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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O Presente Dossiê tem por objeto o bem cultural situado à Rua Divinópolis número 296 no bairro Santa
Tereza, com o Índice Cadastral 107048 009 001-5 pertencente à Carmem Moreira de Abreu, conforme
informações disponíveis no Cadastro Tributário do município de Belo Horizonte. Por meio deste
documento, a Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público (DPCA) apresenta informações
técnicas necessárias para subsidiar o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de
Belo Horizonte (CDPCM-BH) quanto à pertinência da proteção por tombamento do bem cultural em
questão. Para compreender o contexto social e histórico no qual o imóvel se insere faz-se necessário
uma breve retrospectiva do processo que culminou com a aprovação em sessão extraordinária do com
CDPCM-BH realizada em 04 de março de 2015 e a Deliberação 019/2015, da 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.
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 à proteção das características da ocupação históricocultural 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 quinze 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 já 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
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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, pedido ao qual se juntava a solicitação para tombamento da Fábrica de
Pregos São Lucas, situada na Rua Adamina, 385. 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.).
Foi neste momento, já com a proteção do Bairro Santa Tereza em estudo, que o bem cultural foi
considerado detentor de características para proteção. Em 20 de novembro de 2013, na 236ª Reunião
do CDPCM-BH, os conselheiros presentes consideraram o pedido de abertura de processo de
tombamento procedente, culminando na Deliberação nº 150/2013, de 21 de novembro de 2013,
publicado no Diário Oficial do Município em 29 de novembro de 2013, conforme transcrição abaixo:
Deliberação n.º 150/2013
Ref.: Apreciação e deliberação referente à definição de grau de proteção para os
seguintes imóveis: Rua Divinópolis, 243, Rua Divinópolis, 222 esquina com Rua
Paraisópolis, Rua Divinópolis, 254, Rua Divinópolis, 264, Rua Divinópolis, 274, Rua
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Divinópolis, 296 - no Bairro Santa Tereza e Rua José Ildeu Gramiscelli, 86, Rua José
Ildeu Gramiscelli, 115, Rua do Serro, 333, Rua do Serro, 319, Rua Botelho, 90, Rua José
Ildeu Gramiscelli, 341, no Bairro Lagoinha e Rua Felipe dos Santos, 42 , Rua Felipe dos
Santos, 58, Rua Felipe dos Santos, 68, Rua Felipe dos Santos, 80, Rua Felipe dos
Santos, 77 e Rua Felipe do Santos, 37 - no Bairro de Lourdes. (grifo nosso)
- Deliberou pela abertura de processo de tombamento para os referidos bens culturais.

Assim, em atendimento a determinação da deliberação, o processo de tombamento número
01.158714.13.82 referente ao bem cultural foi aberto permanecendo em instrução desde então.
Enquanto isso, a proteção do conjunto urbano se consolidou. Em resposta ao abaixo assinado
encaminhado, a então 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 foram abertos os processos de tombamento
de 292 edificações inventariadas, bem como foi definida a proteção por registro documental de outras
58 edificações.

Localização do bem cultural publicada na Deliberação 019/2015 que protegeu o conjunto urbano. Fonte: DPCA, 2015.
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Nesse documento, foram listados os critérios para a proteção dos bens culturais, as páginas 89 a 111.
Dentre esses critérios encontra-se uma listagem com os bens culturais localizados no Bairro Santa
Tereza que já possuíam processos de tombamento anteriormente abertos. No item 3.3.2, página 102,
são listados os seguintes bens:
3.3.2 - Bens culturais em processo de tombamento
1. Amianto, 408
2. Amianto, 418
3. Bueno Brandão, 405
4. Bueno Brandão, 423
5. Divinópolis, 222
6. Divinópolis, 243
7. Divinópolis, 254
8. Divinópolis, 264
9. Divinópolis, 274
10. Divinópolis, 296
...

O processo referente ao bem cultural continuou aberto até que, em dezembro de 2021, o senhor
Geraldo Abreu, um dos herdeiros do bem cultural, apresentou a esta DPCA solicitação de revisão de
grau de proteção. Essa solicitação baseava-se na alegação de que
A necessidade da venda se deve principalmente ao fato de que todos os herdeiros [...]
não têm condições de manter o mesmo [sic], todos já se encontram em idades mais
avançadas [...] e os impostos / IPTU não estão sendo pagos, [...] por falta de recursos,
estando inclusive já protestados pela Prefeitura a bastante tempo, e que o proponente
comprador que conseguimos, irá assumir na compra do mesmo [sic], pois corre-se o
risco de o mesmo [sic] ir a leilão.
Pois bem, conseguimos finalmente agora em 2021, um comprador que se dispôs a
adquirir o imóvel, e está com financiamento já aprovado, porém válido somente até o
mês de janeiro de 2022, pela Caixa [Econômica] Federal, que ao fazer uma vistoria
agendada no imóvel, afirma que não aceita o mesmo [sic] como garantia deste
empréstimo, pela atual situação do grau de proteção, que se encontra na Guia de
Informações Básicas.

Tendo em vistas as alegações do proprietário de que o imóvel não poderia ser utilizado como garantia
em processos de financiamento, apurou-se que recentemente houve uma alteração nas normativas
que regulamentam as linhas de crédito para aquisição de imóveis pelas instituições financeiras
públicas, especialmente a Caixa Econômica Federal. Segundo as normas vigentes, deixaram de serem
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aceitos como garantias para o empréstimo os imóveis que são tombados ou em processo de
tombamento em qualquer esfera administrativa, municipal, estadual ou federal. Em alguns casos, como
o de financiamentos obtidos via Banco do Brasil, nem aqueles que estão em áreas tombadas podem
ser utilizados como garantia para a obtenção do recurso. Nesse sentido, apesar de os proprietários
terem conseguido um comprador, que alega querer preservar as características atuais da edificação, a
compra ficou comprometida pois o financiamento foi negado com a justificativa de que o imóvel possui
proteção.
Vale ressaltar que, não foi fraqueado aos técnicos desta DPCA acesso ao imóvel em função da
indisponibilidade de agenda do(s) proprietário(s). Para cumprir com o compromisso de encaminhar o
pedido para análise, optou-se por produzir o dossiê de tombamento a partir de uma análise de
ambiência e paisagem.
Deste modo, atendendo à determinação da legislação vigente, apresenta-se o presente dossiê de
tombamento do imóvel situado à Rua Divinópolis, 296, inserido no perímetro de proteção do Conjunto
Urbano Bairro Santa Tereza. Pretende-se, com os levantamentos, estudos e considerações contidas
neste dossiê, demonstrar o valor cultural e urbanístico específicos do imóvel em questão, além de
estabelecer suas diretrizes fundamentais de proteção, 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.
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2. A POLÍTICA DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
A visão da preservação abrangendo conjuntos e centros urbanos e não apenas o objeto arquitetônico
isolado começou a ser considerada em todo o mundo a partir das grandes reformas urbanas no século
XIX. A origem dos conceitos atuais de "patrimônio urbano" liga-se ao arquiteto e urbanista italiano
Gustavo Giovannonni, que em 1931, na obra Vecchie Città ed Edilizia Nuova1, reconhece o valor
estético e histórico das partes antigas das cidades e a relação de complementaridade que têm com as
partes novas.
As recomendações contidas na “Carta de Atenas” de 1931 sobre a proteção de monumentos e sítios
urbanos, baseadas nos conceitos de Giovannonni, serviram, dos anos 1930 até os anos 1970, como
suporte para as ações de proteção. No Brasil, em 1937, o Decreto-lei nº 25 organiza a proteção do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Na época, prevaleciam as ações de preservação de áreas
urbanas bastante homogêneas, de estilo colonial, sendo frequentes, inclusive, os “retoques” para a
eliminação de detalhes arquitetônicos pertencentes a tendências estilísticas ecléticas, estranhas ao
padrão colonial.2 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 preservadas as chamadas manifestações
intangíveis, como a maneira de preparar uma comida, costumes, manifestações folclóricas, etc.

1 GIOVANNONNI,

Gustavo. L' urbanisme face aux villes anciennes. Paris: Éditions du Seuil, 1998, com introdução de Françoise Choay.
Ressalte-se que no Brasil houve uma forte vinculação entre as ideias de preservação e o movimento moderno brasileiro e, assim como
em outros países da América Latina, a arquitetura moderna é influenciada pelos códigos formais oriundos da arquitetura colonial. Os
modernistas, também pioneiros das ideias de preservação no Brasil e que condenavam a presença de elementos ecléticos no tecido
colonial, admitiam, no entanto, a inserção de obras modernas neste mesmo tecido, como é o caso do Grande Hotel de Ouro Preto e de
Diamantina, de Oscar Niemeyer, demonstrando o grau de flexibilidade com que no Brasil se entendeu a ideia de homogeneidade
estilística dos conjuntos urbanos, preconizada Giovannonni.
2
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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 se cita a Carta de Veneza, de 1964; a Declaração de
Amsterdã, de 1975; a Recomendação de Nairobi, de 1976; a Declaração do Conselho da Europa, de
1978; a Carta de Toledo, de 1987 e a Conferência de Helsinki, em 1996.
A partir dos anos 1980, baseando-se nos conceitos da Carta de Amsterdã de 1975, há uma revisão
conceitual propondo-se uma leitura acurada da diversidade arquitetônica existente nos lugares e das
marcas que os processos históricos deixam no espaço, questionando-se a ideia vigente da valorização
prioritária da homogeneidade estilística e o antagonismo entre “velho” e “antigo”. Assim, o espaço
urbano é considerado como referencial simbólico e, em termos arquitetônicos, considera-se que não
somente o patrimônio colonial, mas todas as intervenções estilísticas e períodos históricos têm
interesse para a preservação, sempre que reforcem uma ambiência e contribuam para a coesão e
manutenção dos valores identificados em um conjunto urbano. Neste sentido, considera-se que o que
deve ser lembrado ou esquecido, preservado ou desaparecido não se liga necessariamente a
acontecimentos e pessoas consideradas notáveis, mas a todas as manifestações sociais. Segundo
Maria Beatriz Silva:
[...] tanto o exercício da memória, quanto a formação da identidade são, a nível
individual, capacidades humanas, como andar, comer, dormir; porém, quando tomadas
coletivamente, passam à categoria de direitos a conquistar, aos quais o maior obstáculo
parece ser o interesse individual ou corporativo.

