforçadas pelas
inclinações/águas do telhado.

Detalhe de trecho da fachada principal. Vista da Varanda colocando em destaque o acesso principal do imóvel.

Vista de trecho da fachada voltada para a Rua Hermilo Alves. Barrado com revestimento em pedras irregulares.
Marcação dos vãos emoldurados em relevo com pintura em cor diferenciada.

Detalhe de trecho dos beirais definidos como elemento de continuidade dos planos da cobertura.

Marcação dos vãos com moldura em relevo e pintura em cor diferenciada.

Detalhe do acesso em rampa à entrada principal do imóvel.

Detalhe de trecho da Varanda mostrando a porta de acesso ao interior do imóvel. Porta de abrir com grade metálica
e vedação em vidro.

Piso da Varanda em embrechado de pedra e marmorite. Guarda corpo em tubo metálico liso.

Detalhe da Sala de visitas: porta abrindo para a Varanda externa em gradil metálico rendilhado e vedação em vidro e
piso em tacos de madeira preservado no padrão original.

Detalhe de trecho da Sala. Parede revestida com lambri de madeira. Porta de acesso à Sala de Reunião construída
sobre o Abrigo de carros

Detalhe do piso da Sala: tacos de madeira com assentamento tipo malha e moldura em régua de madeira mais
escura.

Sala de reuniões acima do abrigo de veículos.

Vista da sala resultante da divisão da sala.

Escada de acesso ao pavimento superior. Piso e espelhos com revestimento em tacos de peroba do campo.

Detalhe de um dos quartos transformado em sala de trabalho. Armário embutido com portas estilo
“chippandale”.

Circulação executada para acesso à IS Masculino. Detalhe do armário embutido com portas estilo “chippandale”,
piso em tacos com moldura, interrompido pela parede/divisória construída posteriormente.

Detalhe Instalação Sanitária Masculina, adaptação ao novo uso.

Quarto adaptado para sala de trabalho.

Detalhe revestimento do piso em tacaria com tabeira mais escura.

Instalação sanitária feminina.

Quarto adaptado para sala de trabalho. Detalhe revestimento de piso em tacaria no padrão espinha de peixe.

Copa adaptada. Detalhe revestimento do piso em embrechado de pedra e marmorite preservado.

Copa. Detalhe acesso ao pátio central com blindex e revestimento original preservado.

Pátio localizado na área central do imóvel. Perda dos jardins originais.

Cozinha. Detalhe porta de acesso à área de serviços localizada aos fundos do imóvel.

Banheiro localizado junto à área de serviços. Detalhe piso em mosaico de pedras.

Detalhe da porta do antigo Quarto de Empregada. Piso em tacos de madeira.

Área de serviço abrigando atualmente área de refeições.

Área de serviço. Detalhe revestimento do piso em ladrilho hidráulico.

Acesso e circulação área de serviço junto à divisa do imóvel pela Hermilo Alves.

Acesso de serviço voltado para a Rua Hermilo Alves

Afastamento voltado para Rua Hermilo Alves. Detalhe área com canteiro e gradil metálico.

Gráfico esquemático da posição dos registros fotográficos a partir do pavimento superior

Detalhe da caixa de escada. Vedação em tijolo de vidro.

Hall de acesso aos cômodos no pavimento superior. Revestimento do piso em tacaria paginação espinha de peixe

Varanda pavimento superior. Guarda corpo em tubo metálico liso. Piso em embrechado de pedra e marmorite .

Varanda pavimento superior. Guarda corpo em tubo metálico liso. Piso em embrechado de pedra e marmorite.

Salão de festas no pavimento superior adaptado para sala de trabalho. Detalhe porta de acesso à varanda voltada para o
afastamento frontal ajardinado da Bueno Brandão.

Salão de festas no pavimento superior adaptado para sala de trabalho. Detalhe porta de acesso à varanda voltada para o
afastamento frontal ajardinado da Bueno Brandão à direita e vão voltado para o pátio interno

Quarto no pavimento superior adaptado para sala de trabalho. Detalhe janela tipo guilhotina por dentro e tipo veneziana
por fora voltada para fachada frontal..

Detalhe instalação sanitária acompanhando padrão adotado no pavimento inferior.

