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Apresentação
A publicação do Guia de Bens Tombados é um marco na história do IEPHA/MG que,
por meio desta obra, poderá compartilhar com a sociedade informações textuais e
iconográﬁcas – fotos, plantas e mapas – sobre os bens tombados pelo Estado.
O patrimônio cultural de Minas Gerais é, reconhecidamente, um dos mais ricos do Brasil.
Suas cidades, tradições e festas, bem como o saber e o fazer de sua gente, encantam e
mantêm viva a ideia de que não se constrói o futuro sem a valorização da história e da
memória, base da identidade e da própria criatividade humana.
Nesse contexto, o IEPHA/MG conﬁgura-se como um dos primeiros órgãos estaduais
voltados especiﬁcamente para a preservação do patrimônio cultural. O seu trabalho é
pautado pelo cuidado com o patrimônio histórico, pelo aprimoramento constante da
metodologia utilizada e pela adoção de uma política descentralizadora que prioriza a
participação de todos, principalmente dos municípios.
Criado em 30 de setembro de 1971, o IEPHA/MG é vinculado ao Sistema Estadual de
Cultura e tem como missão pesquisar, preservar e promover o Patrimônio Cultural
Mineiro. Ao longo de sua existência, é notável a sua contribuição, de forma decisiva,
para a reﬂexão teórica e metodológica acerca do patrimônio cultural de Minas Gerais,
atuando em parceria com instituições públicas e privadas de ensino e pesquisa do
Estado.
O Guia de Bens Tombados IEPHA/MG é, portanto, o resultado de mais de 40 anos de
pesquisa histórica e bibliográﬁca sobre o patrimônio cultural de Minas. Há muito se
esperava a publicação desta importante obra que se torna, sem dúvida, uma referência
para os pesquisadores que atuam na área e demais interessados na história e memória
do Estado e se constitui, com a sua divulgação e difusão, um dos mais importantes
instrumentos de preservação do patrimônio cultural de Minas Gerais.
Trabalhos como este colocam ao alcance de toda a sociedade informações preciosas.
Acreditamos que, ao longo do tempo, o Guia de Bens Tombados, publicado pelo IEPHA/
MG, tornar-se-á uma indispensável fonte de consulta.

Fernando Viana Cabral
Presidente IEPHA/MG
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Palácio da Liberdade

Fig.
Fachada Principal.
Principal. Praça
Praça da
da Liberdade,
Liberdade, s/nº
s/nº.
Fig. 11 –- Fachada

O tombamento pelo IEPHA/MG do edifício sede do Governo do Estado de Minas Gerais, com suas fachadas e áreas internas, elementos
decorativos, jardins com fonte, esculturas, orquidário, quiosque e demais bens de valor artístico e histórico, foi aprovado pelo Decreto
Estadual nº 16.956, de 27-1-1975, sendo determinada sua inscrição no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico (Livro
I), Livro do Tombo de Belas Artes (Livro II) e Livro do Tombo Histórico (Livro III). Em 1994, o Conselho Deliberativo do Patrimônio
Cultural do Município de Belo Horizonte efetuou o tombamento do Palácio da Liberdade no Conjunto Urbano da Praça da Liberdade e
Adjacências.

O

Palácio da Liberdade, construído para ser a residência oﬁcial e a sede do Governo Estadual, localiza-se na Praça da Liberdade.
Inicialmente projetada como uma esplanada para essa ediﬁcação, em posição de destaque na cidade planejada, a praça
torna-se o centro administrativo da nova capital, abrigando também as Secretarias de Estado.
O esboço inicial do Palácio Presidencial é do Engenheiro Aarão Reis, chefe da Comissão Construtora da Nova Capital,
que, posteriormente, transfere a autoria do projeto a José de Magalhães, chefe da Seção de Arquitetura da Comissão. José de
Magalhães, como Aarão Reis, formou-se engenheiro pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, tendo completado sua formação em
Paris, frequentando a École des Beaux-Arts, instituição de cujos modelos e métodos de composição ele se apropria, adaptando-os à
realidade dos canteiros de obras do Brasil. Além disso, a sua convivência, entre 1875 e 1880, com a atmosfera artística parisiense do
ﬁm do século irá determinar seus conceitos e práticas, norteando os seus projetos para a nova capital¹.
Apesar de manter as linhas gerais do projeto inicial, José de Magalhães desenha novamente a ediﬁcação, enriquecendo a
fachada com ornamentos, alterando a sua proporção e criando um jogo de volumes, característicos da arquitetura eclética francesa
da segunda metade do século XIX². No repertório de motivos que compõem a fachada observamos tanto elementos de procedência
francesa (classicismo romântico) como italiana (neobarrocos e renascentistas)³.

¹ SALGUEIRO, Heliana Angotti. Engenheiro Aarão Reis: o processo como missão. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1997. P. 164-165.
² idem.
³ SALGUEIRO, Heliana Angotti. O ecletismo em Minas Gerais: Belo Horizonte 1894-1930. In: FABRIS, Annateresa (Org.). Ecletismo na arquitetura brasileira. São Paulo: Nobel, 1987. P. 05-145.
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Fig. 3 –
Planta do primeiro pavimento
Fig.
- Planta
pavimento do Palácio
Palácio Presidencial.
Presidencial. Comissão
Comissão
Construtorada
daNova
NovaCapital
Capital
Construtora

4

grande avanço tecnológico para a época.

Pórtico aberto e coberto geralmente por cúpula, no interior ou à frente de um edifício.
Vão constituído por ampla abertura central em arco, ladeada por duas aberturas estreitas e ﬁnalizada por uma cornija na altura da imposta do arco do vão central. Este tipo de abertura foi desenvolvido provavelmente por BRAMANTE
(1444-1514), publicado por SERLIO (1475-1554) e muito utilizado por PALLADIO (1508-1580).
6
Decoração ornamental fantasiosa, que recorda o arabesco. Foi utilizada pelos romanos sobre as paredes dos edifícios e nos séculos sucessivos, foram descobertas enterradas (isto é, em grotas), daí o nome. Consiste em medalhões, esﬁnges,
folhagens, etc. Foi amplamente usada por pintores e decoradores, de RAFFAELLO (1483-1520) em diante, especialmente durante o século XVIII.
5
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7

O frontão do prédio do Palácio da Liberdade se interrompe
para receber, em seu ponto mais alto e central, a escultura
com a representação clássica da Liberdade. Um busto de
mulher, a Liberdade ou República, traz na cabeça não o
barrete frígio como na Secretaria de Educação, mas uma
coroa de louros – imortalidade e glória – raiada, símbolo
do racionalismo e do Estado laico, ideais preconizados por
Auguste Comte e sob a égide da sua teoria, o positivismo,
constrói-se a Nova Capital.

Este texto teve como fonte arquivística os documentos do IEPHA/MG.
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PALÁCIO DA LIBERDADE

Jomar Bragança, 2008. Acervo IEPHA/MG

GUIA DE BENS TOMBADOS IEPHA/MG

Fig. 9 - O salão de banquetes é marcado, em todo seu perímetro, por vãos em arco pleno intercalados por pilastras com pintura marmorizada. As paredes e o forro são
ricamente ornamentados com painéis pictóricos e com molduras, frisos e medalhões em papier machè. Merecem destaque os painéis alegóricos com os temas “Spes”
(pesca/esperança), “Fortuna” (cena de caça), “Labor” (trabalho) e “Salve” (lazer) na parte superior das paredes e o piso em parquet formando desenhos geométricos

Autoria: Maria Cristina Harmendani Trivellato
Colaboração: Maria Beatriz Ribeiro Clímaco
Junho, 2011
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: história média. 2. ed. rev. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro,
1996. v. 2.
FABRIS, Annateresa (Org.). Ecletismo na arquitetura brasileira. São Paulo: Nobel, 1987. 296 p.
MAGALHÃES, Beatriz Almeida; ANDRADE Rodrigo Ferreira. Belo Horizonte: um espaço para a República. Belo Horizonte: Ed. UFMG,
1989. 216 p.
SALGUEIRO, Heliana Angotti. Engenheiro Aarão Reis: o progresso como missão. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1997. 288 p.
SALGUEIRO, Heliana Angotti. Belo Horizonte: o nascimento de uma capital. Belo Horizonte: Secretaria Municipal de Cultura, 1996.
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BELO HORIZONTE

Acervo IEPHA/MG

Arquivo Público Mineiro

Fig. 11 -–Prédio
Prédiodo
doArquivo
ArquivoPúblico
PúblicoMineiro,
Mineiro Av.
Av. João
João Pinheiro,
Pinheiro, 372,
372, Funcionários,
Funcionários, Belo
Belo Horizonte
Horizonte
Fig.

O tombamento dos bens que constituem o acervo do Arquivo Público Mineiro, assim como o terreno e edificações por ele ocupados em
O tombamento dos bens que constituem o acervo do Arquivo Público Mineiro, assim como o terreno e edificações por ele ocupados em Belo
Belo Horizonte, foi aprovado pelo Decreto Estadual nº. 16.983, de 7-2-1975, sendo então determinada sua inscrição nos Livros de Tombo
Horizonte, foi aprovado pelo Decreto Estadual nº 16.983, de 7-2-1975, sendo então determinada sua inscrição nos Livros do Tombo II e III,
nº. II e III, respectivamente, do Tombo de Belas Artes e do Tombo Histórico, das obras de Arte Históricas e dos Documentos Paleográficos
respectivamente, Livro do Tombo de Belas Artes e Livro do Tombo Histórico.
ou Bibliográficos.

O

Arquivo Público Mineiro, repartição estadual criada em 1895, no contexto do federalismo propugnado pela jovem República
e da prática historiográfica da época, teve, de início, missão demasiado ampla: receber, conservar e classificar documentos de
natureza legislativa, administrativa e histórica, mas também todos aqueles concernentes às manifestações do movimento
científico, literário e artístico do Estado de Minas Gerais. E até a criação de um museu: manter, em sala especial, “quadros e estátuas,
mobílias, gravuras, estofos, bordados, rendas, armas, objetos de ourivesaria, baixos relevos, esmaltes, obras de cerâmica e quaisquer
manifestações da arte no Estado, com valor propriamente artístico ou histórico”.1
A preocupação em se constituir o maior acervo documental possível sobre Minas Gerais era clara e evidenciava-se por meio
de uma estratégia ambiciosa de recolhimento. A Lei que criou o Arquivo, além de estabelecer a remessa regular de documentos
históricos pelas câmaras municipais, autorizou a aquisição de documentos em repartições federais e de outros Estados, assim como
de particulares. E aos funcionários estaduais com atuação itinerante foi dada a tarefa de descobrir e obter papéis importantes para a
história mineira. A regulamentação de suas atividades veio logo depois, por meio de Decreto, que também criou a Biblioteca Mineira,
“compreendendo livros, opúsculos, mapas, periódicos e mais impressos concernentes à história, homens e coisas de Minas e quaisquer
outras publicações de autores mineiros”.2

1
2

Lei Estadual nº 126, de 11 de junho de 1895, que criou o Arquivo Público Mineiro.
MINAS GERAIS. Decreto 860, de 19 de setembro de 1895. MINAS GERAIS, Belo Horizonte, 19 set. 1895.
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Acervo Arquivo Público Mineiro