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.3

SANTIANNA, Márcia. Critérios de intervenção em sítios urbanos históricos: uma análise crítica - em http://www.archi.fr/SIRCHAL/ em 27
de março de 2004.
3
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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.4 Os conjuntos urbanos, como manchas, têm sua abrangência espacial
definida por estabelecimentos, edificações referenciais, espaços polarizadores ou ambiências
características, entendendo-se por ambiência o quadro natural ou construído que influi na percepção
estática ou dinâmica desses conjuntos, ou a eles vincula-se de maneira imediata no espaço, ou por
laços sociais, econômicos ou culturais5. 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.”6

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, 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

A Recomendação relativa à salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida contemporânea, 19ª Sessão UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, realizada em Nairobi em 26 de novembro de 1976, considera:
“conjunto histórico ou tradicional todo agrupamento de construções e de espaços, inclusive os sítios arqueológicos e paleontológicos, que
constituam um assentamento humano, tanto no meio urbano quanto no rural e cuja coesão e valor são reconhecidos do ponto-de-vista
arqueológico, arquitetônico, pré-histórico, histórico, estético ou sociocultural”.
5 Definição contida na Recomendação de Nairobi op.cit.
6 Cartilha elaborada pela Gerência de Patrimônio Histórico Urbano da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2002.
4
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vida do dia-a-dia que o pedaço se inscreve, possibilitando o ingresso e participação
naquelas práticas de forma coletiva e ritualizada. 7
(...) 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.8
(...) 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. 9
(...) 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.10
(...) 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.11
(...) 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

7 MAGNANI,

José Guilherme Cantor. Da periferia ao centro: pedaços & trajetos. In: Revista de Antropologia. São Paulo: USP, 1992.
MAGNANI, José Guilherme Cantor. Festa no Pedaço: Cultura Popular e Lazer na Cidade. São Paulo, Hucietec, 1998.
9 MAGNANI, José Guilherme Cantor. Revista de Antropologia. 1992. Op cit.
10 http://www.aguaforte.com/antropologia/Rua1.html - 2003.
11 MAGNANI, José Guilherme Cantor. Revista de Antropologia. 1992. Op cit.
8
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para a realização de rituais mágicos, muitas vezes lugares sombrios que é preciso cruzar
rapidamente, sem olhar para os lados.12
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 neo-esotérico, 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 contigüidade, 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.13

12 http://www.aguaforte.com/antropologia/Rua1.html

- 2003
MAGNANI, José Guilherme Cantor. De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana, Revista Brasileira de Ciências Sociais,
Vol. 17, nº 49 p. 24 , São Paulo, junho de 2002.
13
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3. O CONJUNTO URBANO BAIRRO SANTA TEREZA
A ocupação da região do bairro Santa Tereza remonta ao início da construção da própria cidade de
Belo Horizonte, planejada para substituir Ouro Preto como capital do Estado de Minas Gerais. O projeto
original da cidade dividia uma área de 51.220.804 m2 em 27 triângulos que passaram a ser designados
seções. Com base nesse mapa, foram demarcadas as zonas urbanas, suburbana e rural, cada qual
destinada a desempenhar um papel específico na dinâmica orgânica de Belo Horizonte. O zoneamento
fixava previamente os seus limites, classificava e hierarquizava seus territórios, que deixavam de ser
uma dimensão fluida e indefinida para se transformar em áreas delimitadas e imediatamente
identificáveis. A zona urbana, onde seria o núcleo central da cidade e estariam edificadas as principais
instituições da Capital, era delimitada pela então Avenida 17 de Dezembro, hoje Avenida do Contorno,
tendo como eixo principal a Avenida Afonso Pena. Envolvendo a zona urbana, como um cinturão, a
zona suburbana desenvolvia-se em terreno bem mais acidentado com traçado melhor adaptado à
topografia. As quadras e os lotes se desenvolviam de forma irregular e as dimensões eram maiores e
as ruas mais estreitas. Finalmente, havia a zona rural, que circundava a suburbana e era destinada a
sítios e pequenas lavouras, cuja produção destinar-se-ia à Capital.

Extrato da planta Geral da Cidade de Minas, de 1895, elaborada pela Comissão Construtora da Nova Capital, sob direção
do engenheiro Aarão Reis. Pode-se ver o projeto de traçado da VII Seção Suburbana, onde mais tarde seria formado o
bairro Santa Tereza. Fonte: Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1997.
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A zona suburbana, apesar de ter uma área três vezes maior que a urbana, tinha uma
extensão de ruas menor que o dobro, além de apresentar muito menos praças e
avenidas. (...) A zona urbana era claramente a zona „nobre‟ da cidade e a suburbana, a
popular. (VILLAÇA, 1998, p. 119)

Segundo o previsto no plano urbanístico de Belo Horizonte, a área que hoje conforma o bairro Santa
Tereza só 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. Em 1898, ou seja, no primeiro
ano da cidade de Belo Horizonte, 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.
Embora localizada próximo Avenida do Contorno, que marca a fronteira entre a zona urbana e a
suburbana, a região do bairro Santa Tereza era considerada distante e de difícil acesso, devido à
topografia formada por declives na parte norte e sul, além da densa cobertura de vegetação. Tais
circunstâncias contribuíram para que a conformação do bairro apresentasse, originalmente, grandes
lotes ocupados por pequenas casas e uma maior extensão de área para cultivo de hortaliças e criação
de pequenos animais. As ruas mais estreitas previstas no traçado planejado pela Comissão
Construtora não se constituíam como entrave frente à baixa taxa de ocupação, inicialmente composta
por pequenos produtores, compondo uma ambiência mais rural e menos ligada aos ideais modernos do
centro urbano. Tais circunstâncias, aliada à posição geográfica do bairro, ao mesmo tempo próximo e
isolado do perímetro urbano, influenciaram na construção de duas edificações que marcaram de
maneira fundamental o processo de ocupação da região. Foram eles a Hospedaria dos Imigrantes, na
Praça Duque de Caxias, e o Hospital do Isolado, onde atualmente está edificado o Mercado Distrital.
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Inauguração da Praça, em 1937, com a presença de Otacílio
Negrão de Lima, Benedito Valadares e a população do bairro. Ao
fundo o Quartel do 5º Batalhão. Fonte: GÓES, Luis, 2008.

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

A Hospedaria dos Imigrantes, construída em 1914 na futura Praça Duque de Caxias era composta por
um prédio de dois andares, numa área de 1000m², com quartos, salas, banheiros e cozinhas, destinado
à abrigar os imigrantes que chegassem na região. Porém, logo após a inauguração da Hospedaria, os
iminentes conflitos que eclodiriam como a Primeira Guerra Mundial, diminuem a corrente migratória até
interrompê-la quase por completo, deixando o prédio dos imigrantes praticamente sem uso.
Desocupada, a Hospedaria ficou praticamente abandonada quando, em 1918, o Ministro da Guerra
Marechal José Caetano de Faria decidiu instalar no prédio a 59ª Companhia de Caçadores do Exército
Brasileiro.
Além do fluxo de imigrantes e da presença militar, a região de Santa Tereza também foi fortemente
marcada pela construção de um hospital para tratamento de doenças infectocontagiosas. Devido à sua
ambivalente configuração “próximo-distante” do centro urbano, o bairro foi escolhido como local para
receber pacientes portadores de doenças, na época, de difícil tratamento. Inaugurado em 22 de
outubro de 1910 como “Hospital Cícero Ferreira”, em homenagem ao médico que participou da
fundação da Capital e da Faculdade de Medicina, ficou popularmente conhecido como “Isolado”
justamente por localizar-se na extremidade leste do bairro, onde atualmente situa-se o Mercado
Distrital, distante dos primeiros núcleos de ocupação. O clima de Belo Horizonte já era reconhecido
como propício para tratamento de doenças respiratórias, mas fazia-se necessário inaugurar uma
instalação que pudesse receber pacientes em situações que exigissem maiores cuidados. A escolha do
local deve-se não apenas à distância dos centros populacionais mais adensados, adequado para
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tratamento de doenças contagiosas, mas, também, pelo agradável entorno, coberto por considerável
extensão de mata.

Fachada do Hospital do Isolado, na década de 1940. Foto de Maria de Lourdes D‟Avila. Fonte: GÓES, Luis, 2008.

A implantação das linhas de bonde no bairro coincide com o redesenho da planta de Santa Tereza.
Apesar do transporte por bonde em Belo Horizonte ter se iniciado no final de 1902 – utilizando os
extintos trilhos do ramal férreo urbano –, em Santa Tereza, os serviços de transporte só serão
inaugurados em 1923.
A designação/oficialização de Santa Tereza deu-se apenas em 1928, sendo uma
reivindicação de um grupo de moradores da própria comunidade. O nome do bairro teria
sido sugerido pelo Capitão José Pinto de Souza, do 5º Batalhão da Força Pública, por
inspiração, e analogia, do bairro homônimo da cidade do Rio de Janeiro, uma vez que
ambos os bairros localizavam-se em áreas topograficamente mais altas, bem como por
um paralelismo relativo a um aspecto do transporte nestes dois bairros, isto é, do
aqueduto por onde passa o bonde de Santa Teresa, na cidade do Rio de Janeiro, e do
Viaduto Santa Tereza, por onde também passava a linha de bondes que, por sua vez,
proporcionava a conexão do bairro Santa Tereza à região central de Belo Horizonte. Já a
colocação do nome Santa Tereza nos bondes que serviam ao bairro, deu-se a partir de 1
de abril de 1928 por solicitação dos próprios moradores à Companhia de Eletricidade.
(BAGGIO, 2005, p. 141)

As primeiras linhas que atendiam apenas o perímetro urbano tiveram sua primeira expansão em 1905,
quando foi criado um prolongamento em direção ao bairro Serra e outro para o bairro Floresta. Apenas
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quatorze anos depois a Agência de Bondes, responsável pela coordenação e distribuição dos coletivos,
iniciou o percurso até Santa Tereza.