6. JUSTIFICATIVA PARA O TOMBAMENTO
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 identificaram-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 preservados estiverem às evidências dessa associação com o passado
(ICOMOS, 2013).
Nesse sentido, a casa da Bueno Brandão, 351 tendo relevância no contexto de formação do e no processo de
consolidação urbana e social do Bairro Santa Tereza, possui valor histórico como suporte de informação.
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 seja na filiação da casa ao
Modernismo, nas proporções, na implantação ou na composição geral, sobretudo na fachada voltada para rua Hermilo
Alves, quanto nos elementos remanescentes de um Ecletismo tardio, sobretudo na fachada voltada para Bueno
Brandão. A solução Modernista neoplasticista foi ensinada por Sylvio de Vasconcellos e Eduardo Mendes Guimarães
Júnior, considerados os principais precursores do Modernismo mineiro que puderam ser verificados aobretudo na
composição das águas da cobertura da fachada voltada para Rua Hermilo Alves, no partido que explora o pátio interno
como área de lazer, na setorização bem demarcada das áreas social, íntima e de serviços, dentre outros elementos.
A caracterização geral da edificação se manteve mesmo após intervenções implementadas na edificação.

O valor científico como referencial de significância remete aos estudos acadêmicos no campo das Ciências Exatas,
Humanas e Sociais. 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 Santa Tereza 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 citados 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 habitaram
na 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, 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, integral e específico (terceiro grau de proteção)
do imóvel situado na Rua Bueno Brandão, 351. Recomendação essa, sustentada na significância do bem cultural aqui
demonstrada e no seu papel como legado histórico e cultural a ser transmitido às atuais e futuras gerações.

6.1. 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 no cotidiano dos moradores e na história de Santa Tereza.

Artísticos/estéticos

Expressão estética e funcional de um Modernismo com adaptações às características e
condicionantes do contexto local;
Insere-se de forma harmônica no ambiente urbano, em termos de implantação, forma,
ritmo, proporção e escala;
Remete às soluções da arquitetura Modernista, agregando também elementos de outras
tendências vigentes no período de sua construção;

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 Santa Tereza 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 é motivo de orgulho para os
proprietários;
Pode ser considerado “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 da cidade de Belo Horizonte.

Ideológicos

Contextualiza a consolidação e desenvolvimento do Bairro Santa Tereza.

7. DIRETRIZES ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO E DE INTERVENÇÃO
Conforme foi demonstrado neste dossiê, a edificação da Rua Bueno Brandão, 351, mantém sua caracterização
original. A vinculação estilística ao Modernismo evidencia-se na concepção neoplasticista sobretudo da fachada
voltada para Rua Hermilo Alves, resultando em uma inserção primorosa na ambiência urbana caracterizada por jardins
e composições modernistas, ainda que a fachada frontal voltada para Bueno Brandão guarde também referências do
Ecletismo tardio. Caso delibere-se pelo tombamento definitivo do bem, sugere-se as seguintes diretrizes de proteção
e de intervenção a serem analisadas e determinadas pelo CDPCM/BH:
1. A proteção recai sobre toda a edificação com ênfase na volumetria representada no projeto original de 1953
abrangendo a cobertura e jogo das águas voltado para Rua Hermilo Alves, solução que remete ao
Modernismo, recaindo também sobre os demais elementos arquitetônicos mais significativos da edificação
como técnicas e materiais construtivos originais ainda nela preservados. Desse modo, os elementos originais
presentes nas fachadas não poderão ser alterados ou removidos, a exemplo da rampa de acesso à varanda,
assim como demais elementos que conformam a composição arquitetônica da edificação mantendo-se o
tratamento das fachadas, dos elementos de composição arquitetônicos (volumes e cortes), da ornamentação
em relevo, bem como aqueles internos que ainda houver;
2. Elementos como frisos, relevos, recortes, esquadrias, revestimentos, gradis, dentre outros do projeto original
devem ser preservados. No caso de repinturas deverá ser adotada diferenciação de tonalidades e de cores
para as esquadrias e os frisos que emolduram os vãos em relação aos planos das fachadas. Devem ser
mantidas as aberturas de vãos e esquadrias originais em ferro e em madeira, assim como os gradis do
guarda-corpo da rampa e das varandas que compõem as fachadas;
3. Os fechamentos frontais deverão ser mantidos com o muro revestido em pedras e com os gradis originais
de trama vazada, com permeabilidade visual mantendo caráter neutro, com cor que se harmonize com a
composição do bem, como forma de valorizar sua volumetria. O revestimento da mureta que compõe o
fechamento frontal não poderá ser pintado ou alterado, uma vez que é elemento de caracterização da
arquitetura;
4. Os materiais originais tais como revestimentos de piso existentes no bem cultural deverão ser mantidos e,
caso necessário, restaurados e/ou substituídos observando-se especificações de projeto de restauro a ser
aprovado pela DPCA;
5. Deverão ser mantidos o desenho e as características do telhado e da cobertura existentes. Ou seja, ser
mantida a configuração original do telhado e eventuais reformas deverão considerar a inclinação das águas,
o tipo de estrutura, o tipo de telha e o reaproveitamento de peças originais;
6. As esquadrias voltadas para a fachada frontal (portas de acesso em ferro com vedação em vidro e gradil
rendilhado e janelas em madeira tipo veneziana de correr por fora e guilhotina com vidro por dentro) deverão
ser mantidas com desenho idêntico ao atual.