Fig. 2 - Antigo Prédio da Prefeitura de Belo Horizonte em 1927

Fig. 3 - Fachada do Arquivo Público Mineiro em 1945

Acervo IEPHA/MG

Congregando as múltiplas funções de arquivo, biblioteca
e museu, surgiu, assim, uma das mais importantes instituições
culturais do País – detentora hoje do maior acervo documental
sobre a história de Minas Gerais – algo que só ocorreu graças à
obstinação de seu primeiro diretor, José Pedro Xavier da Veiga
(1846-1900), jornalista, historiador e figura destacada da política
mineira do Império, que não só doou parte significativa do acervo
inicial do APM, como instalou em sua própria casa sua primeira
sede. A morte de Xavier da Veiga, poucos anos depois, não impediu
a consolidação do Arquivo, porém foram muitas as dificuldades
até chegar ao estágio atual de instituição modelar. A falta de
instalações adequadas e de uma sede própria permaneceu ainda
por muitos anos, problema que só começou a ser solucionado em
fins da década de 1930, com a transferência do Arquivo para o
prédio atual, na av. João Pinheiro.
A edificação, juntamente com outras casas vizinhas,
foi construída em 1897 pela Comissão Construtora da Nova
Capital para residência dos Secretários de Estado, no caso, para
o então Secretário de Finanças. Entretanto, o prédio perdeu logo
essa função, pois a Prefeitura de Belo Horizonte, anteriormente
instalada no primeiro pavimento da Secretaria de Agricultura,
foi para ali transferida em 1910, com a realização dos primeiros
acréscimos. Em 1926, o prédio passou novamente por reformas
com ampliação ainda maior, de modo a abrigar as duas diretorias
de obras existentes à época. Em 1938, com a transferência da
Prefeitura para sua sede atual, na Av. Afonso Pena, 1212, o prédio
recebeu o APM, já com seu acervo bastante ampliado, constituído
de livros e documentos, mas também pelos objetos de valor
histórico e artístico recolhidos nos seus 43 anos de existência
(Figuras 2 e 3).
Os espaços da antiga Prefeitura, alguns deles conjugando
a dupla função de sala de exposição e de consulta, logo se
tornaram acanhados, colocando em risco o próprio acervo, o que
determinou a construção, já na década de 1970, de um prédio
anexo com quatro andares (Figura 4).
O tombamento do Arquivo Público Mineiro irá ocorrer
nesse contexto, revelando a preocupação que se teve na época
de não só resguardar o antigo prédio construído pela Comissão
Construtora, mas também todo o acervo. Em 12 de agosto de 1974,
o então diretor do Arquivo Público Mineiro, Ivo Porto de Menezes,
encaminhou ofício ao IEPHA/MG, solicitando o tombamento do
conjunto, reiterando a importância da preservação do edifício
construído pela Comissão Construtora e que se mantinha,
praticamente, com suas características originais. Acatada a
solicitação, foram realizados os estudos necessários, sendo,
inclusive, relacionado no processo de tombamento, todo o acervo
de obras e objetos de valor histórico e artístico. Por meio das
imagens realizadas à época, verifica-se a grande preocupação com
o acervo documental, em estado precário de acondicionamento
e conservação, problema solucionado com a conclusão das obras
do novo anexo em 1975 ( Figura 5,6,7 e 8).

ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO

Acervo Arquivo Público Mineiro

GUIA DE BENS TOMBADOS IEPHA/MG

Fig. 4 - Vista do Arquivo Público Mineiro e das obras do edifício anexo em 1974

Acervo IEPHA/MG

Acervo IEPHA/MG

Acervo IEPHA/MG
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ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO

Figs. 5, 6, 7 e 8 -Vistas internas do Arquivo Público Mineiro em 1974, salas de consulta e visitação e acervo documental que depois foi transferido para o prédio anexo em 1975

Acervo IEPHA/MG

A ideia de um museu, proposta em fins do século XIX, também ganhou fôlego nesses anos, mais precisamente em 1977,
quando foi dada a responsabilidade ao IEPHA/MG de implantar o Museu Mineiro, criado em Lei desde 1910.3 Buscando viabilizar sua
instalação no prédio vizinho ao Arquivo, também construído pela Comissão Construtora – inicialmente para residência do Secretário
de Estado de Agricultura e que depois abrigou o antigo Senado Mineiro, o Instituto apresentou projeto ao Governo de Minas Gerais,
que, aprovado, permitiu a completa restauração e adequação do prédio, e a transferência, em 1982, do acervo de peças históricas
e artísticas tombadas para o Museu Mineiro, juntamente com outras peças pertencentes ao Governo de Minas. Com as condições
necessárias para assumir sua própria gestão, o Museu Mineiro deixa o IEPHA/MG e passa a integrar a estrutura da Secretaria de
Estado de Cultura, criada em 1984.
O Arquivo Público Mineiro, sob a coordenação do IEPHA/MG, passou por restauração completa entre 1995 e 1998 e o prédio
anexo sofreu importante intervenção durante os anos de 2006 a 2008 que permitiram a instalação de mecanismos mais eficientes
de climatização e controle de umidade para proteção do acervo documental.

Fig. 9 - O Arquivo Público Mineiro disponibiliza para consulta de pesquisadores e interessados um vasto acervo constituído de documentos produzidos e acumulados por
órgãos da Administração Pública de Minas Gerais e por arquivos privados desde o século XVIII e uma biblioteca especializada em história de Minas Gerais e arquivologia
3

Ver a respeito: Lei nº 528, de 20 de setembro de 1910, e Decreto nº 18.606, de 19 de julho de 1977.
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Fig. 10 - Detalhe do frontão

A ANTIGA RESIDÊNCIA DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Digno representante do ecletismo adotado internacionalmente durante grande parte do século XIX e início do XX, o
prédio do Arquivo Público Mineiro integra as chamadas casas-tipo criadas pela Comissão Construtora da Nova Capital
para os funcionários públicos estaduais. Os modelos propostos variaram de A a F, de acordo com a qualificação dos
funcionários, sendo os últimos verdadeiros palacetes destinados aos Secretários de Estado. O então Secretário de
Finanças, Francisco Sales, foi um dos primeiros a se mudar, logo que a edificação ficou pronta, às vésperas da inauguração da Capital.
A edificação, implantada no centro do terreno, com recuos nos limites laterais do lote, apesar dos acréscimos construídos ao longo do século XX, manteve seu jardim fronteiro e a entrada lateral com varanda. A fachada, marcada por
elementos da arquitetura neoclássica, possui embasamento alto, vãos das janelas ornamentados e emoldurados em
arco, juntas falseadas, plano central em relevo, vão com verga em arco abatido, sacada e balaustrada, plano central
ladeado por falsas colunas encimado por frontão e platibanda ornamentados.

Autoria: Maria Marta Araújo
Novembro, 2010
Indicações bibliográficas:
BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: Memória histórica e descritiva – História antiga e história média. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro,
Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1996.
FABRIS, Annateresa (org.) Ecletismo na arquitetura brasileira. São Paulo: Nobel; Editora da Universidade de São Paulo: 1987.
PAULA, João Antônio de. História revista e passada a limpo. Revista do Arquivo Público Mineiro. Vol. 43, Fasc. 1, jan-jun 2007, p. 52-73.
PENNA, Octavio. Notas Cronológicas de Belo Horizonte. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1997.
www.siaapm.cultura.mg.gov.br
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BELO VALE

Acervo IEPHA/MG

Fazenda da Boa Esperança

Fig 1 - Casa da Fazenda da Boa Esperança, situada no município de Belo Vale, com seu imenso pátio frontal. Na extremidade lateral esquerda fica um dos portões “de cavaleiros”

O tombamento pelo IEPHA/MG do conjunto paisagístico, artístico e histórico da Fazenda da Boa Esperança, constituído da sede, capela
O tombamento pelo IEPHA/MG do conjunto paisagístico, artístico e histórico da Fazenda da Boa Esperança, constituído da sede, capela, com
com seus trabalhos de talha dourada e painéis no teto e paredes, bem como toda a área de terreno da referida Fazenda, no município de
seus trabalhos de talha dourada e painéis no teto e paredes, bem como toda a área de terreno da referida Fazenda, no município de Belo Vale,
Belo
MG, foi efetivado
pelonºDecreto
de 27-2-1975
e inscrito
noTombo
Livro de
Tombo nº. I, Etnográfico
do Tombo Arqueológico,
MG,Vale,
foi efetivado
pelo Decreto
17.009 nº.
de 17.009
27-2-1975
e inscrito nos
Livros do
Arqueológico,
e Paisagístico Etnográfico
(Livro I), do
eTombo
Paisagístico
e no
Livro(Livro
de Tombo
II, doHistórico
Tombo de(Livro
Belas
Artes.
de Belas
Artes
II) e donº.
Tombo
III).

A

atual sede da Fazenda da Boa Esperança, situada na zona rural do município de Belo Vale, MG, a 87 quilômetros de Belo Horizonte, foi
presumivelmente construída no último quartel do século XVIII. Pertenceu à família Monteiro de Barros de nobre estirpe, passou ao
coronel José Romualdo Monteiro de Barros, Barão de Paraopeba. Senhor de grandes propriedades de terras e de ricas lavras, o Barão
tornou-se figura de projeção no cenário político do Império, tendo sido membro da Junta Governativa da Independência do Brasil em 1822
e por duas vezes Presidente da Província de Minas Gerais na década de 1830.
A Fazenda da Boa Esperança tornou-se um dos principais estabelecimentos rurais da região, servindo de hospedagem a
personalidades ilustres do Império em passagem por Minas Gerais, incluindo o próprio imperador D. Pedro II, recebido diversas vezes pelo
Barão por ocasião de suas visitas à província. Nessa época, sob a administração do Barão de Paraopeba, a fazenda teria em suas senzalas
mais de oitocentos escravos.1 Após a morte do Barão, a fazenda passou às mãos de seus herdeiros por sucessivas gerações. No ano de 1970,
foi adquirida pelo Governo do Estado de Minas Gerais e incorporada ao patrimônio do IEPHA/MG, por determinação da Lei nº 6.485, de
25 de novembro de 1974.

1

PERILO, Maria Carmem. Venha conhecer a Fazenda da Boa Esperança: por aqui passou o imperador D. Pedro II. Estado de Minas. Belo Horizonte, 04 out. 1983.
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Fig. 2 -Vista geral do conjunto, vendo-se o paiol à frente, os muros que dividiam o conjunto nas diversas áreas de trabalho e a casa no plano seguinte. Foto de 1946

Acervo IEPHA/MG

A fazenda é banhada pelo rio Paraopeba e fica na região montanhosa de Belo Vale, cuja ocupação data ainda do século XVII. Atualmente,
a Fazenda da Boa Esperança ocupa uma área de aproximadamente 318 hectares, o que inclui a sede, seus anexos, o seu patrimônio natural e
paisagístico. Frontalmente à casa-sede, implanta-se um imenso pátio cercado por um muro de pedras, sendo de cantaria os pilares de suporte e as
esquinas. Um pórtico “de cavaleiros” 2 liga o antigo caminho para Ouro Preto ao interior do pátio.