Extrato da planta da cidade de Belo Horizonte, de 1930, elaborada pela Diretoria Geral do Serviço de Estatística do Estado
de Minas Gerais mostrando o bairro de Santa Tereza já com o traçado atual. Fonte: Centro de Estudos Históricos e
Culturais, 1997.

Em meados da década de 1930, as principais vias de acesso já eram delimitadas pelas ruas Mármore,
Salinas e Hermilo Alves, impulsionando um gradativo aumento do comércio oferecido à comunidade. A
rua Mármore, em particular, concentrava diversos estabelecimentos como padarias, açougues, bares,
barbearias, sapatarias, tinturarias e demais serviços comuns àquela época, destacando-se como um
dos principais espaços de Santa Tereza. Nesse contexto, a Praça Duque de Caxias foi assumindo um
papel de destaque no imaginário local, tornando-se uma das mais fortes referências culturais e
identitárias de Santa Tereza. Localizada em um ponto aproximadamente central, entre duas das mais
movimentadas ruas do bairro, foi inaugurado em 1932 o primeiro jardim da Praça. Aliado à presença do
5º Batalhão e do forte comércio das ruas Mármore e Salinas, esta Praça firma-se como um lugar de
encontro dos moradores e palco de inúmeras manifestações cívicas e políticas.
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Vista da Praça Duque de Caxias, com destaque para 5° Batalhão. Data: entre 1945 e 1950. Fonte: Museu Histórico Abílio
Barreto.

O esforço em estabelecer na praça a futura Matriz de Santa Tereza atesta a importância atribuída pela
comunidade a este espaço. O término da construção duraria 30 anos, mas a praça já funcionava como
espaço polarizador na dinâmica sócio espacial do bairro, desempenhando função de local para
conversa e convivência cotidiana. Esta apropriação de um espaço público agradável e qualificado
estimulou a abertura do Cine Santa Tereza, inaugurado em 20 de maio de 1944, com grande
solenidade e benção do Padre José de Campos Taitson, tendo a sessão inaugural das 19h e 21h a
exibição do filme “O Conde de Monte Cristo”.

Vista da Matriz de Santa Tereza em construção, no ano de 1947.
Fonte: Museu histórico Abílio Barreto.
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Paralelo à abertura do Cine Santa Tereza, diversas outras expressões artísticas, de caráter popular e
espontânea, vão se tornando cada vez mais intensas. Clubes, associações, blocos carnavalescos e
times de futebol14 começaram a surgir como reflexo das práticas comunitárias em formação. Os
diversos locais de encontro e convivência que se formaram ao longo dos anos no bairro, ainda que com
distintas práticas específicas da natureza de cada um desses espaços, contribuíram para caracterizar
uma proximidade entre os moradores e os instituir de uma sensação de pertencimento.
Simultaneamente ao modo de vida que se formou ao longo do processo de ocupação de Santa Tereza,
o próprio território e a disposição geográfica de clubes, cinema, bares e demais nós de convívio,
parecem ter se sobrepostos para formar um processo identitária local.
Atente-se, uma vez mais, que a constituição e a permanência deste quadro sócioespacial ao longo dos tempos se atribui, em grande medida, ao relativo isolamento
geográfico que o lugar experimentou durante um bom tempo em relação ao seu entorno,
uma vez que ele se encontrava „fora‟ da zona urbana, demarcando, assim, uma
descontinuidade espacial no processo mais geral de formação da cidade. Mas esta
descontinuidade não se reduz apenas à dimensão territorial, mas se estende aos modos
territoriais de vivência no/do bairro, que se traduzem por modalidade de uso e
apropriação do espaço. Nesta perspectiva, 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, aos modos dominantes da modernização, condição que,
pela minha compreensão, está na base da formação de uma cultura de resistência e de
permanência no bairro diante de uma modernização desenfreada e espacialmente
degradante. (...) Contribui, ainda, para esta singularidade de Santa Tereza a sua própria
condição no âmbito do sistema viário da cidade, haja visto que este bairro não se
configura, ao menos por enquanto, como um local de passagem, não estando seu
espaço perpassado por grandes artérias de circulação. (BAGGIO, Ulysses da Cunha,
2005:168)

Um forte fator agregador no bairro foram os bares. Se a partir do final da década de 1950 o comércio já
se intensificara a ponto de substituir gradativamente os pequenos armazéns conhecidos como “secos e
molhados” por mercearias, os bares persistiram como locais não apenas de consumo, mas
principalmente, de convívio. Entre tantos outros locais representativos dessa característica boêmia de
Santa Tereza, o “Bar Bocaiúva”, ou Bar do Lúcio, fundado em 1976, é também um dos mais
emblemáticos, tendo contribuído para conformação de um território, no interior do bairro, no qual se
concentra um maior número de bares. Trata-se do largo conformado pelas ruas Tenente Freitas,

Como exemplos de tais manifestações podemos destacar o clube “Ideal Clube Teatro Escola”, o grupo de carnaval “Eu Não Rapo
Nada” e o time de futebol “Santa Tereza Esporte Clube”.
14

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

•

CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE

• JAN.

2022

20
----

DOSSIÊ

DE TOMBAMENTO

RUA DIVINÓPOLIS, 2 9 6

Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza

Kimberlita, Bom Despacho e Bocaiúva, popularmente chamado de “Alto dos Piolhos”. A importância
social, histórica e cultural do Alto dos Piolhos será tratada durante a discussão sobre o Bem Cultural e
seu Entorno.
O Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza, conforme definido pela poligonal que estabelece seus limites,
pode ser dividido em duas porções a partir da Rua Salinas. A primeira corresponde aos quarteirões
situados mais a norte do eixo dessa rua, quase todos voltados para a Rua Pouso Alegre. A segunda
porção localiza-se aproximadamente a sul desse eixo. Essas duas porções são conformadas por
ambiências onde se destacam as casas unifamiliares, embora se perceba como já se referiu aqui, a
tendência de transformação da paisagem em decorrência da modificação, adaptação ou mesmo da
substituição dessas casas por pequenos edifícios residenciais.
A porção norte apresenta-se topograficamente como uma encosta de quarteirões longos, voltados para
a Rua Pouso Alegre, entremeados de ruas estreitas que interligam a rua Pouso Alegre com a rua
Salinas. Através das vias de entrada e saída do bairro, essa porção caracteriza-se como transição
entre o eixo movimentado da rua Pouso Alegre e o interior do conjunto urbano. Nessas ruas, com
declividade acentuada em direção à rua Pouso Alegre, é mais intenso o trânsito e o estacionamento de
veículos, o que cria uma ambiência de caráter dinâmico. Esse tipo de apropriação é também
semelhante ao que ocorre ao longo do eixo referencial da rua Mármore e da praça Duque de Caxias, já
na porção sul do conjunto urbano, que conformam um eixo movimentado, incluindo bares, comércio e
diversos imóveis de interesse cultural para preservação.
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Mapa caracterização do conjunto e localização dos pedaços. Fonte: Dossiê de Proteção do Conjunto Urbano do Bairro
Santa Tereza, p. 59.

A configuração urbana do bairro Santa Tereza, evidencia a ocorrência de determinados “pedaços”,
definidos a partir da ambiência, dos usos e das apropriações ali existentes. Nestes pedaços 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. Trata-se de vários “Pedaços
Residenciais” (Pedaço Genaro Masci, Bueno Brandão e Capitão Procópio e Divinópolis no qual o bem
cultural em estudo se localiza) além da área que convencionamos chamar de “Pedaço
Boêmio/Comercial”.
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
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vida do dia-a-dia que o pedaço se inscreve, possibilitando o ingresso e participação
naquelas práticas de forma coletiva e ritualizada. 15
(...) 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.16
Localização dos pedaços e das edificações referenciais

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 DIPC.

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

15 MAGNANI,
16

José Guilherme Cantor. Da periferia ao centro: pedaços & trajetos. In: Revista de Antropologia. São Paulo: USP, 1992.
MAGNANI, José Guilherme Cantor. Festa no Pedaço: Cultura Popular e Lazer na Cidade. São Paulo, Hucietec, 1998.
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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.
O “Pedaço Boêmio/Comercial” é espacialmente delimitado pelo eixo da Rua Hermilo Alves, passando
pela Rua Mármore, pela Praça Duque de Caxias e pelo trecho da Rua Kimberlita que leva até o ponto
mais alto de Santa Tereza no qual se encontra o largo popularmente conhecido como “Alto dos
Piolhos”. Esse pedaço, em decorrência da presença da Praça de Santa Tereza, da Igreja, do Quartel e
da grande concentração de bares e estabelecimentos comerciais, pode ser considerado o espaço
centralizador do bairro, para onde aflui um grande número de seus moradores e usuários, tornando-se
um dos espaços urbanos referenciais para a região e mesmo para a cidade de Belo Horizonte.
No interior do “pedaço boêmio/comercial” a Praça Duque de Caxias figura, indubitavelmente, como
referência simbólica proeminente do modo como Santa Tereza é representado, um bairro familiar, de
imagem interiorana. Isso porque é nela que se vivencia boa parte dos laços de sociabilidade
estabelecidos. Também o largo do “Alto dos Piolhos” assume destaque na paisagem urbana pela
existência de uma tipologia arquitetônica que agrega valor ao referido lugar. Isso porque a ocupação do
“Alto dos Piolhos” é marcada por edificações com uso comercial voltado diretamente para a via pública,
sem a existência de afastamentos frontais. Esse tipo de ocupação incentivou o desenvolvimento de
usos comerciais e dos tradicionais “butecos”, fazendo com que o largo, juntamente com a Praça Duque
de Caxias, assumisse a função de espaço polarizador das práticas de sociabilidade características do
bairro Santa Tereza. Pode-se dizer que no imaginário coletivo, o “pedaço boêmio/comercial” apresentase como a imagem síntese daquilo que “é Santa Tereza”.
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4. O ENTORNO DA EDIFICAÇÃO
O bairro Santa Tereza, com seus múltiplos “pedaços” e formas de apropriação, é uma referência dentro
da cidade, seja pelo movimento musical internacionalmente conhecido como Clube da Esquina, pelos
tradicionais blocos carnavalescos, como a Banda Santa e pela concentração de bares e casas de
serestas que atraem os boêmios da cidade, seja pela identidade própria criada por seus moradores e
frequentadores, além de local privilegiado para morar. Com efeito, a identificação e a consequente
preservação das edificações referenciais, assim como das tipologias vernaculares do bairro se
apresentam como de fundamental importância, visto que elas guardam um registro histórico da
evolução arquitetônica de Santa Tereza, dos seus modos de vida e formas de morar.
Já foi mencionado também que um forte fator agregação no Santa Tereza foram os bares. Por um lado,
a partir do final da década de 1950 o comércio se intensificou e substitui gradativamente os armazéns
conhecidos como “secos e molhados” por mercearias. De outro, os bares persistiram como locais não
apenas de consumo, mas principalmente, de convívio.
O “Pedaço Residencial” ao redor da rua Divinópolis traz núcleos de 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.
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Trecho da rua Divinópolis esquina com rua Divinópolis

Trecho da rua Alvinópolis esquina com rua Divinópolis

Trecho da rua Divinópolis esquina com rua Paraisópolis.