7. Deverá ser mantido o ajardinamento frontal com gramado e arbustos compatíveis com o bem assim como
as áreas gramadas ou de canteiros e permeáveis voltados para Hermilo Alves devem ser preservados e
valorizados com paisagismo que contenha elementos que se harmonizem com a edificação e atendam às
necessidades estéticas e funcionais. Não poderá ser construído anexo ou fechamentos no pátio interno;
8. A parte interna da edificação sofreu algumas reformas e adaptações ao longo dos anos como as instalações
sanitárias com materiais novos e rearranjos que refletem adaptações necessárias ao uso atual. Novas obras
internas devem priorizar a manutenção dos revestimentos, técnicas e materiais originais ainda preservados,
mantendo armários embutidos em madeira como também esquadrias das portas e janelas tanto quanto
possível, recomendando-se que o agenciamento original seja recuperado em eventual futura reforma;
9. A manutenção dos revestimentos em tacaria nos diversos padrões preservados indicando o agenciamento
original de cada ambiente, bem como os revestimentos em embrechado de pedra e marmorite, revestimentos
em pedra ou outros remanescentes originais dos ambientes internos, das varandas, da rampa e das áreas
molhadas;
10. Preventiva e periodicamente, deverão ser feitas a verificação do estado de conservação e funcionamento da
cobertura, incluindo madeirame, telhas e calhas (sistema de drenagem pluvial e/ou de impermeabilização),
bem como das instalações elétricas e hidráulicas, além da manutenção do jardim frontal e dos canteiros, bem
como a limpeza do imóvel de um modo geral;
11. Futuros projetos para acessibilidade ou outras regularizações deverão compatibilizar-se com os aspectos da
preservação do bem adequando-se à funcionalidade e valorizando a edificação protegida devendo ainda
serem submetidos à aprovação do órgão gestor do Patrimônio Cultural;
12. Eventuais engenhos de publicidade deverão atender às normas estabelecidas pelas diretrizes de proteção
do CDPCM-BH (deliberação 028/2021), além do Código de Posturas do Município;
13. Quaisquer obras de intervenções ou propostas envolvendo reformas e restaurações, deverão ser precedidas
de consulta ao órgão gestor do patrimônio municipal e contar com aprovação prévia de projeto. Ou seja,
nenhuma alteração, acréscimo ou demolição poderão ser realizados no bem sem prévias análise e
aprovação do órgão gestor do Patrimônio Cultural. Nesse mesmo sentido, intervenções de pintura,
paisagismo, alterações do layout e revestimentos internos deverão ser previamente aprovados pelo órgão
gestor do Patrimônio Cultural e/ou pelo CDPCM/BH.
Destacamos que com o tombamento fica vedada a construção de elementos que impeçam ou reduzam a visibilidade
do bem tombado, conforme previsto no art. 17 da Lei Municipal nº 3.802 de 06 de julho de 1984. Futuras intervenções
devem buscar valorizar a visibilidade do bem no contexto imediato, promovendo sua valorização e da paisagem
urbana. Em termos arquitetônicos, a ênfase da proteção está na volumetria, o que envolve a escala, altimetria, cores,
materiais, relação harmônica com o conjunto urbano, revestimentos nobres originais, painéis, assim como organização
dos espaços internos, aspectos considerados como indispensáveis à leitura e à manutenção das memórias coletivas
e individuais referenciadas na edificação. Assim, a proteção deve prever manutenção da volumetria, dos vãos, gradis,
bem como a preservação das principais características estilísticas da edificação.
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