Fig. 3 - Fachada posterior, vendo-se os volumes distintos do corpo principal compacto, a capela na sua extremidade e o puxado de serviços no primeiro plano da
foto, observando-se os muros que cercavam os vários pátios. Foto de 1946

A casa-sede fecha um lado do quadro do pátio, tendo a sua esquerda imediata outro portão “de cavaleiros”, que leva às áreas de trabalho.
À direita da casa há alicerces do que teria sido uma das senzalas. Ao centro do pátio estão plantadas duas frondosas sapucaias. À esquerda,
ultrapassado o muro e portão, ligeiramente afastada do alinhamento da fachada, há uma ampla construção com estrutura de pedras que teria
sido um paiol ou um engenho. Posteriormente à casa há um moinho em ruínas e vestígios de um engenho de serra, à beira de um pequeno córrego
que, nos tempos de maior atividade do local, movimentava uma pequena usina.3 Imagens de 1959 mostram outros anexos, hoje desaparecidos.4
2

12

Pórtico ou portão de cavaleiros é o acesso feito através de portal esteticamente tratado, geralmente com cobertura. Algumas importantes fazendas em Minas Gerais tiveram esse tipo de entrada, alguns com camarinha
para vigilância, como na Fazenda Santo Antônio em Esmeraldas.
3
Idem.
4
A Casa da Boa Esoperança foi tombada pelo IPHAN em 27 de agosto de 1959: nº da folha 84. Proprietário do imóvel: Antônio Procópio da Silva. Caráter do tombamento: voluntário. Nº do processo: 569-T.
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Fig. 5 - Vista da fachada lateral direita com os alicerces de uma das senzalas, à frente.
Foto de 1980

A sede da fazenda implanta-se em plano único elevado
sobre embasamento de pedras, tendo sistema construtivo tradicional com estrutura autônoma de madeira, vedações em paua-pique e fundações em pedra. Adota um partido composto de
corpo principal retangular alongado, com puxado em “L” invertido aos fundos. O núcleo retangular tem organização compacta e
parece mais antigo. O puxado mostra-se mais tardio e em franco
contraste com a organização compacta da parte mais antiga5. O
telhado é composto por quatro águas no bloco frontal com galbo
para alteração de inclinação e duas águas no puxado.
A composição da fachada frontal é valorizada pela longa
varanda entalada pelo volume elevado da capela, com seu telhado
independente, e pelo cômodo reservado a hóspedes, à direita. A
varanda é emoldurada por nove intercolúnios de vergas arqueadas,
com escadaria de pedras ao centro, com degraus escalonados.
Fig. 4 - A planta mostra o esquema tradicional ampliado tanto em dimensões Destaca-se, ainda, a harmonia de proporções, definidas por uma
quanto em número de cômodos e as suas próprias proporções
boa modulação e ritmo dos vãos que, por sua vez, acompanham o
ritmo da estrutura. As janelas apresentam folhas almofadadas por fora e são guarnecidas por guilhotinas de vidro. O esquema de fachada
com varanda central entalada por cômodos laterais remete ao modelo ibérico de edificações rurais que foi transplantado para Minas Gerais
desde o início da ocupação de seu território, mas espalhou-se também por todo o País, tornando-se o padrão tradicional das fachadas rurais.
A planta caracteriza-se por uma geometria elementar, formada pela trama do barroteamento sobre os baldrames e alicerces, criando
uma modulação que se destina a atender as diferentes funcionalidades da vida familiar e das demandas da rotina de trabalho. A primeira
seção transversal corresponde à longa varanda, entalada por capela e cômodo de hóspedes. Destinava-se a receber visitantes estranhos ou
gente das imediações para o culto dominical. Na área central da planta ficam as maiores salas, ao lado das quais se distribuem os quartos,
geralmente intercomunicantes. As seções intermediárias funcionam como parte íntima, de acesso exclusivo da família. As últimas seções
transversas recebem mais quartos, para atender a extensão do núcleo familiar, o que parece ter ocorrido com a família do Barão, que teve
11 filhos. Um corredor avarandado, vedado por treliçados, circunda quase metade da casa, propiciando grande mobilidade para a família,
permitindo melhor disposição dos espaços internos, isolando os percursos reservados à família, interditando o seio doméstico a estranhos
e visitantes, mas liberando as áreas nobres e os serviços. Permitia também visibilidade para o pátio interno e serviços do paiol.
O puxado abriga uma sequência de cômodos para dormitórios e cozinha, funcionando como área de serviços domésticos
diversos. Como a maioria das fazendas mineiras do século XVIII, a Fazenda da Boa Esperança revela interior despojado, conferido
pela singeleza de suas paredes de pau-a-pique rebocadas e caiadas de branco e pisos em tabuado corrido. Os forros dos salões
principais são revestidos de madeira em gamela, arrematados por cimalhas e as demais dependências da casa recebem esteiras
pintadas em cores diversas.
A capela, ao contrário, é requintada. O tratamento decorativo reservado ao interior evidencia ostentação e riqueza, reafirmando o
poder e prestígio do antigo proprietário da fazenda, o Barão de Paraopeba.6 Com orago dedicado ao Senhor dos Passos, o retábulo preserva
trabalhos ornamentais apurados em talha e pintura de filiação Rococó característicos de fins do século XVIII e início do XIX.
Teto e paredes são revestidos por painéis pintados, tendo autoria atribuída a João Nepomuceno, segundo estudos recentes.7
Representam cenas do Evangelho, a Anunciação de Nossa Senhora, a Adoração dos Pastores, o Sacrifício de Isaac, a Santa Ceia, entre outros.
5
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A especialista em Barroco Mineiro, a arquiteta Selma de Melo Miranda, atribui a autoria das pinturas da capela a João Nepomuceno Corrêa e Castro e não ao Manuel da Costa Ataíde. Os especialistas do
interna.
IPHAN,
Antônio Fernando dos Santos e Olinto Rodrigues Santos Filho, corroboram a autoria de João Nepomuceno, pintor que também trabalhou no Santuário de Bom Jesus de Congonhas.
5

66
7

7
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A especialista em Barroco Mineiro, a arquiteta Selma Melo Miranda, atribui a autoria das pinturas da capela a João Nepomuceno Corrêa e Castro e não ao Manuel da Costa Ataíde.Os
especialistas do IPHAN, Antônio Fernando dos Santos e Olinto Rodrigues Santos Filho, corroboram a autoria de João Nepomuceno, pintor que também trabalhou no Santuário de Bom
Jesus de Congonhas.
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Fig .7- Trecho da varanda posterior com
vedação em treliçados de madeira e
janelas com folhas em treliças. O forro
do teto é feito por treliças de taquara
pintadas em cores fortes
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Fig. 6 - Interior da sala principal,
totalmente despojado, com teto em
gamela, atualmente sem pintura artística

Fig. 10 - Interior da capela com altar dedicado ao
Senhor dos Passos, com apurada talha ornamental
e pintura de filiação Rococó, característicos de fins
do século XVIII e início do XIX
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Fig. 8 - Um dos painéis das paredes
laterais da capela representando a
“Anunciação de Nossa Senhora”

Fig .9 - Forro da Capela com pintura

Os demais componentes edificados de funções técnicas e complementares privilegiam
os aspectos autênticos das construções vernaculares rurais dos séculos XVIII e XIX. O testamento
do Barão cita engenho de fazer farinha, trapizonga de moer mamona para azeite, engenhoca de
moer cana, paiol feito de pedra, senzalas, terreiro grande com tanque de pedra, chafariz de repuxo.
O paiol de pedra é interessante edificação de rara beleza, embora eminentemente funcional. Seu
muro parietal tem arestas em cantaria, sendo a zona central superior rasgada, porém protegida
por gradeado de madeira. A cobertura é feita por tesouras de madeira talhada a enxó e estrutura
superior em madeira roliça. Há vários vestígios de senzalas na lateral direita da casa. São ruínas
de baldrames de pedras que ladeiam o pátio frontal e apresentam-se ligeiramente elevadas do
chão. Têm forma de retângulo alongado, podendo-se observar encaixes de esteios. Na década de
1950, foi adaptado a curral coberto. Mais abaixo, em meio às árvores do pomar, acham-se mais
vestígios de muros de pedras, estes já muito deteriorados. Moinho, engenho de serra, telheiros e
currais desapareceram. Fotografias de 1959 mostram anexos de serviços e muros dos pátios em
bom estado.
A sede da Fazenda da Boa Esperança foi reconhecida como patrimônio histórico nacional
em 27 de agosto de 1959 pelo IPHAN, a partir de estudo técnico elaborado por especialistas
daquela Instituição, ratificado por pareceres de figuras ilustres, como o professor Lúcio Costa, o
historiador Salomão de Vasconcellos, o arquiteto Sylvio de Vasconcellos e o poeta e escritor Carlos
Drummond de Andrade. O foco desse tombamento foram os elementos artísticos da capela e a
nobreza da casa-sede. O tombamento em nível estadual, em 27 de fevereiro de 1975, ampliou a
proteção legal abrangendo todo o conjunto, englobando, além da sede, seus anexos edificados e
todo o patrimônio natural e paisagístico das matas à sua volta, cursos d’água e cachoeiras.
Autoria: Elizabeth Sales de Carvalho
Março, 2011

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS
Fazenda histórica de Minas, tombada a pedido do poeta Drummond, sofre a ameaça de ruir. O Globo, Rio de Janeiro, 18 maio 1983. p. 29.
IEPHA/MG. Breve Histórico da Fazenda Boa Esperança. Maria Inez Candido e Flávia Melo de Paula. Fevereiro de 2006.
MELLO, Suzy de. Barroco Mineiro. São Paulo: Ed.Brasiliense, 1985.
MENEZES, Ivo Porto de. Documentário Arquitetônico 6: Fazendas Mineiras. Belo Horizonte: UFMG, 1969.
PERILO, Maria Carmem. Venha conhecer a Fazenda da Boa Esperança: por aqui passou o Imperador Pedro II. Estado de Minas, 4 out. 1983.
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SANTANA DOS MONTES

Acervo IEPHA/MG

Fazenda da Posse

Fig. 1 - Casa-sede da Fazenda da Posse, situada no município de Santana dos Montes, atualmente restaurada. Foto de 2010

O tombamento do Conjunto arquitetônico e paisagístico da Fazenda da Posse, no município de Santana dos Montes – MG, representado
O tombamento do Conjunto arquitetônico e paisagístico da Fazenda da Posse, no município de Santana dos Montes - MG, reprepor sua sede, ficando preservada uma área de 500m (quinhentos metros) em torno do prédio da referida sede, conforme processo nº. 2
sentado por sua sede, ficando preservada uma área de 500 m (quinhentos metros) em torno do prédio da referida sede, conforme
do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG foi aprovado pelo Decreto nº. 16.965, de 30-01processo nº 2 do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG foi aprovado pelo Decreto nº
1975 e inscrito no Livro do Tombo II, do Tombo de Belas Artes.
16.965, de 30-01-1975 e inscrito no Livro do Tombo II, do Tombo de Belas Artes.

A

Fazenda da Posse situa-se em meio a matas e cursos d’água em terrenos montanhosos do município de Santana dos Montes.
É composta por edifício sede e dependências de casa de hóspedes, casa de caseiro, curral, galinheiro e galpão. O risco de perdê-la com a concretização da venda da sede da fazenda pelo então proprietário a um advogado paulista, que intentava transferí-la para São Paulo, fez com que o IEPHA/MG iniciasse os estudos para seu tombamento. Em 30 de janeiro de 1975 o tombamento
estadual foi homologado, embasado em parecer do arquiteto Ivo Porto de Menezes, reconhecendo o prédio como “belo exemplar de
vivenda rural mineira, apresentando características de realce que merece ser conservado em território mineiro”.1 O adquirente tentou
impugnar o processo, enquanto os proprietários, Sr. Aristides de Araújo Teixeira e sua esposa, não o fizeram. Somente questionaram
as dimensões da área tombada, considerada muito extensa, pois as terras já tinham sido vendidas a terceiros.