Trecho da rua Paraisópolis esquina com rua Divinópolis

Curioso observar que este pedaço é mesclado por edificações residenciais, comerciais e de serviços,
sendo que os usos e apropriações dos seus espaços se alternam ao longo do dia. Durante o dia, a
ambiência é de maior tranquilidade, em um clima de cidade interiorana. Já no final do dia,
acrescentam-se ao pedaço os frequentadores dos vários bares existentes na região. Trata-se, portanto,
de diferentes usos que se alternam em um mesmo território, mas que convivem de forma harmônica.
A quadra na qual a edificação se insere, delimitada pelas ruas Divinópolis, Alvinópolis, Paraisópolis e
Dores do Indaiá possui outros bens culturais com processo de tombamento aberto, a saber, rua
Divinópolis, números 243, 254, 264 e 274, e rua Paraisópolis, número 222. Os demais lotes da quadra
abrigam imóveis sem interesse de preservação e possuem limite altimétrico de 7 metros para os
imóveis voltados para a rua Divinópolis. Os imóveis sem interesse de preservação voltados para a rua
Dores do Indaiá possuem limite de altimetria de 9 metros, de forma a garantir a horizontalidade e
hegemonia da paisagem. Nas faces da quadra voltadas para as ruas Paraisópolis e Alvinópolis existem
lotes com altimetria de 7 e 9 metros conforme indicado no mapa abaixo.
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Mapa contendo os imóveis com processo de tombamento no entorno imediato, bem como as altimetrias para novas
edificações na quadra. Fonte: BHMap, 2022

Bem cultural com processo de tombamento aberto à rua
Divinópolis, 274
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Bem cultural com processo de tombamento aberto à rua
Divinópolis, 254

Bem cultural com processo de tombamento aberto à rua
Divinópolis, 222.

Bem cultural com processo de tombamento aberto à rua
Divinópolis, 243

Bem cultural com processo de tombamento aberto à rua
Divinópolis, 296.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

•

CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE

• JAN.

2022

28
----

DOSSIÊ

DE TOMBAMENTO

RUA DIVINÓPOLIS, 2 9 6

Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O ECLETISMO EM BELO HORIZONTE 17
O período entre as duas grandes guerras mundiais caracterizou-se, na Europa e pouco depois no
Brasil e na arquitetura de Belo Horizonte, pelo surgimento de vanguardas culturais que se
contrapunham ao academicismo. Manifesta-se o art nouveau, o art déco, as variantes racionalistas,
além da chamada arquitetura moderna.
Em Belo Horizonte, após a primeira fase das casas influenciadas pela Comissão Construtora e dos
primeiros palacetes dos Secretários de Estado e da elite, caracterizada por um ecletismo classicizante
a tendência eclética agrega novas soluções tipológicas vinculadas às mais diversas tendências
arquitetônicas. As casas passam por perceptível evolução em planta, embora ainda se destaquem as
soluções caracterizadas pelo tratamento desigual das fachadas. De fato, a fachada principal, por ser
vista da rua, recebe tratamento ornamental apurado e define a vinculação estilística pela aplicação de
fragmentos arquitetônicos de diferentes estilos históricos. O estilo a ser adotado será o que melhor
reforce os anseios aristocráticos dos proprietários. Com efeito, até meados do século, a classe média
urbana terá nas soluções ecléticas das fachadas o melhor meio de explicitação de sua importância
social ou de representação de sua adesão aos padrões vigentes de bom gosto.
(...) na realidade começam aqui os primeiros exemplos de arquitetura de participação, já
que os proprietários, em suas viagens ao exterior (Europa ou Estados Unidos), tentavam
apropriar-se dos paradigmas representativos da ostentação da riqueza(...). 18

Em entrevista concedida à revista Terra Roxa e Outras Terras, em 1926, Warchavchik, arquiteto
precursor da arquitetura moderna no Brasil, constatava o apego da sociedade da época às tendências
ecléticas:
(...) existem muitos arquitetos nacionais com excelentes realizações. Não podemos
ajuizar levianamente algum excesso de ornamentação que porventura lhe
sobrecarregam os projetos, porque só quem pertence ao ofício e esteve em contato com
o cliente pode conceber a quanta extravagância somos compelidos muito contra a nossa
vontade. Assim sendo, desde que o profissional não possa dar curso à sua originalidade
porque o cliente deseja coisa já vista, é preferível recorrer ao estilo do passado mais
apropriado ao lugar. Aconselharíamos a São Paulo que seguisse o belíssimo exemplo do
classicismo em que se construiu grande parte das residências dos antigos fazendeiros

17
18

Extraído do Dossiê da Rua Bueno Brandão, 84d, DIPC, 2004
SEGRE, Roberto: América Latina, fim de milênio: raízes e perspectivas de sua arquitetura. São Paulo: Nobel, 1991, p. 92.
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no bairro dos Campos Eliseos (...).Para habitações mais modestas, contanto sejam
singelas, serve o estilo português conhecido por “colonial” dada a sua razão de ser no
Brasil.19

A arquitetura do período resulta de múltiplas influências, primando pela adoção de soluções com
elementos estilizados, próprios das arquiteturas clássica, gótica, renascentista, mourisca, art nouveau,
floreal, normanda etc. Interessante é destacar que esta produção desenvolvia-se simultaneamente às
linguagens art déco, neocolonial, clássica modernizada e modernista, favorecendo que inúmeros
construtores e arquitetos atuassem no processo de absorção, reinterpretação e recombinação dos
esquemas recorrentes e do repertório arquitetônico associado originalmente ao mais diversos estilos
históricos.
Embora o repertório formal abarcasse a totalidade dos estilos históricos, com suas
variações regionais exóticas, existem algumas constantes tipológicas generalizáveis ao
Continente. Em primeiro lugar, a progressiva “desurbarnização” do edifício, ao separar-se
da rua e da compacidade da trama por meio de grades e amplos jardins. A classe
dominante inicia, assim, um processo de introversão do habitat, que logo se materializará
no distanciamento em direção à estrutura dispersa dos subúrbios. Alguns atributos
monumentais evidenciam o caráter de “status symbol” econômico e de individualização
social da habitação: a presença da torre, caracterização da existência da circulação
vertical, assume principalmente o valor de símbolo publicitário no perfil da cidade.
Dentro, a especialização dos locais e a valorização do espaço “público”, hierarquizado
pela escadaria monumental e o generoso vestíbulo, demonstram a importância assumida
pela vida social e pelos rituais que regem as relações internas das camadas mais
endinheiradas da população.20

O processo de criação baseado na recombinação de elementos e esquemas estilísticos resultava na
concepção exemplares referenciados nas mais diversas correntes estilísticas. Tal processo considera
primordialmente o referencial simbólico, as idealizações e as simulações como recursos necessários
para expressividade na arquitetura. As realizações que daí resultaram apresentam soluções técnicoconstrutivas e funcionais avançadas e, ao contrário do que posteriormente foi propagado pelos teóricos
modernistas, possuem uma integração contextual com a arquitetura pré-existente. Segundo Segre com
o ecletismo: “foram criados novos repertórios formais que não negavam os atributos positivos
anteriores [geralmente elementos coloniais] em termos de continuidade expressiva”.

19
20

WARCHAVCHIK, Gregori, Terra Roxa e Outras Terras, São Paulo, 17 de setembro de 1926.
SEGRE, Roberto, op. cit, p. 95.
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(...) a persistência de uso e identidade visual da maioria dos
assim como a apropriação de suas formas e espaços
representativa de uma significação cultural que não foi
“paradigmas” da arquitetura moderna, mais anônimos e
regionais.21

“monumentos” ecléticos,
pelo coletivo social, é
alcançada por muitos
indefinidos em termos

As plantas das casas ecléticas deste período se caracterizam pela setorização dos espaços, com a
sala de refeições no centro da casa, espaço tipicamente de convívio familiar, permanecendo a sala de
estar destinada aos visitantes. Em muitas plantas verifica-se a existência de anexos em construções
independentes destinado a serviços, tais como lavanderia e cômodo para depósito, que pode ainda
contemplar garagem para um único veículo.

21

SEGRE, Roberto, op. cit, p. 79.
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6. O BEM CULTURAL
6.1. HISTÓRICO
As primeiras residências construídas em Belo Horizonte, entre os anos 1897 a 1920, realizadas pela
equipe da Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC), dirigida pelo engenheiro Aarão Reis, foram
classificadas em grupos tipológicos, de acordo com maior ou menor complexidade de concepção.
Destinadas aos funcionários públicos de menor poder aquisitivo, o primeiro grupo tipológico era
composto de edificações mais simples e foi subdividido em tipologias A, B e C. Geralmente eram casas
implantadas nas testadas dos lotes, com fachadas mais estreitas, poucos adornos e plantas
simplificadas, seguindo projetos mais ou menos padronizados.
As casas do segundo grupo possuíam melhor qualidade dos acabamentos, tratamento dos interiores
mais elaborado, adornos mais complexos e maior número e variedade de janelas na fachada principal.
Classificadas como tipologias D, E e F, muitas delas eram imponentes solares destinados aos
funcionários estatais com melhor remuneração e à elite dirigente e empresarial. Tais casas,
diferentemente do grupo anterior, admitiam afastamentos frontais, varandas laterais, jardins, e outros
pavimentos além do porão e do primeiro pavimento.
Em ambos os grupos tipológicos havia a tendência de tratamento das fachadas laterais e de fundos de
forma geralmente singela, ao passo que as fachadas frontais recebiam composição mais elaborada,
realizadas segundo os cânones de um ecletismo classicizante.
Inicialmente, as primeiras residências construídas em Belo Horizonte pertencentes a ambos os grupos
tipológicos, foram projetadas por arquitetos que, embora não pertencessem à equipe de Aarão Reis,
atuavam nas áreas mais nobres e tradicionais da cidade, envolvidas pelo anel da Avenida do Contorno,
assim como nos primeiros bairros situados na área pericentral. Ressalta-se, que muitos desses
arquitetos e artistas, que se estabeleceram em Belo Horizonte a partir dos primeiros decênios do
século XX, eram estrangeiros que aportavam no Brasil vindos da Europa, atraídos pela propaganda de
um futuro promissor nas américas. De fato, o período da grande imigração italiana coincide com o da
implantação de Belo Horizonte. Havia grande demanda não somente por trabalhadores da terra, mas
também por operários e artistas especializados na construção civil, o que foi suprido por europeus de
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diversas nacionalidades, destacando-se os italianos. Altamente qualificados, eram mestres na técnica
do estuque, de grande importância para a realização do ecletismo – que era o estilo arquitetônico
dominante na cidade à época –. Assim, algumas das mais refinadas produções desses arquitetos e
artistas ainda podem ser encontradas na área central da cidade, mas também nas partes mais
tradicionais e antigas dos bairros pericentrais ocupados nos primórdios, como Lagoinha e Serra.
A evolução dos padrões residenciais adotados nessa primeira fase ocorre a partir dos anos 1920, com
a introdução de novos esquemas compositivos vinculados às tendências oriundas das vanguardas
culturais contrapondo o academicismo, como o Art Nouveau, o Art Déco e as variantes racionalistas,
além da arquitetura moderna. Nesse contexto, outras tendências estilísticas presentes no ecletismo,
por meio de estilemas e elementos estilizados, faziam referência principalmente ao gótico, ao
renascentista, ao mourisco, ao missões e ao normando.
As casas passaram, paulatinamente, por perceptível evolução na concepção de suas plantas que, se
antes eram caracterizadas por uma sequência justaposta de cômodos sem corredores, a partir desse
período incorporam com mais frequência espaços de distribuição, antessalas e corredores. O
agenciamento interno tende a uma evolução em complexidade incorporando, em muitos casos, um
segundo pavimento, prenunciando uma setorização e hierarquização dos espaços que vão se
consolidar, em meados do século XX, com o advento da arquitetura modernista e de suas variantes.
No que diz respeito à edificação à rua Divinópolis, 296, está localizada na VII Seção Suburbana,
quarteirão 049, lote 009. Em pesquisas nos arquivos da Subsecretaria de Regulação Urbana - SUREG,
verificou-se que existiu um projeto aprovado ainda nos anos de 1920 para o lote. Trata-se do Projeto nº
14, datado de 15 de novembro de 1927, no qual consta como proprietário o senhor José Joaquim da
[ilegível] e desenhista o senhor Serafim de Silva[?] Costa. O projeto teria sido aprovado pela Prefeitura
de Belo Horizonte em 27 de dezembro de 1927, mas não obtivemos informações que confirmem se
chegou ou não a ser construído no local.
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Projeto nº 14, aprovado em 27 de dezembro de 1927 para o lote em questão. Fonte: SUREG
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Fato é que, nos anos de 1940, foi apresentado novo projeto para o lote, dessa vez constando como
proprietário o senhor João Norberto Ribeiro e de autoria do arquiteto Manoel Paz Netto. O Projeto
número 636, foi aprovado em 29 de abril de 1947.

Projeto de 1947 para o lote. Fonte: SUREG

Detalhe da fachada e do gradil. Fonte: SUREG
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Planta baixa e de cobertura. Fonte: SUREG

Corte A-B. Fonte: SUREG

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

•

CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE

• JAN.

2022

36
----

DOSSIÊ

DE TOMBAMENTO

RUA DIVINÓPOLIS, 2 9 6

Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza

Corte C-D. Fonte: SUREG

Planta de situação. Fonte: SUREG

Vizinhança e perfil do terreno. Fonte: SUREG
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Não foi possível estabelecer a data em que o senhor João Norberto de Abreu adquiriu o bem cultural.
Mas, além do projeto, foi localizada também a ficha de obra número 37.040, na qual consta que o
imóvel teria 71 m². O construtor responsável teria sido Ramis Bedran, que iniciou as obras em 2 de
junho de 1947 e obteve a baixa em 8 de outubro de 1947.

Ficha de obra. Fonte: SUREG

Sabe-se por meio Registro de Imóveis que a Prefeitura de Belo Horizonte certificou que concedeu o
primeiro lançamento da casa em nome desse proprietário em janeiro de 1960. Conforme consta no
documento, o senhor João Norberto era casado com a senhora Orodiles de Oliveira Abreu, com quem
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teve sete filhos: Carmem Moreira de Abreu, Marília Lúcia Starling, João Eustáquio de Abreu, Mariza
Abreu Tuna, Carlos Antônio de Abreu, Paulo Roberto de Abreu e Geraldo Marcio de Abreu
Em 3 de julho de 1985, com a morte do senhor João Norberto, a senhora Orodiles e seus filhos
passaram a ser os proprietário do bem cultural em questão. Em 2006, foi averbado no Cartório de
Registro de Imóveis o Formal de Partilha, referente ao inventário dos bens que ficaram pelo falecimento
da senhora Orodiles de Oliveira Abreu, passando, assim, a propriedade do bem cultural aos filhos
herdeiros.
Conforme informações obtidas com o senhor Geraldo Márcio de Abreu, um de seus irmãos e a esposa
residiram na casa. Ao que foi informado, em 2021, a esposa do irmão veio a falecer e a casa
permanece fechada. Dessa maneira, verifica-se que o bem cultural pertence à família Abreu desde
1947 e permaneceu sendo utilizado como residência durante todo esse tempo
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6.2. DESCRIÇÃO ARQUITETÔNICA
O bem cultural em estudo foi projetado em 1947, pelo arquiteto Manoel Paz Netto e construída por
Ramis Bedran para o senhor João Norberto Ribeiro. A edificação é de uso residencial unifamiliar,
projetada para o lote localizado na parte central do quarteirão 048 da rua Divinópolis, entre ruas
Paraisópolis e Alvinópolis. A proposta do arquiteto era uma casa térrea implantada de 71m² com
afastamento frontal e fechamento por gradil, além de generoso afastamento posterior, configurando um
quintal.
O projeto original previu uma casa de planta retangular, implantada ligeiramente acima do nível da
calçada, composta por seis cômodos: sala, três quartos, cozinha e banheiro. Uma escada com três
lances leva ao alpendre, que acessa a sala a partir da qual se distribuem dois quartos à esquerda e a
cozinha ao fundo. Na parte posterior da cozinha foi prevista uma pequena circulação que acessa o
terceiro quarto à esquerda, o banheiro à direita, e o patamar da escada externa posterior, que leva ao
quintal.
Pelo projeto a fachada principal, voltada para a rua, possuía embasamento em pedras (que circunda
toda a extensão da casa e ornamentação em relevo. O alpendre, à direita, tinha a escada no eixo,
ladeada por mureta em alvenaria com recorte geométrico. A verga possuía friso em relevo. À esquerda,
a janela do primeiro quarto, retangular, com três folhas de abrir, com venezianas e vidro. O peitoril e a
verga são marcados por friso em relevo. O telhado de duas águas com beiral traz o elemento triangular
à fachada, reforçado pela falsa água acima da janela e pelo relevo que simula o desenho de
lambrequim. No frontão triangular ainda se destacam relevos circulares.
Destarte, trata-se de um exemplar típico do ecletismo que se fez presente na década de 1940 em Belo
Horizonte. Essa tipologia mais singela é característica de diversas casas ainda existentes em todo o
Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza, tratando-se de um elemento de composição da paisagem
protegida e da ambiência do bairro.
Como explicitado anteriormente, a DPCA não teve acesso facultado ao interior do bem, portanto não
temos um levantamento preciso das intervenções que este sofreu ao longo dos anos. O relatório
fotográfico a seguir traz imagens que nos forma encaminhadas pelo proprietário.
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7. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DA EDIFICAÇÃO

Fechamento frontal do imóvel sem permeabilidade visual, não
original e em desconformidade com as diretrizes do Conjunto
Urbano Bairro Santa Tereza. Contudo, pode-se obervar que os
elementos estilísticos previstos para a fachada principal no
projeto original estão mantidos. Fonte: Geraldo Márcio de Abreu

Fachada do bem cultural com sinais de desgaste pela ação das
intempéries e falta de manutenção. Janelas de basculante em
ferro com vidro canelado e gradeado instalado pelo lado de fora.
Pela imagem percebe-se desprendimento do reboco em vários
pontos. Fonte: Geraldo Márcio de Abreu

Fachada lateral do bem cultural. Em detalhe rachadura na
alvenaria. Fonte: Geraldo Márcio de Abreu

Fachada lateral do bem cultural, na qual se observa edícula
construída no lote além da remoção do reboco em alguns pontos
da alvenaria. Fonte: Geraldo Márcio de Abreu
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Fachada posterior do bem cultural com tijolos aparentes onde
houve remoção do reboco, permitindo verificar o sistema
construtivo da edificação e seu embasamento em pedra. Fonte:
Geraldo Márcio de Abreu