1

IEPHA/MG. Processo de Tombamento da Fazenda da Posse. Santana dos Montes. PT 46, p. 31.
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Fig. 2 - Fachada da Fazenda da Posse no ano de seu tombamento, em 1976, vendo-se o avançado grau
de degradação

FAZENDA DA POSSE

A decisão do Conselho Curador do
IEPHA/MG foi ratificada, somente sendo
reduzido o perímetro de tombamento para
um quadrilátero de 500 metros de lado,
cujo centro é a casa sede.2 As informações
sobre antigos moradores são escassas,
tendo o arquiteto parecerista pesquisado
que ela pertencera ao ilhéu José Teixeira
de Aguiar, que a deixou para três filhos.
A singularidade do edifício sede
da fazenda, de construção presumida “por
volta de 1790”, “incomum nos prédios
rurais”3, devia-se, principalmente, a dois
motivos relevantes:

Fig. 3, 4 e 5 - Vistas posteriores do corpo da casa com seu puxado aos fundos em três momentos diferentes de sua trajetória: a primeira foto é da época do
tombamento (1975), a segunda mostra o momento do desmonte em 1987, e a terceira é de 2010, após a restauração

O herdeiro do então proprietário, inconformado com a situação decadente da casa, associou-se a um empresário de
demolição de edificações antigas, iniciando, em 1987, o desmonte da sede. O vizinho, Antônio Rodrigues Costa, percebendo a
movimentação na fazenda, informou ao antigo morador, Arnaldo Matos Teixeira. Este acionou o IEPHA/MG que imediatamente
contatou a Polícia, que embargou a ação. Montou-se guarda no local para evitar a continuidade da demolição. O IEPHA/MG
providenciou o laudo dos prejuízos, constatando o destelhamento de quase toda a edificação, demolição de algumas paredes,
retirada das folhas de esquadrias e o desmonte total dos forros existentes, inclusive os artísticos. O processo culminou com a
instauração de um Inquérito Civil pela Comarca de Conselheiro Lafaiete. O proprietário foi obrigado a reentelhar a edificação,
reerguer as paredes demolidas, rebocar as superfícies externas e acondicionar o tabuado dos forros e das esquadrias retiradas.
Porém a estrutura foi irreversivelmente desestabilizada pelo desmonte, apesar da recolocação das telhas. Enquanto corria o
processo na justiça, acelerava-se a degradação dos materiais e a desestabilização da estrutura. Em 2003, a edificação encontravase em avançado estado de arruinamento e a situação mostrava-se prática e judicialmente insolúvel. Porém, suas características
autênticas e encantadoras, mesmo em estado avançado de degradação, sensibilizaram uma família de tradição colecionista que
a comprou neste mesmo ano e a restaurou completamente.
A casa obedece a modelo comum às fazendas mineiras do século XVIII, com partido praticamente quadrado e puxado aos fundos. O
corpo principal é assobradado, arrimado na parte posterior por muro de pedras. A planta caracteriza-se por uma geometria simples, formada pela
trama modulada do barroteamento sobre os baldrames e alicerces, criando as várias seções de cômodos que se destinam a atender aos vários usos
familiares, de serviços e apoio à lida diária de uma edificação rural.
2
3
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IEPHA/MG. Processo de Tombamento da Fazenda da Posse. Santana dos Montes. PT 46, p. 47.
Idem p. 47.

Acervo IEPHA/MG

Acervo IEPHA/MG

Acervo IEPHA/MG

1. o forro do teto da sala maior, a principal peça da casa, é oitavado e alteado, com pinturas decorativas, de fatura
provável do século XIX ou XX;
2. a fatura primorosa de alguns detalhes da arquitetura, tais como o gracioso recorte da cachorrada do beiral, a presença
de guarda pó, o enquadramento maciço dos vãos com vergas curvas guarnecidas por cimalhas, as portas encimadas por cartelas,
marcando o fecho do arco, e a presença generalizada de folhas de vedações almofadadas no corpo principal da casa.
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Fig. 6 - Planta, de proporções modestas, de forma quadrangular com puxado aos fundos,
caracterizando-se por trama modulada dos elementos estruturais de madeira composta de
quatro seções transversais por outras cinco seções longitudinais, adaptadas internamente
para ampliar a sala central, ganhar um corredor para isolar os quartos de olhares curiosos

Essa trama básica é composta, na fazenda da Posse, de
quatro seções transversais por outras cinco seções longitudinais,
adaptadas internamente para ampliar a sala central, ganhar um
corredor lateral a ela e integrar quartos. A primeira seção transversal
é composta pela varanda e pela capela. Servia a visitantes estranhos
à família e a freqüentadores do culto dominical. Na região central da
segunda zona fica a sala, ao lado da qual se distribuem os quartos,
intercomunicantes à esquerda e, intermediados por corredor, à
direita. Neste exemplar, a sala principal foi ampliada quase duas
vezes para compartilhar o espaço com o corredor, permitindo, assim,
isolar os quartos do acesso de estranhos. O puxado, de dimensões
modestas, como toda a edificação, apresenta seqüência de cômodos
de cozinhas, área de forno de lenha e de afazeres domésticos. Estes
cômodos são interligados por longo corredor aberto em forma de
varanda. A composição da fachada frontal é dada pelo vazio da
varanda e cheio da capela. Cada uma dessas seções ocupa cerca de
metade da extensão da fachada. Durante os trabalhos de restauração
empreendidos em 2006, foram encontrados sinais de encaixes nos
esteios da capela, levando a crer que o guarda-corpo da varanda se
prolongava por toda a frente da edificação, indicando que a capela
teria sido produto de adaptação posterior ou ampliação em direção
à varanda, contrariando o natural ritmo estrutural.
Os alicerces são em pedra, mas as paredes do porão eram
em taipa de sebe. O porão era utilizado como depósito de materiais
de trabalho e apresentava piso em terra batida. O corpo principal
assobradado tem piso em tabuado largo. Os forros eram em saia
e camisa ou em esteiras trabalhadas em motivos geométricos
e pintados a óleo. Destacam-se os da sala maior e do quarto do
casal. O primeiro era um forro abobadado em barrete de clérico e
base octogonal com pintura artística, possivelmente do século XIX.
O segundo era uma gamela facetada, com molduras nas arestas e
aplique central saliente em forma de pinha invertida.

Acervo IEPHA/MG

Acervo IEPHA/MG

FAZENDA DA POSSE

Fig. 7 e 8 - Interior da sala principal, vendo-se o teto em abóbada de clérico, oitavado em duas seções e pintado artisticamente. A parede recebia marmorizado, na forma
de painéis. Fotografias de 1976

17

GUIA DE BENS TOMBADOS IEPHA/MG

FAZENDA DA POSSE

Acervo IEPHA/MG

Acervo IEPHA/MG.

Acervo IEPHA/MG

Acervo IEPHA/MG

A sala de visitas, além do
forro, tinha pintura simulando
painéis em mármore, executada
com a técnica do faiscado “fauxmarbre”, possivelmente intervenção
do século XIX. Atualmente os forros
policromados estão restaurados.
Os detalhes da carpintaria
são dignos de nota. Os vãos do corpo
principal apresentam vergas alteadas,
guarnecidas com cimalhas, sendo a
porta principal encimada por cartela.
As janelas e portas apresentam folhas
almofadadas por fora. Os esteios da
Fig. 9 e 10 - A casa da Posse tem ainda como elementos artísticos o forro do teto de um dos quartos, em gamela, com
molduras nas arestas e aplique central saliente em forma de pinha invertida e o singelo altar da capela.Fotos de 1976
varanda frontal têm fustes oitavados
com arremate sinuoso na extremidade superior. O guarda-corpo da varanda possui réguas recortadas em bonito desenho. Na parede
existia um cabideiro entre a porta e a janela, ratificando a função de receber desse ambiente. No puxado, os vãos são simples com
folhas únicas em calha de madeira. A escadaria de acesso à varanda foi construída em pedras, tem guarda-corpo arrematado por
pedra sabão aparelhada. O primeiro quarto volta-se para a varanda, confirmando sua função como abrigo de estranhos ou quarto de
ferramentas e insumos, uso comum em Portugal. O pavimento superior manteve os cômodos das salas e quartos.

Fig. 11 e 12 -Duas vistas da varanda, uma voltada para o portão e escada de pedra e a outra voltada para a capela e porta da sala principal. Fotos de 1976

O conjunto foi parcialmente recomposto com a compra das glebas imediatamente adjacentes à casa sede, incorporando
parte dos terrenos e antigas benfeitorias. A casa vizinha em estilo eclético foi restaurada e se tornou casa de hóspedes. A casa de
meiero transformou-se em casa de caseiro. Galpões rústicos, serraria e curral coberto foram reativados. Essas construções, todas
muito próximas, certamente faziam parte da antiga propriedade.
Autoria: Elizabeth Sales de Carvalho
Maio, 2011
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
MELLO, Suzy de. Barroco Mineiro. São Paulo: Ed.Brasiliense, 1985.
MENEZES, Ivo Porto de. Documentário Arquitetônico 6: Fazendas Mineiras. Belo Horizonte: UFMG, 1969.
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Fig. 1 - Prédio do Conselho Deliberativo e Câmara Municipal de Belo Horizonte, atual Centro de
Cultura de Belo Horizonte – CCBH, rua da Bahia, 1.149, Belo Horizonte.

rojeto audacioso e símbolo maior do
empreendedorismo da elite política que
assumiu o poder em Minas Gerais com a
Proclamação da República, em 1889, a Nova Capital
Belo Horizonte manteve-se por um longo período
sob a dependência direta dos desígnios e recursos
orçamentários do governo estadual.
A própria Lei Adicional nº 3, de 17 de
dezembro de 1893, que designou o arraial
denominado Belo Horizonte para a Capital
do Estado de Minas Gerais, além das diversas
providências necessárias ao seu planejamento e
edificação, estabeleceu explicitamente a tutela
do governo estadual sobre a vida administrativa e
econômica da nova cidade.
Sem alterar tal disposição, uma vez que a
nomeação do chefe do executivo municipal caberia
ao Presidente do Estado de Minas Gerais, criou-se,
logo após a inauguração da Capital, pelo Decreto
Estadual nº 1.088, de 29 de dezembro de 1897, a
Prefeitura, sendo o primeiro prefeito da cidade
Adalberto Ferraz, político, advogado e membro da
Comissão Construtora da Nova Capital.

Entretanto, essa total vinculação da Capital ao Governo Estadual encontrou fortes opositores que alegaram, entre outros
argumentos, a falta de legitimidade do poder executivo para votar os impostos e o orçamento municipais. Propostas ousadas e
autonomistas de organização municipal para Belo Horizonte foram objeto de calorosos debates na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais. A alternativa encontrada e viabilizada por meio da Lei Estadual nº 275, de 12 de setembro de 1899, foi a criação de um
Conselho Deliberativo composto por cinco membros eleitos e com funções legislativas para votar os impostos e decretar as despesas
necessárias aos negócios e serviços da administração da Capital. E, assim, em eleição realizada em 5 de novembro daquele mesmo
ano, foram eleitos pela população da cidade seus primeiros representantes, entre eles, políticos de renome nacional e adeptos do
novo regime como Afonso Pena e Levindo Lopes.
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Fig. 2 - Em 14 de outubro de 1920, o prefeito de Belo Horizonte foi autorizado pela Lei
Municipal n.º 191 a mandar instalar na torre do edifício do Conselho Deliberativo um
mostrador público, como registra essa foto de 1935
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Fig. 3 - Detalhe do torreão encimado por mirante

Ainda sem uma sede própria, foi instalado oficialmente o Conselho Deliberativo em 25 de janeiro de 1900, em uma das salas da
Câmara dos Deputados, onde funcionou até 1914, quando foi inaugurado o belo edifício da esquina da rua da Bahia com Augusto de Lima,
construído tanto para abrigar o Conselho Deliberativo bem como a Biblioteca Pública Municipal.
Uma das primeiras repartições públicas da cidade, o acervo inicial da Biblioteca Pública foi constituído ainda no tempo da Comissão Construtora pela “Sociedade Literária Belo Horizonte”. Quando foi doado para a Prefeitura, por volta de 1899, contava com aproximadamente 4.000 volumes de diversas obras de literatura, ciências, em vários idiomas, além de grande número de revistas científicas.
Com projeto de autoria do arquiteto Francisco Izidro Monteiro, o edifício foi construído entre 1911 e 1916, para abrigar,
inicialmente, essas duas instituições de grande valor histórico e cultural para a cidade de Belo Horizonte. Inspirado no espírito da
modernidade, a construção se insere dentro do ecletismo que, mesclando elementos formais variados, resultam, entretanto, em um
todo harmônico identificado, muitas vezes, como neogótico manuelino. Empreendimento realizado pela construtora Prado Lopes, sua
ornamentação interna foi executada pelo escultor João Morandi e o entalhador Gabriel Galante, famosos artistas da época.
Implantado em um dos lotes em ângulo do traçado urbano, propositadamente projetados para dar destaque cênico à
construção que ali se fizesse, o edifício do Conselho tem planta em “V” com ângulo obtuso cortado. Desenvolve-se em porão,
aproveitando o desnível das vias e mais dois pavimentos. No ângulo cortado tem-se a portada do edifício e no segundo
pavimento uma janela vitral com verga ogival. Nesse ponto eleva-se a torre, ladeada por dois torreões menores que se repetem
nas extremidades do edifício.
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Fig. 4 - Desenho da fachada lateral do Edifício do Conselho Deliberativo

A torre, elemento axial da construção, tem seu tambor em três níveis, o mais alto com o relógio; logo acima vem o ático com seus
gabletes; depois a cúpula com arcos ogivais, nervuras e lucarnas; e, nas grimpas, a lanterna e seu mirante de onde se via e podia ser visto de
vários pontos da Capital, durante seus primeiros anos. (Figura 3)
Se a fachada da Avenida recebe janelas ogivais perfiladas, a da Rua da Bahia abandona a simetria e utiliza-se, no segundo pavimento,
de um mourisco balcão avarandado com fechamento em arcadas ogivais e parapeito rendilhado. (Figura 4)
Internamente, a escada monumental, os coloridos vitrais, a fatura dos forros e de cimalhas demonstram o tratamento cuidadoso
da edificação que, já em 1920, recebe um elevador, novidade para a época (Figura 5, 6 e 7). Novidade também é sua estrutura de ferro que
foi utilizada pela primeira vez em Belo Horizonte.
Em 1947, no contexto de redemocratização nacional, o prédio passou a abrigar a Câmara Municipal de Belo Horizonte que ali
permaneceu até 1973, quando se transferiu para o então denominado Palácio Francisco Bicalho, localizado na rua Tamoios, 341. Isso até
1988, quando foi reinstalada na atual sede na avenida dos Andradas, 3.100.
A Biblioteca Pública permaneceu no prédio até 1963 e depois ocupou uma das salas do edifício do Colégio Imaco, no Parque
Municipal, contando nessa época com um acervo de aproximadamente 20.000 volumes.
Antes disso, importante registrar, funcionou no prédio do antigo Conselho Deliberativo a primeira rádio de Belo Horizonte a PRC-7,
Rádio Mineira, instalada em 1931, e também parte da Escola de Arquitetura da UFMG.
Em fins de 1974, o tombamento da edificação pelo IEPHA/MG ocorre no contexto da instalação do Museu de Mineralogia “Prof.
Djalma Guimarães”, destinado à exposição permanente de pedras preciosas e semipreciosas, inicialmente, com quatro mil amostras, grande
parte pertencente ao acervo da extinta Feira de Amostras e que foi cedido ao Município pelo Governador Rondon Pacheco.
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Fig. 5 - Escada de acesso ao 2º pavimento
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Fig. 6 - Vitrais da caixa de escada
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Fig. 7 - Foto do forro do Salão Nobre executado por
Gabriel Galante

Atualmente, o edifício abriga o Centro de Cultura Belo Horizonte – CCBH que tem por finalidade valorizar a memória e a diversidade
cultural de Belo Horizonte. Recuperando um de seus usos originais, o CCBH possui uma biblioteca com obras sobre artes, cultura, humanidades
e patrimônio cultural. Além das salas de leitura, possui espaços multimeios, sala para exposições e um auditório com capacidade para 50
pessoas, reforçando sua vocação cultural e papel simbólico na paisagem histórica de Belo Horizonte.
Por fim, o prédio do Conselho Deliberativo e Câmara Municipal cumpre seu papel de suporte da memória de um cartão de visitas
de Belo Horizonte, quando a cidade ainda principiava. Hoje, patrimônio cultural de Minas Gerais, título que a história lhe confere, mesmo
entre grandes e altos edifícios, refletido ou não no moderno pano de vidro.

Autoria: Maria Marta Araújo, Tarcísio de Guadalupe Sá Ferreira Gomes
Novembro, 2010

Indicações bibliográficas:
CASTRO, Maria Angela Reis de. Guia de Bens Tombados de Belo Horizonte. Belo Horizonte: s/ed., 2006.
PENNA, Octavio. Notas Cronológicas de Belo Horizonte. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1997.
Inventário do Acervo da Câmara Municipal no Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte: 1947-2005. Belo Horizonte: APCBH, 2008.
SILVA, Regina Helena Alves da (Coord.). O Legislativo e a cidade: domínios de construção do espaço público. Belo Horizonte: CMBH, 1998.
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BELO HORIZONTE

Parque Municipal
Américo Renê Giannetti

Fig. 1 - Localizado no coração de Belo Horizonte, o Parque Municipal ocupa área privilegiada, tendo limites na avenida Afonso Pena, avenida Carandaí, Alameda Ezequiel
Dias, avenida dos Andradas, Viaduto Santa Tereza e rua da Bahia

O tombamento do Conjunto Paisagístico do Parque Municipal, localizado em Belo Horizonte, nos termos dos pareceres e planta
constantes do processo próprio do IEPHA/MG, foi aprovado pelo Decreto Estadual nº. 17.086, de 13-3-1975, sendo então determinada
sua inscrição no Livro de Tombo nº. I, do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.

N

ão foi sempre que a natureza serviu de deleite para os homens. Os gregos consideravam o mundo exterior dotado de uma lógica
própria, que ultrapassava a compreensão dos seres humanos. De ambiente hostil passou, pouco a pouco, a ser reverenciado
como espaço a ser conquistado, culminando, a partir do século XVIII, por tornar-se elemento indispensável na organização
urbanística. A noção de higiene pública, a busca do melhor viver por meio do planejamento da natureza, no intuito de renovar as
cidades, passa a ser um postulado imprescindível na organização urbana. A preocupação com as áreas verdes ganha impulso, e toda
cidade que se pretende civilizada procura inserir no seu tecido urbano espaços de contemplação e desafogo na malha de edifícios.
Na concepção da nova capital de Minas Gerais, essas preocupações estão sedimentadas na formação de seus idealizadores.
A cidade medieval – com suas mazelas e becos sórdidos, a insalubridade como foco gerador de moléstias – deveria ser abandonada. A
clareza do desenho, as perspectivas amplas, a aeração, a higiene são norteadores da implantação da cidade. As áreas verdes tornamse essenciais, constituindo motivo de orgulho para todo núcleo urbano planejado.
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Esse pensamento está demonstrado em diversos documentos que registram a descrição do Parque Municipal, em Belo
Horizonte, reveladores da preocupação com a salubridade e a saúde.
“Um vasto parque ocupará o centro, mais ou menos da cidade, abrindo para a grande avenida de 50 metros de largura,
e também para as outras três de 35 metros de largura cada uma. Superfície extremamente ondulada cujas partes mais
baixas serão transformadas em grandes lagos e rios e as mais elevadas em esplêndidos pontos de vista – será este parque
o mais importante e grandioso quanto há na América, e, por si só, merecerá a visita de nacionais e estrangeiros e elevará a
nova cidade acima de quantas ora atraem, no Brasil, a população que deseja refazer forças, no verão, em lugares amenos
e aprazíveis. Várias construções ligeiras, mas de gosto artístico, enfeitarão este belo jardim, proporcionando variados
entretenimentos aos passeantes. Uma pequena torre levantada no canto mais elevado permitirá que daí se desfrute o
belíssimo panorama de toda a cidade.”1 (Figura 2)
“É preciso que dos ambientes urbanos sejam sempre, quanto possível, eliminados os chamados tóxicos pulmonares,
provenientes do viciamento do ar pelas várias causas que os determinam nos agrupamentos humanos. Afastada a parte que
o homem pode remover, por obras e ações mecânicas, ﬁcarão ainda, no elemento essencial à vida, impurezas consideráveis
que um saneador – a árvore – poderá eliminar.
A capital mineira, com sua arborização sistemática, constitui um exemplo digno de imitação, que não faz invejar as cidades
e jardins, tão apreciados nos Estados Unidos. Belo Horizonte é, na frase de Coelho Neto, ‘a cidade vergel’. Na comparação
feliz e corrente das cidades com o organismo humano, os parques, as ruas e as avenidas arborizadas são sempre tomados
como o pulmão dessas aglomerações, no qual se puriﬁca o ar, que dá vitalidade ao homem, revigorando o organismo
social.
Na luta pela saúde, nesse trabalho tão elevado pela vida coletiva, colocando o ambiente das cidades sob a proteção
indispensável das árvores, o melhor elemento da vitória está na educação popular, orientada pelo médico, que, mais do
que qualquer outro, pode e deve, no seu sacerdócio proﬁssional, levar às escolas e ao seio da família, a convicção de que é
preciso ﬁrmar no espírito público, da importância capital, da necessidade absoluta e uma boa respiração, só conseguida
numa atmosfera pura, de ar sempre renovado.”2
A implantação de Belo Horizonte obedeceu a um discurso urbanístico que procurava romper com o traçado medieval das
cidades antigas, que, na Minas colonial, produziu núcleos urbanos cheios de ladeiras, sinuosidades. Esse tipo de assentamento
era visto como arcaico, gerador de mazelas e incompatível com os tempos modernos. A clareza do desenho com formação
em xadrez, a localização funcional dos serviços, obedecendo aos conceitos de salubridade, comodidade e embelezamento são
questões fundamentais na construção da nova capital. A vegetação é tratada como elemento primordial no tecido urbano
revelando preocupação com o ambiente da cidade, em cujo seio dever-se-ia valorizar os parques, praças e jardins. De tudo
isso deveria resultar uma cidade perfeita, organizada em padrões estéticos e sanitários que a configurassem como centro
perfeitamente elaborado.