Fachada posterior do bem cultural com acesso a cozinha.
Observa-se parte do piso da cozinha, provavelmente dos anos
de 1980 e edícula construída no lote. Fonte: Geraldo Márcio de
Abreu

Detalhe do beiral, calha e cobertura do bem cultural. Fonte:
Geraldo Márcio de Abreu

Detalhe da esquadria, beiral com infiltração e calha com
vazamento. Fonte: Geraldo Márcio de Abreu
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Vista de um dos banheiros do bem cultural. A parede apresenta
rachadura que chegou a atingir os azulejos cerâmicos (sem
interesse de preservação). O forro apresenta pontos de
infiltração, provavelmente causada por vazamento no telhado.
Fonte: Geraldo Márcio de Abreu

Vista do forro de um dos banheiros do bem cultural com
infiltrações. Fonte: Geraldo Márcio de Abreu

Forro do banheiro com danos causados pelo uso e falta de
manutenção tanto no mesmo forro, quanto na cobertura. Fonte:
Geraldo Márcio de Abreu

Trinca nos azulejos. Fonte: Geraldo Márcio de Abreu
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Vista de outro banheiro do bem cultural Fonte: Geraldo Márcio
de Abreu

Detalhe do chuveiro e à direita, janela em basculante. Fonte:
Geraldo Márcio de Abreu

Vista do forro de um dos cômodos do bem cultural, com pontos
de infiltração. Fonte: Geraldo Márcio de Abreu

Detalhe de um dos cômodos do bem cultural, com trinca na
parede. Fonte: Geraldo Márcio de Abreu
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Detalhe do piso de um dos cômodos do bem cultural. Fonte:
Geraldo Márcio de Abreu

Detalhe do piso de um dos cômodos do bem cultural. Observase exemplo de esquadria existente neste cômodo, em madeira,
de duas folhas com fechamento em vidro na parte superior e
postigo. Fonte: Geraldo Márcio de Abreu

Detalhe do piso de um dos cômodos do bem cultural ainda com
taco em madeira, parcialmente removido. Fonte: Geraldo Márcio
de Abreu

Detalhe da instalação elétrica irregular. Fonte: Geraldo Márcio
de Abreu
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Vista da cozinha. Fonte: Geraldo Márcio de Abreu

Vista da cozinha. Fonte: Geraldo Márcio de Abreu

Vista do teto da cozinha. Fonte: Geraldo Márcio de Abreu
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8. JUSTIFICATIVA PARA O TOMBAMENTO
A existência de diferentes valores relativos ao patrimônio cultural foi reconhecida pelas cartas de
Atenas (1931) e de Veneza (1964). Mais recentemente, o conceito de identificar e atribuir significados
para a gestão de bens culturais foi desenvolvido pelo comitê australiano do Conselho Internacional de
Monumentos e Sítios (ICOMOS), em 1979, vindo a constituir a Carta de Burra (2004; 2013), que se
tornou referência internacional. A identificação dos valores é uma referência fundamental para
patrimonialização de um bem e a sua preservação, cujo objetivo principal, sempre, é proteger os seus
significados, de acordo com os critérios estabelecidos quando de seu tombamento.
A tarefa de proteger o patrimônio cultural impõe também o exercício do julgamento e a tomada de
decisões cujos efeitos, sentidos por longo tempo, determinarão muito do que as gerações futuras vão
conhecer sobre o seu passado e buscarão compreender do nosso presente. Neste caso, inclusive as
razões que hoje nos impelem a atribuir valores a determinadas coisas. Trata-se do que queremos que
seja transmitido para futuras gerações, ou seja, do que esperamos para nossa cultura em um futuro
que dependerá também das escolhas feitas no presente.
Nesse contexto, se insere a preservação do imóvel em questão. O seu tombamento é um dos
instrumentos que trará relevantes contribuições para garantir às atuais e futuras gerações de belohorizontinos e cidadãos de outros lugares o direito à informação, contemplação e experiência no
contato com o patrimônio constituído em outros tempos, possibilitando um diálogo intergeracional.
Diferentemente das políticas de preservação adotados pelo Estado brasileiro até a década de 1970, a
ideia de conservação contemporânea considera que não apenas os monumentos históricos e artísticos
são dignos de preservação. As edificações que não atendem aos critérios de raridade, exclusividade,
monumentalidade e excepcionalidade são também relevantes para os processos de tombamento22.
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

FONSECA, Maria Cecilia Londres. Para além da Pedra e Cal: por uma concepção ampla de Patrimônio Cultural in ABREU, Regina;
CHAGAS, Mário (orgs). Memória e Patrimônio: ensaios contemporâneos. 2 ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009.
22
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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.
Uma das vertentes da sua significância está calcada em valores históricos. Para Riegl (2014),
atribuímos valores históricos a um bem quando este 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, ou mesmo o quanto foi influenciado por ela, sendo
mais acentuados quanto mais preservadas estiverem as evidências dessa associação com o passado
(ICOMOS, 2013).
O conceito norteador da política de preservação do patrimônio cultural, durante muito tempo, esteve
relacionado com o “valor” do objeto enquanto obra arquitetônica e artística representante de fatos e
pessoas memoráveis da história oficial. Diante disto, apenas edificações monumentais, bem como,
pessoas públicas notáveis eram passíveis de reconhecimento e rememorização, como se, no
desenrolar da história, não houvesse nenhuma participação significativa do homem comum, anônimo.
Entretanto, cada vez mais, a política de patrimônio vem sendo norteada por outros parâmetros, tais
como, a ideia de memória, identidade coletiva, cidadania e inclusão. O que deve ser lembrado ou
esquecido, preservado ou não, já não é mais estabelecido por determinantes da “história oficial”, a
partir de acontecimentos e pessoas consideradas notáveis. Como esclarece Maria Beatriz Silva: “tanto
o exercício da memória, quanto a formação da identidade são, a nível individual, capacidades
humanas, como andar, comer, dormir; porém, quando tomadas coletivamente, passam à categoria de
direitos a conquistar, aos quais o maior obstáculo parece ser o interesse individual ou corporativo.”23
A extensão do conceito de história e do que deve ser preservado teve uma contribuição significativa da
historiografia internacional. O resultado final desta transformação, ocorrida por volta dos anos 1960 e

SILVA, Maria Beatriz Setubal de Rezende. Preservação na Gestão das Cidades. In.: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
– Cidadania. Rio de Janeiro: IPHAN, 1996. N.º 24.
23
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1970, ficou conhecido como a “Nova História”. A partir desta corrente historiográfica, os estudos
históricos, que até então centravam-se nos fatos políticos e econômicos memoráveis, passaram a
valorizar, também, os homens simples, o cidadão comum, os excluídos, o cotidiano, a cultura popular,
as manifestações folclóricas etc. Diante disto, as manifestações e os registros deixados pelo “homem
comum” passaram a ser vistos como merecedoras, não só de reconhecimento, como de preservação.
E os historiadores, além desse novo campo da história podem, hoje, também utilizar uma nova visão da
definição de documentos. Le Goff esclarece que:
Os fundadores da revista „Annales d‟historie éconique et sociale‟(1929) pioneiros de
uma história nova, insistiram sobre a necessidade de ampliar a noção de documento: A
história faz-se com documentos escritos sem dúvida. Quando eles existem. Mas pode
fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, quando não existem. Com tudo o que
a habilidade do historiador lhe permite utilizar para fabricar o seu mel na falta das flores
habituais. Logo com palavras. Signos. Paisagens e telhas. Com a forma dos campos e
das ervas daninhas. Com os eclipses da lua e a atrelagem dos cavalos de tiro. Com os
exames de pedra pelos geólogos e com as análises de metas feitas pelos químicos.
Numa palavra, em tudo o que, pertencendo ao homem depende do homem, serve ao
homem exprime o homem demonstra a presença, a atividade, os gostos e as maneiras
de ser do homem. (...) Há que tomar a palavra documento no sentido mais amplo,
documento escrito, transmitido pelo som, a imagem ou de qualquer outra maneira.24

Todo documento está susceptível ao desaparecimento ao longo das gerações, e a responsabilidade de
sua preservação cabe a qualquer cidadão preocupado com a sua identidade. Mas o entendimento
equivocado da palavra progresso coloca em risco principalmente as peças que podem ser
consideradas os documentos mais amplos para a reconstituição de uma história e para a manutenção
da memória e da identidade de um povo – a arquitetura, que representa em suas formas todo um
contexto histórico e urbano vivido em uma determinada época e guarda uma história de vida particular
e única que conforma o cotidiano de pessoas ditas comuns. Em nome deste progresso, muitas vezes
há imensas transformações na cidade fazendo com que se perca o “fio da meada”. Muitas edificações
são demolidas, praças são alteradas, ruas são alargadas sem se levar em conta as ligações afetivas da
memória desses lugares com a população da cidade, ou seja, sua identidade. Neste contexto, o imóvel
da rua Divinópolis, nº 296, individualmente e, sobretudo, como peça de conjunto, é um importante

24 LE GOFF, Jaques. Documento-Monumento. In: Enciclopédia Einaudi. Le Goff (org.). Porto. Imprensa Nacional – Casa da Moeda. 1994,
p. 98
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testemunho das formas de viver e morar em outros tempos no bairro Santa Tereza e em Belo
Horizonte.
Os valores artísticos apontados por Vinãs (2005) estão sintonizados especialmente com as
referências advindas da Carta de Burra. Neste 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).
Nos anos 1970, a política de preservação adotada pelo Estado brasileiro considerava prevalentemente
a questão da monumentalidade e dos valores artísticos ditos “oficiais”. As criações, os modos de fazer
e agir de grupos formadores da sociedade que não pertencessem a uma elite artística nem sempre
eram valorizados. Por outro lado, na arquitetura, as referências estilísticas que não fossem oriundas da
arquitetura colonial, consideradas autóctone, geralmente eram relevadas:
(...) até cerca dos anos 1980, ao ecletismo nega-se o reconhecimento de seu valor
enquanto objeto a ser preservado, sendo considerado estilo destituído de originalidade e
de lastros na cultura nacional. Essa representação será difundida por arquitetos e
historiadores os quais atuavam nas instituições de ensino da arquitetura e nos órgãos de
gestão do patrimônio histórico. Tal postura justificou, durante muitos anos, as demolições
indiscriminadas de inúmeras edificações ecléticas que compunham o cenário de Belo
Horizonte e de outras das cidades brasileiras, independentemente de despertarem
interesse enquanto bens culturais de referência para usuários e habitantes dessas
cidades. (MAGNI, 2012, p. 49)