Fig. 2 - Projeto para o quiosque elaborado pela Comissão Construtora da Nova Capital

1
2
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Fig. 3 - Após restaurado em 1992, as linhas elegantes do coreto foram integradas
ao esplendor do verde

Revista Geral dos Trabalhos, 1895, n.º 1, p.100. In.: Dossiê de tombamento do IEPHA/MG: Parque Municipal Américo Renê Giannetti.
Lourenço Baeta Neves, 1913, p. 40-2. In.: Dossiê de tombamento do IEPHA/MG: Parque Municipal Américo Renê Giannetti.
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Fig. 4 - Espaço de contemplação e lazer, o Parque Municipal é um oásis na “selva de pedra”

Fig.5 - Silêncio e harmonia em meio ao burburinho da metrópole

Desde os primeiros anos, Belo Horizonte carecia de opções de lazer. Não sendo cidade litorânea e não tendo uma vida cultural
consolidada, as possibilidades se resumiam ao footing em alguns logradouros. O Parque Municipal, com suas aprazíveis alamedas,
transformou-se em local privilegiado, no coração da capital, com a função de atender a seus moradores como espaço de recreação.
O Parque Municipal Américo Renê Giannetti ocupa uma área de oitenta e três mil metros quadrados no centro de Belo
Horizonte, e recebeu essa denominação em homenagem ao ilustre prefeito que governou a cidade na década de 1950, em cuja
administração o parque foi remodelado, recebendo as feições que, até os dias de hoje, encantam pela generosidade de suas
alamedas verdejantes, verdadeiro oásis no coração da metrópole. Na ramaria de suas mais de duas centenas de espécies de
plantas, gorjeiam aproximadamente cinquenta espécies de pássaros (Figuras 4 e 5).
O logradouro foi entregue ao público em vinte e seis de setembro de 1897, três meses antes da inauguração da nova capital,
tendo sido projetado pelo arquiteto francês Paul Villon. Inicialmente, cobria uma área de quinhentos e cinquenta e cinco mil metros
quadrados, cujos limites originais eram as atuais avenidas Afonso Pena, Alfredo Balena, Francisco Sales e Assis Chateaubriand.
A área do parque foi, pouco a pouco, sendo reduzida. Em 1905, cedeu terreno para abrigar a Faculdade de Medicina da
UFMG, e, na década de 1930, grande parte de sua área foi perdida para a construção do Teatro Francisco Nunes, Palácio das
Artes, Hemominas, Hospital da Previdência e Semper.
As festividades de inauguração da nova capital tiveram o Parque Municipal como destaque, local do grande banquete de
duzentos talheres oferecido pela Comissão Construtora. A previsão quanto ao seu fracionamento foi prenunciada pelo Prefeito
Benjamim Brandão em relatório de 1910:
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Fig. 6 - Nas alamedas do Parque Municipal, a vida segue em ritmo de tranquilo caminhar

“Pelas suas condições topográﬁcas, pela sua extensão e pelos delineamentos das ruas e taboleiros, com as ilhas e lagos de
diversos tamanhos, será, em futuro não remoto, o melhor e mais aprazível logradouro público da capital. No momento, a
área que lhe foi destinada parece a muitos exagerada; mas, reﬂetindo-se sobre o progresso da cidade a ultrapassar sempre
os cálculos e previsões dos mais otimistas, entendo ser dever administrativo a providência de conservar avaramente a área
atual, tratar e melhorá-la quanto possível. Vai nisso o culto sincero à harmonia de Belo Horizonte e o empenho de garantir
a seus habitantes dentro da própria cidade um grande e precioso laboratório natural de oxigênio ao lado de agradáveis
passeios matutinos e pela tarde. Todas as atividades encontrarão ao ﬁm do dia, bem perto, um local onde poderão esquecer
por momentos as preocupações e lutas incessantes da vida, proporcionando ao organismo um exercício inocente e higiênico.
A arborização da parte inculta feita no passado exercício e muito aumentada neste, vai transformando o seu conjunto.”3
Todas essas preocupações não foram suficientes para garantir a integridade do parque, restando hoje uma pequena
fração de sua área original. Ainda assim, este espaço verde embeleza, valoriza o centro de Belo Horizonte, caracterizando-se
como o pulmão da região central (Figura 6).
Autoria : Ailton Pereira Santana, Leila Augusta Lováglio Rossi
Maio, 2011
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
BENEVOLO, Leonardo – História da Arquitetura Moderna; Editora Perspectiva, São Paulo.
SEGAWA, Hugo. Ao Amor do público: jardins do Brasil. São Paulo: Studio Nobel, 1996.
SITTE, Camilo. A construção das cidades segundo seus princípios artísticos. São Paulo: Editora Ática, 1992.
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Trecho extraído de relatório feito por Marco Antônio de Vasconcellos, administrador dos parques municipais de Belo Horizonte.
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PEDRO LEOPOLDO

Acervo IEPHA-MG

Acervo IEPHA-MG

Quinta do Sumidouro

Fig. 1 e 2 – Capela de Nossa Senhora do Rosário e Casa Fernão Dias

O tombamento do conjunto histórico da Quinta do Sumidouro foi realizado por meio do Decreto Estadual nº. 17.729, de 27 de janeiro de 1976 e
é constituído pela Capela de Nossa Senhora do Rosário e pela casa e sítio denominados Quinta do Sumidouro, localizado no Distrito de Fidalgo,
município de Pedro Leopoldo – Minas Gerais. O Decreto determinou ainda a inscrição da Capela no Livro de Tombo nº. II, do Tombo de Belas Artes
e de todo o conjunto formado pela Capela, a casa e o terreno da Quinta do Sumidouro no Livro de Tombo nº. III, do Tombo Histórico, das obras de
Arte Históricas e dos Documentos Paleográﬁcos ou Bibliográﬁcos.

O

conjunto histórico da Quinta1 do Sumidouro possui especial relevância, pois se insere na rota dos primeiros movimentos de
exploração dos sertões do sudeste brasileiro ainda no século XVII. Os caminhos e pousos estabelecidos nesse processo, conjugado
com a exploração das minas recentemente encontradas, permitiram, nos anos seguintes, que o colonizador estabelecesse formas
de vida e de convívio social2, inclusive com os nativos, conﬁgurando o que mais tarde iria se denominar como as Minas Gerais.
Além disso, o local é importante, pois é apontado pela historiograﬁa como de possível fundação pelo bandeirante Fernão Dias
Paes. Os trabalhos do historiador Diogo de Vasconcelos, informam que Fernão Dias Paes, partindo de São Paulo, entre 1673 e 1674,
com o intuito de procurar as minas de ouro e diamantes, veio a aportar na região, onde fundou o arraial do Sumidouro, motivado
principalmente pela fertilidade do solo. Ainda segundo os relatos historiográﬁcos, diante das grandes diﬁculdades dos caminhos e
carência de recursos, Fernão Dias ﬁxou parte da expedição no local denominado “Anhanhonhacanhuva”, que em Tupi signiﬁca: água
parada que some no buraco. Foi nesse local onde se construiu o arraial de São João do Sumidouro.
A localidade de Sumidouro permaneceu como um pacato arraial durante muitos anos e, em 1923, com a criação do município
de Pedro Leopoldo, o povoado foi elevado à condição de distrito, com a denominação de Fidalgo. Em 1938, retomou a sua antiga
toponímia de Sumidouro e, por ﬁm, em 1943, voltou a ser chamado Fidalgo.

1
Grosso modo, Quinta é a denominação de uma casa no campo. Segundo o Raphael Bluteau, Quinta é a Casa, ou a fazenda de lavoura no campo com sua casaria. Chamou-se assim, porque de ordinário o
que arrenda a Quinta, dá ao dono dela a quinta parte do que colhe de frutos. O Vocabulário Portuguez & Latino organizado por Bluteau no primeiro quartel do século XVIII é referência nas pesquisas sobre o
vocabulário português e torna-se particularmente importante, pois traz uma interpretação coeva, portanto mais próxima, dos diversos termos pesquisados. Ver BLUTEAU, Raphael. Vocabulário Portuguez &
Latino, áulico, anatômico, architectonico. Coimbra, 1712 – 1728. 8 v.
2
Sobre os caminhos e pousos estabelecidos no Brasil durante o período colonial conferir, entre outros, Formas Provisórias de Existência In.: SOUZA, Laura de Mello E. (Org.). História da vida privada no Brasil:
cotidiano e vida privada na América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 523 p.
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O conjunto histórico tombado é constituído pela Capela de Nossa Senhora do Rosário e pela Casa e Sítio da Quinta
do Sumidouro. Ambos os edifícios são datados de período bem posterior à estada do bandeirante Fernão Dias no local, como indica
o parecer do relator Ivo Porto de Menezes referente à casa, realizado durante o processo de tombamento, em 1976:
“A comodulação e a modernatura da Casa indicam tratar-se de construção provavelmente de meados a ﬁm do século XVIII.
As paredes de vedação em adobe indicam mesmo construção posterior, podendo, no entanto, tratar-se de reconstrução.
Trata-se ao que tudo indica, de construção bem posterior à estada do bandeirante paulista” 3.
A Casa da Quinta do Sumidouro trata-se de uma construção em estrutura autônoma de madeira com vedação em adobe e paua-pique, aduelas de marcos, verga curva de centro rebaixado. O telhado em capa de cangalha telha vã curva, possui galbo do contrafeito,
normal em Minas Gerais, beirada encachorrada, com cachorros de perﬁl peito de pomba. Possui cinco vãos na fachada principal, sendo três
janelas e duas portas, uma destas de maior luz. As janelas têm vedação de calha. O entorno constitui-se do Sítio e por mais 8 moradias; existe
também uma ampla área verde (jardim) a, aproximadamente, 60 metros da casa. Além disto, a construção está inserida em um cruzamento
entre ruas asfaltadas. A Casa da Quinta do Sumidouro passou por várias intervenções ao longo dos anos e atualmente abriga um museu.

Fig. 3 – Capela de Nossa Senhora do Rosário, década de 1970

Acervo IEPHA-MG

Acervo IEPHA-MG

A Bandeira de Fernão Dias Paes
A historiograﬁa aponta o bandeirante Fernão Dias Paes (1608 – supostamente 1681) como o primeiro desbravador de origem
européia das terras onde hoje se encontra o Estado de Minas Gerais. À procura de honras e mercês, o bandeirante, que já havia
participado de outras explorações de preamento de índios ao sul de São Paulo, partiu, em 1674, no sentido norte em busca da
famosa “Serra Resplandecente”, local mítico que estaria repleto de esmeraldas. Entre outros desbravadores, acompanharam
Fernão Dias na empreitada seus ﬁlhos e seu genro Manuel Borba Gato. A bandeira durou 7 anos e percorreu vastas áreas do sertão,
das cabeceiras do Rio das Velhas, a região do Serro Frio. Por onde andavam erguiam pousos que, posteriormente, tornaram-se
arraiais. Afora o caráter mítico que cerca a vida de Fernão Dias, sua bandeira foi importante, pois estabeleceu uma das primeiras
rotas de colonizadores em um sertão dominado por populações indígenas. Marcou também o imaginário de muitas gerações de
portugueses que migraram para Minas Gerais na expectativa de se enriquecer rapidamente.
Segundo a historiograﬁa, Fernão Dias morreu acreditando ter descoberto as esmeraldas, todavia descobrira apenas turmalinas,
pedras verdes como as esmeraldas, mas sem grande valor na época.

Fig. 4 – Vista atual da Capela

3
INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS – IEPHA/MG. Processo de tombamento do Conjunto Histórico constituído da Capela de Nossa Senhora do Rosário e Sítio denominado
Quinta do Sumidouro com a ediﬁcação nele existente, Pedro Leopoldo/Fidalgo, MG. Belo Horizonte: IEPHA/MG, 1976.
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Fig. 4 - Casa Fernão Dias

Já a Capela de Nossa Senhora do Rosário dista da Casa cerca de 500 metros e inclui-se na relação das primeiras capelas mineiras. É provável
que tenha origem em meados do século XVIII, por volta de 1750. A data fundida no sino da capela indica o ano de 1786. Assim como, na Casa da
Quinta, não se trata da capela original erigida na época do bandeirante Fernão Dias Paes. Situada em adro murado, com cemitério na lateral direita,
o partido segue os padrões das primeiras capelas mineiras com nave, capela-mor e sacristia lateral, apresenta estrutura autônoma em madeira
com paredes de vedações em tijolo de barro (adobe). As fachadas mostram alterações, porém seus elementos são ainda originais.
Acervo IEPHA-MG

O interior está alterado por materiais contemporâneos.
O forro da capela-mor em abóbada facetada, possui pintura
decorativa em elementos fitomorfos, ao gosto rococó. O
forro está fixado de forma invertida por cima da tesoura do
telhado, suportada por caibros externos ao painel decorado.
Na capela destaca-se o retábulo-mor decorado com ornatos
que remetem à 2ª fase do barroco mineiro, estilo Dom João V,
que se caracteriza pelo coroamento com dossel e anjos, tarjas,
nichos cortinados e colunas com base com cabeças de anjos
entre nuvens ao gosto setecentista.
No arco-cruzeiro está ﬁxada uma tarja em madeira,
ornada com uma coroa fechada dourada, um dos símbolos de
Nossa Senhora do Rosário. As balaustradas do cancelo e do gradil
do coro são em madeira recortadas. A imaginária da capela é
constituída de peças em madeira bem acabadas com destaque
para Nossa Senhora dos Martírios, São Benedito, São João Batista,
Divino Espírito Santo. Existem também imagens em roca de
Nosso Senhor dos Passos, Nossa Senhora e da padroeira Nossa
Senhora do Rosário - que está desaparecida4.
A capela é ponto de referência religiosa e histórica para a
população local e os devotos todos os anos realizam uma grande
festa em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, santa de
devoção. Nos anos seguintes a capela sofreu várias intervenções,
mas sua essência permaneceu intacta.

Fig. 5 - Retábulo-mor da capela
4
Em 1981 a capela de Nossa Senhora do Rosário teve sete peças furtadas do seu acervo, dentre elas a padroeira. A imagem de Nossa Senhora dos Martírios, também roubada em 1981, foi restituída ao acervo
da capela, em grande festa organizada pela comunidade, em maio de 2004.
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Fig. 7 - Detalhe da pintura da pomba do
Espírito Santo no interior da capela
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Fig. 8 - Imagem de Nossa
Senhora dos Martírios

Fig. 9 - Vista parcial dos fundos da casa da
Quinta do Sumidouro
Acervo do IEPHA/MG

Fig. 6 - Sino da Capela de Nossa Senhora
do Rosário, fundição em 1786
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Fig. 10 - Visita histórica de Comissão do IHGMG à casa Fernão Dias na Quinta do Sumidouro em 19-05-19735

Autoria: Ailton Batista da Silva
Fernando Roberto de Castro Veado
Luis Gustavo Molinari Mundim
Junho, 2011
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
SOUZA, Laura de Mello E. (Org.). História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. São Paulo: Companhia
das Letras, 1997. 523 p.

5

O Instituto Histórico e Geográﬁco de Minas Gerais (IHGMG) enviou correspondência ao governador do estado de MG em 04-06-1973 solicitando o tombamento e outras providências para o conjunto da Quinta do
Sumidouro para “condignas comemorações do tricentenário da bandeira de Fernão Dias Pais, no próximo ano”. (Processo de Tombamento, P. 23)
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SANTA LUZIA
*

Basílica de Santa Luzia

Fig. 1 – Igreja Matriz de Santa Luzia

“O tombamento da Basílica de Santa Luzia do Rio das Velhas, localizada na cidade de Santa Luzia, Arquidiocese de Belo Horizonte”, foi
aprovado pelo Decreto nº. 17.779, de 09-03-1976, sendo então determinada sua inscrição no Livro nº. II, do Tombo de Belas Artes.

O

edifício da Matriz de Santa Luzia implantado em colina altaneira, recebe merecido destaque no tecido urbano que
se desenvolve, ocupando os morros em arruamento que o serpenteia pelas encostas. O templo atual é resultado
de diversas reformas ocorridas desde o período colonial, outras levadas a efeito no século XIX e século XX, tendo as
características originais, sobretudo a fachada principal, totalmente alterada.
A primitiva capela de Santa Luzia foi erguida entre 1721 e 1729. Com a determinação do bispo do Rio de Janeiro, D.
Frei João da Cruz, em visita pastoral a Minas, de transferir 1 a sede da paróquia do arraial de Roça Grande para o de Santa
Luzia, houve a necessidade de ampliação da capela 2.
As obras foram iniciadas em 1744 e concluídas em 1778, resultando em construção imponente e com a orientação
do edifício mudada. “É certo (...) que o templo estava concluído em 13 de dezembro de 1778, quando se benzeu oficialmente a igreja, confirmando a tradição oral que aponta aquela data como a de sua conclusão definitiva, apesar de conservar-se
inscrita na fachada a data de 1798. Naquele ano teria sido modificada a estrutura da nave e construídas as torres, abrindose a porta principal para a rua Direita, como hoje se acha 3.”
1
“Santa Luzia do Rio das Velhas. Capela ﬁlial de Roça Grande, pra a qual Dom Frei João da Cruz por provisão de 19 de novembro de 1744 transferira a sede da paróquia. (...) anulada por sentença do
Desembargador do Paço da Bahia, (...). Essa transferência veriﬁcou-se depois de longas e repetidas explicações em 1779 por Ordem Régia de 6 de setembro, executada por provisão ordinária de 29 de fevereiro
do ano seguinte.“ p.268
2
“O primeiro vigário colado de Santa Luzia foi o Padre João de Sousa de Carvalho, transferido do Furquim, apresentado por C.R. de 3 de abril de 1792 e colado a 12 de novembro.” P.269
3
Laudo Técnico sobre Peças Sacras Apreendidas – Igreja Matriz de Santa Luzia. Selma Melo Miranda. Fevereiro, 2004.
* O Processo de Tombamento classiﬁca o templo como Basílica. Entretanto, a Arquidiocese de Belo Horizonte o denomina Santuário de Santa Luzia.
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Fig. 2 - Fachada principal no século XIX, anterior a modiﬁcação sofrida no início do século XX

O padrão arquitetônico da Matriz é típico das
matrizes mineiras da primeira metade do século XVIII:
apresenta planta composta
por duas seções retangulares, com divisões em nave,
capela-mor, sacristia transversal, coro, consistório e
corredores laterais encimados por tribunas.
A fachada principal
em seu aspecto atual revela as profundas alterações
ocorridas: torres laterais quadradas com sinos e cobertura
em forma piramidal; cunhais
aparentes em argamassa;
cornijas; e modesto relógio
no prolongamento da torre
da direita. O frontão é uma
empena cega com cimalha
curva do óculo no centro, encimado por cruz pequena em
pedestal irregular.
Fig. 3 - Igreja Matriz em 1988
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Fig. 6 - Capela-mor: altar de Santa Luzia
Acervo IEPHA/MG

A porta de entrada – com folhas
em madeira almofadada e bandeira curva em vidro – está guarnecida por dois
janelões no nível do coro com balaustrada de ferro e ladeada por vãos de janelas
retangulares no nível do piso.
A Matriz de Santa Luzia apresenta um rico acervo de talha e pintura
setecentistas, revelando a arquitetura
religiosa do período colonial.
O conjunto litúrgico-ornamental da nave e da capela-mor é constituído pelo altar-mor e seis altares laterais da nave, ilhargas apaineladas
da capela-mor, tarja do arco-cruzeiro e
dois púlpitos 4. Denota em suas características formais que “foi elaborado em
duas etapas seqüenciais”: a primeira,
entre os anos de 1745 e 1765, compreendendo a capela-mor, os altares laterais próximos ao arco-cruzeiro e a tarja
do mesmo arco, os quais apresentam
todas as características da fase estilística conhecida como Segundo Joanino 5;
e a segunda, incluindo as pinturas artísticas dos tetos, os demais retábulos
da nave e os púlpitos”, entre os anos de
1780 e 1820 6.
O altar-mor é dedicado à padroeira Santa Luzia, e os altares laterais,
localizados na nave, atualmente são
dedicados a Nossa Senhora do Rosário,
Nosso Senhor dos Passos, e Nossa Senhora das Dores (lado do Evangelho)
e São José, Nossa Senhora do Carmo e
São Sebastião (lado da Epístola).

Fig. 5 - Nave, tribunas, coro e galilé
Acervo IEPHA/MG

Fig. 4 - Nave, capela-mor e tribunas

Acervo IEPHA/MG
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Fig. 7 - Tarja do Arco-Cruzeiro

Ibidem.
O Segundo estilo D. João V é, também, conhecido por “estilo Brito”, por ter sido introduzido em Minas Gerais por Francisco Xavier de Brito.
Laudo Técnico sobre Peças Sacras Apreendidas – Igreja Matriz de Santa Luzia. Selma Melo Miranda. Fevereiro,2004.
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O retábulo do altar-mor apresenta colunas torsas com
o terço inferior estriado e sulcos adornados por guirlandas de
flores e o coroamento em dossel com sanefa arrematada por
anjos e grupo escultórico da Santíssima Trindade, cornija na
prumada das colunas externas, “ motivos antropomorfos e
aplicação da talha dourada sobre fundo branco em lugar do
douramento integral típico do nacional português7.”
Trata-se do mesmo modelo adotado, posteriormente,
no altar da Imaculada Conceição do Mosteiro de Macaúbas,
também em Santa Luzia. A tarja do arco-cruzeiro mostra cartela central ladeada por figuras antropomorfas e emoldurada
por volutas e ornatos entrelaçados em formato de S e C.

Fig. 9 - Forro da Nave: tema Assunção da Virgem

Acervo IEPHA/MG

Acervo IEPHA/MG

Fig. 8 - Coroamento do Altar-mor

Fig. 10 - Forro da Capela-mor: tema Santa Luzia

A pintura do forro da nave pertence ao estilo rococó – segunda metade do século XVIII – de caráter ilusionista, com
o tema da Assunção da Virgem constituindo o motivo central da composição. Na capela-mor, a pintura do forro representa
Santa Luzia, coroada de flores e na mão esquerda a palma verde, símbolo do martírio.
Os painéis laterais da capela-mor retratam São Bento e São Francisco de Sales; sob o teto do coro, temas relativos à vida
de São João Batista; e no teto da sacristia, figura de um confessor com a língua arrancada, símbolo do Segredo da Confissão.
A igreja possui belíssimas imagens de madeira do período colonial, destacando-se Nossa Senhora do Rosário,
São Roque, São João Nepomuceno e São Francisco de Paula. As talhas são atribuídas a Felipe Vieira e Francisco Lima
Cerqueira.
Autoria: Ailton Pereira Santana, Rosana de Souza Marques
Agosto, 2011
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
PAULA, João Antônio de. História revista e passada a limpo. Revista do Arquivo Público Mineiro. Vol. 43, Fasc. 1, jan-jun 2007, p. 52-73.
TRINDADE, Cônego Raimundo. Instituições de Igrejas no Bispado de Mariana. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1945. Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Publicação n° 13.