Atualmente, a partir da evolução das políticas de preservação após os anos 1970, considerando a
leitura ampliada do sentido da preservação em consonância com o art. 216, Seção II, da Constituição
federal de 1998, os valores artísticos podem ser contextualizados especialmente nas formas,
proporções, implantação e composição geral. Nesse sentido, o bem cultural à rua Divinópolis, 296, é
um exemplar que guarda características da arquitetura vernacular que se consolidou na cidade,
especialmente nos bairros pericentrais.
Mesmo que seja desejável e possível que a casa seja adaptada a novas destinações, a preservação de
seu aspecto geral reforça pela presença física da edificação, a sensação de imutabilidade do espaço,
enquanto referência de memória da coletividade.
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O valor científico é outro referencial de significância. No plano científico, o imóvel em questão, é uma
importante referência para estudos acadêmicos no campo das Ciências Humanas e Sociais.
Representa um aporte significativo para compreensão dos hábitos, valores, modos de ser e viver,
enfim, a cultura dos moradores do 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 exerce enquanto referência para a
coletividade do bairro. Estudiosos da Identidade como Antônio Ciampa (2007) apontam para o caráter
coletivo da formação da Identidade. Não obstante a história particular dos sujeitos, a identidade é
forjada no contexto histórico e social. Nesse sentido, ressalta-se, o papel da edificação enquanto
referência de memória coletiva. O sociólogo Maurice Halbwachs afirma que:
Os diversos quarteirões, no interior de uma cidade, e as casas, no interior de um
quarteirão, têm um lugar fino e estão também ligadas ao solo, como árvores e os
rochedos, uma colina ou um planalto. Disso decorre que o grupo urbano não tem a
impressão de mudar enquanto o aspecto das ruas e dos edifícios permanece idêntico, e
que há poucas formações sociais ao mesmo tempo estáveis e seguras de permanecer.
(HALBWACHS, 1990, p. 134).

Cabe mencionar o que Vinas (2005) define como significados sentimentais que justificam a
preservação da edificação enquanto significativa para a história de cada indivíduo, referência de
memória e de pertencimento do indivíduo. Ou seja, há também um componente de memória que se
refere à relação de cada indivíduo com o objeto arquitetônico, especialmente dos moradores e
daqueles que tiveram uma relação mais estreita com o objeto cultural no presente e no passado
conforme demonstrado neste dossiê.
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QUADRO-RESUMO DOS VALORES ATRIBUÍDOS AO IMÓVEL
Valores de significância cultural
Tipo de valor
(atributo)
Imóvel representativo
da história do Bairro
Santa Tereza
Artístico/estético

Valor associado ao bem cultural (Significado)
- Referência de memória sobre formas de viver e morar no Bairro Santa Tereza na
primeira e segunda metades do século XX.
- Exemplar significativo para a conformação de um conjunto urbano representativo do
ecletismo.

- Referência para pesquisas nos campos da Antropologia, História, Arquitetura, dentre
outras disciplinas, sobre aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais
relacionados aos moradores do bairro Santa Tereza e da sociedade belorizontina em
Referência para
outras temporalidades;
estudos acadêmicos e - No campo da Educação pelo Patrimônio é potencialmente relevante ao possibilitar
atividades de educação uma experiência imersiva de estudantes, educadores, moradores e turistas em outros
tempos históricos;
pelo patrimônio
- Referência para a história da arquitetura como exemplar característico do ecletismo
com influência neoclássica utilizado na primeira metade do século XX em Belo
Horizonte;
Referência identitária/
afetiva /sentimental
para os moradores

- Pode ser considerada “lugar de memória”, espaço significativo na memória afetiva dos
moradores, quer no campo individual e/ou coletivo.
- Trata-se de bem cultural que agrega valor à paisagem protegida do Conjunto Urbano
Bairro Santa Tereza qualificando a ambiência local.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A preservação da identidade histórico-cultural do bairro de Santa Tereza encontra-se intimamente
vinculada à preservação da sua ambiência física. Esta ambiência peculiar, marcada pelas edificações
comerciais implantadas no alinhamento e pelas casas unifamiliares, remetem a um modo de vida
tradicional, no qual a proximidade entre o espaço público e o espaço privado, promove o estreitamento
dos laços de sociabilidade. No caso particular do bem cultural localizado na rua Divinópolis, 296 é
importante considerar que ela contribui para a manutenção da identidade local, além de fazer parte da
ocupação do bairro na primeira e segunda metades do século XX.
Portanto, a proteção sugerida para o bem cultural tem como premissa que as cidades, com seus
bairros e pedaços, englobam referenciais simbólicos, históricos, cenários físicos e laços sociais. O fato
de nossas cidades ainda conservarem áreas e bairros aprazíveis, com cenários urbanos tradicionais e
estrutura social consolidada, demonstra ser possível a permanência de modelos alternativos ao da
cidade que cresce segundo a lógica da destruição de tecidos urbanos antigos, estruturados e vivos.
A cidade enquanto espaço privilegiado de manifestação da vida em sociedade no mundo
contemporâneo apresenta um dinamismo que acompanha as transformações dos padrões culturais e
das conjunturas econômicas e políticas. Dessa forma, a morfologia urbana - a configuração espacial da
cidade - reflete as mudanças de uso, de costumes, se adequando às diferentes expectativas que
permeiam a vivência social.
O dinamismo urbano, porém, não é um fenômeno totalizante, exaustivo. Ele deixa fragmentos que
permeiam os novos espaços e que contribuem para contar histórias, manter laços de afetividade com o
lugar, ancorar memórias coletivas. É buscando promover a existência destes locais de referência no
fluxo das transformações urbanas que nasce e se desenvolve uma política pública de preservação
patrimonial. Seu objetivo fundamental é a promoção da qualidade de vida dos cidadãos, ao valorizar
seus lugares da memória, sua identidade, suas referências cotidianas e prover as atuais e futuras
gerações de lugares de memória tão necessários para a construção de referências indentitárias.
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10. DIRETRIZES ESPECÍFICAS DE GESTÃO E INTERVENÇÃO
Diretrizes referentes ao Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza:
1.

Os engenhos de publicidade eventualmente instalados ou a instalar deverão ser regularizados
ou se adequarem, de acordo com critérios deliberados pelo CDPCM/BH, seguindo as
orientações do órgão de gestão do patrimônio;

2.

Fica proibida a construção de novos elementos que impeçam ou reduzam a visibilidade dos
bens culturais tombados, conforme Decreto Federal 25/1937 e art. 17 da Lei Municipal n.º
3.802 de 06 de julho de 1984;

3.

Qualquer outra intervenção ou reforma deverá ser regularizada no órgão de gestão do
patrimônio e na secretaria de regulação urbana da Prefeitura Municipal, ficando o proprietário
sujeito a notificações, embargos e multas no caso de obras irregulares.

4.

Readequação do fechamento frontal de forma a atender às diretrizes 2 e 3 da Deliberação
009/2015, que determina que estes devem ser compostos por elementos com permeabilidade
visual, que garantam a visibilidade a partir dos logradouros públicos e que elementos sem
permeabilidade visual só serão permitidos para contenção de terreno natural ou com altura
máxima de 80 cm, além de não ser admitida a utilização fechamento em vidro. Os novos gradis
deverão adotar solução com mureta baixa e grades superiores, espaçadas por pilaretes de
alvenaria, segundo tipologia recorrente no conjunto, mantendo-se a harmonia com os imóveis
vizinhos;

Diretrizes específicas para o bem cultural objeto deste dossiê:
5.

O tombamento é integral e incide apenas sobre a edificação voltada para a rua Divinópolis,
296. Os anexos presentes, construídos posteriormente e que não apresentam linguagem
compatível com o bem tombado, não são objetos do tombamento;

6.

Os afastamentos em relação ao bem protegido, referentes a novas construções no lote do
imóvel em questão e no lote lindeiro ficam definidos em 5 (cinco) metros em relação ao imóvel
tombado;
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7.

A altimetria para novas edificações no lote terá como referência à altura do bem tombado;

8.

Trincas e rachaduras na alvenaria deverão ser avaliadas por responsável técnico especialista e
reparadas mediante análise prévia e acompanhamento da DPCA;

9.

As repinturas externas, considerando cores e paginações, deverão sempre ser submetidas à
aprovação do órgão de gestão do patrimônio;

10.

Internamente deverá ser mantido, tanto quanto possível, o agenciamento original, sendo que
qualquer intervenção deverá ser submetida à análise e aprovação prévias da DPCA ou do
CDPCM/BH, conforme o caso;

11.

Deverão ser mantidas as esquadrias e vãos originais, tanto portas quanto janelas originais,
assim como suas ferragens, fechaduras e trincos originais, caso ainda existam na edificação.
Se for necessária a substituição de alguma esquadria ou porta, os novos modelos deverão ser
confeccionados seguindo o desenho e modulação originais, e a substituição deverá ter
anuência prévia da DPCA;

12.

Periódica e preventivamente deverão ser realizadas manutenções nas calhas e cobertura;

13.

Outros aspectos referentes à restauração do imóvel serão definidos a partir de vistoria prévia,
com supervisão da equipe técnica do órgão municipal de gestão do patrimônio cultural.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

•

CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE

• JAN.

2022

55
----

DOSSIÊ

DE TOMBAMENTO

RUA DIVINÓPOLIS, 2 9 6

Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza

11. REFERÊNCIAS
LIVROS, TESES, MONOGRAFIAS
A História e a Cultura de Santa Tereza devem ser preservadas. Documento produzido pelo movimento
“Salve Santa Tereza” em 31 de maio de 1996.
ALMEIDA, Rachel de Castro. Paisagem Urbana e Espaço Público: um estudo de duas praças de Belo
Horizonte. BH. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Dissertação de mestrado, 2001.
ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas. Reflexões Sobre a Origem e a Expansão do
Nacionalismo. Lisboa: Edições 70, 2005.
ANDRADE, Luciana Teixeira. ARROYO, Michele Abreu. Patrimônio cultural em bairros pericentrais e os
atuais desafios da política de patrimônio em Belo Horizonte. ANDRADE, Luciana Teixeira. ARROYO,
Michele Abreu. Bairros Pericentrais de Belo Horizonte. Patrimônio, Territórios e Modos de Vida. Belo
Horizonte: PUC Minas, 2012.
BAGGIO, Ulysses da Cunha. A Luminosidade do Lugar - circunscrições intersticiais dp uso de espaço
em Belo Horizonte: apropriação e territorialidade no bairro de Santa Tereza. Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas, 2005. Tese de Doutorado.
BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva - história antiga e história média. Belo
Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1995.
BLANCO, Giovanni Blanco e MALTA Campos Neto, Candido: Redescobrindo o Art déco e o
racionalismo clássico na arquitetura belenense, www.vitruvius.com.br/arquitextos/ janeiro 2003.
BRANDÃO, Carlos Antônio Leite: Da etimologia ao sentido do patrimônio, Trabalho apresentado no
Encontro realizado em Mariana, M. G., em abril de 1999, parte de pesquisa desenvolvida junto ao
CNPq, intitulada "Hermenêutica e Arquitetura".
BRUAND, Yves: Arquitetura Contemporânea no Brasil, São Paulo, Perspectiva, 1981.
Cartilha elaborada pela Gerência de Patrimônio Histórico Urbano,SMRU/PBH, 2002.
CAVALCANTI, Lauro: Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960, Aeroplano, Rio de
Janeiro, 2001, p.468.
Centro de Estudos Históricos e Culturais. Panorama de Belo Horizonte: atlas histórico. (Coleção
Centenário) Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1997.
COSTA, Lucio: Vanguarda permeada de tradição, entrevista concedida a Hugo Segawa, revista
Projeto, São Paulo, nº 140, outubro 1987.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

•

CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE

• JAN.

2022

56
----

DOSSIÊ

DE TOMBAMENTO

RUA DIVINÓPOLIS, 2 9 6

Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza

DIEGOLI, Leila Regina. Política Municipal da Preservação do Patrimônio Histórico. In: Anais do I
Congresso Latino Americano sobre a Cultura Arquitetônica e Urbanística – perspectivas para sua
preservação: Porto Alegre, 10 a 14 de junho de 1991. P. 123.
DIPC. Relatório Técnico referente à definição de abertura de processo de tombamento para o imóvel
situado na Rua Mármore, 383 pertencente ao perímetro de proteção da Área de Diretrizes Especiais
(ADE) Santa Tereza. Belo Horizonte, 2003.
GIOVANNONNI, Gustavo: L‟urbanisme face aux villes anciennes. Paris: Éditions du Seuil, 1998, com
introdução de Françoise Choay.
GÓES, L. Bairro Santa Tereza: 100 anos. Belo Horizonte, 2008.
GÓES, Luis, Bairro de Santa Tereza. Formação e História. 1900 a 1960. Belo Horizonte: Editora Luis
Góes.
GÓES, Luis. História da paróquia de Santa Teresa e Santa Teresinha. Belo Horizonte, s/d.
GOMES, Otávio Nogueira. Monografia da História do Bairro de Santa Tereza. I Concurso de
Monografias de História de Bairros da região leste de Belo Horizonte. 19-. Brochura.
GONÇALVES, José Reginaldo. Ressonância, Materialidade e Subjetividade: as culturas como
patrimônio. In.: Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 11, n. 23, p. 15-36, jan/jun 2005.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1994.
JEAN, Françoise de Oliveira, MAGNI, Teodoro. Dossiê Rua Tomaz Gonzaga, 388.
Magnani, J.G. Cantor: Festa no Pedaço: Cultura Popular e Lazer na Cidade. São Paulo, Hucietec,
1998.
MAGNANI, J. G. Cantor, De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana, Revista Brasileira de
Ciências Sociais, Vol. 17, nº 49, São Paulo, junho de 2002.
MAGNANI, J. G. Cantor: Rua, símbolo e
http://www.aguaforte.com/antropologia/Rua1.html 2003.

suporte

da

experiência

urbana,

MAGNI, Teodoro. O direito ao patrimônio em Belo Horizonte: A institucionalização das práticas e a
proteção do bairro Floresta. 2012, 265 f. Tese (mestrado) Programa de Ciências sociais da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais.
MARIANI, Alayde Wanderley. In: Memória e Educação. Rio de Janeiro: IBPC, 1992.
MARQUES, Elisa; Portes, Thereza. Guia Morador de Belo Horizonte. Belo Horizonte: Editora
Piseagrama, 2013.
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

•

CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE

• JAN.

2022

57
----

DOSSIÊ

DE TOMBAMENTO

RUA DIVINÓPOLIS, 2 9 6

Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza

NUNES, Ismaília de M. in GOMES, Leonardo J. M: Memória de Ruas: dicionário toponímico da cidade
de Belo Horizonte. Belo Horizonte: Secretaria Municipal de Cultura, 1992.
PASSOS, Luiz Mauro do Carmo, Edifícios de apartamentos, 1939-1976: formações e transformações
tipológicas na arquitetura da cidade, AP cultural, 1998.
PEIXOTO, Fábio Costa. Entre a Memória e a História: uma comparação entre os processos de
patrimonialização nos bairros de Santa Teresa (Rio de Janeiro) e Alfama (Lisboa). In.: Revista
Eletrônica de Estudos Urbanos e Regionais, Rio de Janeiro, ano 1, n.2, p.15-24, set 2010.
PESSOA, José Simões de Belmont: Lucio Costa: documentos de trabalho. Iphan/Monumenta, 2004.
PLAMBEL - O processo de desenvolvimento de Belo Horizonte: 1897-1970. Belo Horizonte (mimeo)
1979.
Santa Tereza. A Praça. Edição Comemorativa da reinauguração da Praça de Santa Tereza –
Novembro/ dezembro de 1991.
SANTIANNA Márcia: Critérios de intervenção em sítios urbanos históricos: uma análise crítica - em
http://www.archi.fr/SIRCHAL/ 26 de março de 2004.
SEGRE, Roberto: América Latina, fim de milênio: raízes e perspectivas de sua arquitetura. São Paulo:
Nobel, 1991.
SEGAWA, Hugo: Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo, Edusp, 1998.
VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel/FAPESP/ Lincoln Institut.
XAVIER, Alberto (org.): Arquitetura Moderna Brasileira: depoimento de uma geração, São Paulo: Pini,
1987.
WARCHAVCHIK, Gregori, Terra Roxa e Outras Terras, São Paulo, 17 de setembro de 1926.
WESTIN, Vera Lígia Costa. Santa Tereza na construção cotidiana da diferença. Um estudo sobre
interações comunicativas e apropriação simbólica no espaço urbano: um bairro da Belo
Horizonte do final do século. Belo Horizonte. UFMG. Departamento de Comunicação Social, 1998.
Dissertação de mestrado.
FONTES
DPCA. Dossiê de Tombamento do bem cultural situado na Rua Ângelo Rabelo, nº 35 43, setembro de
2019.
DPCA. Dossiê de Tombamento do bem cultural situado na Rua Bueno Brandão, nº 108, fevereiro de
2005.
Santa Theresa, n° 66, dezembro de 1998.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

•

CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE

• JAN.

2022

58
----

DOSSIÊ

DE TOMBAMENTO

RUA DIVINÓPOLIS, 2 9 6

Conjunto Urbano Bairro Santa Tereza

Santa Tereza Notícias. Ano V, N° 52, fevereiro de 2007
Santa Tereza Notícias. Ano V, N° 54, abril de 2007
Santa Tereza Notícias. Ano V, N° 56, junho de 2007
Santa Tereza Notícias. Ano IV, N° 47, setembro de 2006, p. 11
Santa Tereza Notícias. Ano I, nº 5, março de 2003
Santa Tereza Notícias. Ano II, nº 23. Setembro/2004
Jornal de Santa Tereza, novembro de 1989
Santa Theresa. N° 69, março de 1999
Santa Tereza Notícias. Ano IV, n° 45, julho de 2006
Jornal Santa Theresa. N° 67, janeiro de 1999, p. 1
MOVIMENTO SALVE SANTA TEREZA Um abraço em Santa Tereza. Primeiro panfleto distribuído pelo
movimento “Salve Santa Tereza”, em maio de 1996b.
MOVIMENTO SALVE SANTA TEREZA. A História e a Cultura de Santa Tereza devem ser
preservados. Documento produzido pelo movimento “Salve Santa Tereza” em 31 de maio de 1996a.
MOVIMENTO SALVE SANTA TEREZA. Abaixo Assinado com o pedido de proteção do Conjunto
Urbano e Arquitetônico do bairro de Santa Tereza e o pedido de tombamento do edifício sede da
tradicional fábrica de pregos São Lucas. 20 de novembro de 2013.
PBH. Plano Diretor de Belo Horizonte. Lei 7165/96.
Um abraço em Santa Tereza. Primeiro panfleto distribuído pelo movimento “Salve Santa Tereza”, em
maio de 1996.
FONTES DA INTERNET
http://www.revistaencontro.com.br/edicao/102/o-charme-de-santa-tereza. Consultado em setembro de
2010.
http://www.evaldomagalhaes.jor.br/parabolik/index.php?option=com_content&task=view&id=260&Itemid
=50. Consultado em setembro de 2010.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

•

CONSELHO DELIBERATIVO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE

• JAN.

2022

59
----