7
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Ibidem.
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SANTA LUZIA

Acervo IEPHA/MG

Casa da Rua Direita no. 101

Fig. 1 – Ediﬁcação na rua Direita, nº. 101, em Santa Luzia

O tombamento pelo IEPHA/MG da casa na rua da Direita nº. 101, em Santa Luzia, foi aprovado por meio do Decreto Estadual nº.
18.531, de 2-6-1977, sendo então determinada sua inscrição no Livro de Tombo nº. III, do Tombo Histórico, das obras de Arte Históricas
e dos Documentos Paleográficos ou Bibliográficos.

A

ediﬁcação localizada na rua Direita, nº. 101, pertenceu no século XIX à família do tenente-coronel José de Oliveira Campos,
importante ﬁgura do Movimento Liberal de 1842. No início do século XX, passou a ser propriedade do deputado e,
posteriormente, Senador do Congresso Mineiro, Modestino Gonçalves, sendo por esse nome mais conhecida.

O Senador Modestino Gonçalves nasceu em Santa Luzia em vinte e quatro de janeiro de 1861, faleceu em Belo Horizonte em 10 de julho de
1941. Filho do fazendeiro e tenente da Guarda Nacional Antônio Gonçalves com Maria Cândida de S. Camilo.
Foi secretário da empresa de Navegação do Rio das Velhas – que fazia a ligação ﬂuvial entre as cidades de Sabará e Pirapora. Posteriormente,
exerceu os cargos de oﬁcial da Guarda Nacional, Promotor das comarcas de Santa Luzia e de Piranga e advogado provisionado em Santa Luzia.
Como político, pertencendo ao Partido Republicano Mineiro, foi vereador em Santa Luzia, agente do Executivo Municipal e Presidente da Câmara
Municipal da cidade – cargo que corresponde ao atual de prefeito.
No currículo, constam também cinco legislaturas como Deputado Estadual e uma como Senador Estadual durante a Revolução de 1930, na
qual participou ativamente.
A casa de Modestino Gonçalves insere-se no centro histórico de Santa Luzia e, pela biograﬁa de seus proprietários, está ligada
aos mais importantes acontecimentos do ﬁnal dos oitocentos e princípio dos novecentos em Minas, como a Revolução Liberal de 1842
e a Campanha Liberal de 1930. Nela se hospedaram ﬁguras ilustres como os presidentes Francisco Sales, Arthur Bernardes, Mello Viana,
Antônio Carlos e Olegário Maciel.
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Fig. 2 - Detalhe das janelas com seus pinásios trabalhados
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Fig. 3 - A casa em fotograﬁa de 1994

A construção possui elementos que remetem à arquitetura do século XVIII – estrutura autônoma de madeira com
vedação de barro, telhado em duas águas com telhas cerâmicas tipo capa e bica. Reformulada no século seguinte, a fachada
principal passa a ter composição de elementos novos, cujas características estético-construtivas são do século XIX.
A ediﬁcação está implantada no alinhamento do passeio, apresenta partido retangular e desenvolve-se em um pavimento
principal, no nível da rua, sobre porão. Possui baldrame em pedra e vedação em adobe. Os vãos apresentam enquadramento em madeira
com verga reta e sobreverga, possuindo, na parte externa, guilhotina em madeira e vidros nas janelas e, na interna, fechamento em folhas
de madeira em calha que é utilizada também na porta. Em particular, observam-se os pinásios rendilhados (Figura 2). O telhado com duas
águas e cumeeira paralela à rua possui estrutura de madeira e beiral com guarda-pó e cachorros. Na fachada principal, quatro degraus
acessam a porta de entrada que, em uma composição assimétrica, é ladeada por duas janelas no lado esquerdo e três no lado direito.
Cunhais em madeira aparente arrematam as extremidades (Figura 3).
Durante todos esses anos, a casa sofreu várias intervenções das quais se destacam duas: uma em 1977, quando a
edificação passou por reformas e obras de restauro consideráveis; e outra em 1994, em que ocorreram obras na fachada principal,
visando à preservação de elementos originais.

REVOLUÇÃO LIBERAL DE 1842
Em 1842, a cidade de Santa Luzia vivenciou a batalha ﬁnal da Revolução Liberal, entre as tropas de Duque de Caxias – governista
– e de Teóﬁlo Otoni – revolucionário liberal. Os Liberais defendiam a descentralização do poder e a autonomia das províncias.
O viajante inglês Richard Burton relata, com seu olhar estrangeiro e não sem alguma ironia, os acontecimentos de 1842:
“Santa Luzia, o pequeno arraial, tornou-se, em 8 de julho de 1842, a sede da Presidência provisória e aqui, em 20 de agosto do mesmo
ano, terminou o movimento revolucionário. O presidente intruso desapareceu durante a noite e o então gênio bom do Partido
Conservador, General Barão (hoje Marquês) de Caxias, atacou os insurgentes. O combate travou-se em torno da ponte, começando
às primeiras horas da manhã; o desfecho era ainda duvidoso às três da tarde, quando o 8º Batalhão das Forças Regulares ocupou o
ponto mais alto da aldeia e levou o inimigo à debandada. Os chefes, Srs. [Teóﬁlo Benedito] Ottoni, José Pedro, Padre Brito e outros,
foram feitos prisioneiros do estado, e, desde aquele dia desastroso, os ultraliberais foram chamados ‘luzias’.”1

Autoria: Rosana de Souza Marques

1
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BURTON, Richard. Viagem de canoa de Sabará ao oceano Atlântico. Belo Horizonte: Itatiaia, 1977. p. 18
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O

Edifício do Necrotério
do Cemitério Municipal
do Bonfim foi uma das
primeiras edificações projetadas e executadas pela Comissão
Construtora da Nova Capital.
Desenhado pelos engenheiros arquitetos Hermano Zickler, José de Magalhães
e Edgard Nascentes Coelho e
construído sob responsabilidade do Conde de Santa Marinha, o prédio, com influências
neoclássicas, incluía-se no rol
das edificações do projeto urbanístico da nova capital de
Minas.
Fig. 01 – Necrotério do Bonfim, Belo Horizonte
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EDIFÍCIO DO NECROTÉRIO DO CEMITÉRIO DO BONFIM

Acervo Museu Histórico Abilio Barreto

Acervo IEPHA-MG

Nos moldes da ideologia republicana positivista, a concepção desse projeto pautava-se na utopia de uma cidade
ideal, com espaços ordenados, iluminados e saneados. Assim como era preciso planejar a cidade dos vivos, a cidade dos
mortos deveria ser ordenada e higiênica. Concebido inicialmente para ser o depósito mortuário, o necrotério e o cemitério
eram elementos catalisadores de uma nova percepção do mundo, visto que, contrastavam com os antigos hábitos de se
sepultar nos arredores das igrejas, herança fortemente arraigada na cultura brasileira nos séculos XVIII e XIX.
Nessa atmosfera de modernidade, de reforma e de imposição de novos hábitos foi construído o edifício do necrotério.
Os materiais utilizados foram quase todos importados da Europa, principalmente da Bélgica, como confirmam os diversos pedidos para isenção das taxas aduaneiras, dirigidos ao Ministro da Fazenda e que se referiam a volumes de “um Necrotério da Nova
Capital do Estado” (APM). Tais volumes foram trazidos do Velho Mundo em vapores como o “Ville de Buenos Ayres”, o “Carolina”, o “Ville de S. Nicolas” e o “Caravellas” e ficaram retidos por algum tempo na Alfândega do Rio de Janeiro 1.
O Necrotério orientou a urbanização e ocupação do Cemitério Municipal, pois em seu entorno imediato foram
construídas as primeiras quadras. Em 1900, o então prefeito de Belo Horizonte, Bernardo Pinto Monteiro, dava conhecimento da situação do campo santo e dizia que “o prédio do necrotério encontrava-se no centro da área até então
ocupada” 2. O edifício era referência para a cidade, estava localizado no alto do morro dos Menezes e podia ser visto de
vários pontos da capital que ainda não tinha se verticalizado.
Todavia, apesar do porte monumental e de sua vocação para a modernidade, o edifício do Necrotério teve pouco
uso na sua proposta inicial. A utilização durante os primeiros anos foi tímida, muito em função das dificuldades de acesso
ao local e da resistência da população, que preferia velar os corpos em casa ou nas igrejas. Para reverter tal situação, o
prefeito Bernardo Monteiro apresentou proposta para melhor utilização do espaço. O objetivo era paramentar todo o
prédio com símbolos católicos e torná-lo uma capela, para que então fosse utilizado pelos vigários da cidade na celebração
das chamadas encomendações, ou missa de corpo presente 3. A iniciativa surtiu efeito e durante vários anos, o edifício
serviu como velório e capela, ficando com o passar do tempo mais conhecido por essa designação.
O depósito mortuário, como também era conhecido o necrotério, enfrentava um problema crônico. A cúpula metálica que cobria a edificação sofria constantemente pela ação dos raios e das chuvas, e as goteiras eram comuns no interior
do prédio, fato que inviabilizava qualquer tipo de utilização. A situação era tão grave que foi tema em inúmeros relatórios
administrativos. Em setembro de 1921, o prefeito Affonso Vaz de Mello informava ao Conselho Deliberativo do município
que havia reparado “os estragos ocasionados na rotunda do depósito mortuário por uma faísca elétrica que sobre ela
caiu” 4. Cinco anos depois, em outubro de 1926, o prefeito Christiano Monteiro Machado informava que o último reparo na
cobertura havia sido feita pela Casa Eduardo Dalloz 5 e sugeria que a cúpula fosse retirada e construída em cimento, segundo ele “haveria grande vantagem se a cúpula fosse feita de cimento armado” 6.

Fig. 02 - Desenho arquitetônico (fachada e corte) do Necrotério. Cemitério Municipal Necrotério. CC DT 09 011.
Engenheiro arquiteto José de Magalhães. 25/01/1895
1

ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Secretaria de Obras Públicas, Rascunhos Diversos, Nova Capital, Ofícios nº. 521, nº.593. 2º semestre 1897.
APM. Mensagem ao Conselho Deliberativo da Cidade de Minas – Apresentada em 19 de setembro de 1900 pelo prefeito Dr. Bernardo Pinto Monteiro. ﬂ. 47 e 48.
APM. Relatório apresentado ao Conselho Deliberativo da Cidade de Minas pelo prefeito Dr. Bernardo Pinto Monteiro. 12/09/1899 a 31/08/1902. ﬂ. 156.
4
Relatório apresentado ao Conselho Deliberativo da Capital pelo prefeito Dr. Affonso Vaz de Mello em setembro de 1921.
5
Eduardo Dalloz Furett foi um importante empresário ítalo-brasileiro que atuou em Belo Horizonte nos primeiros anos da construção da capital. Seus negócios eram diversos desde materiais para a construção até
suprimentos para a fotograﬁa.
6
Relatório apresentado ao Conselho Deliberativo da Capital pelo prefeito Christiano Monteiro Machado, em outubro de 1926. p. 108.
2
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Fig. 03 - Pira metálica
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As fachadas laterais e a posterior organizam-se e
são decoradas de maneira semelhante à fachada frontal,
sem, no entanto, apresentarem escadarias e vãos de acessos, que são fechados em alvenaria.
As arestas verticais do edifício são ornamentadas por
painéis retangulares sobrepostos e em alto relevo que dão a
idéia de cunhais, mas que não possuem função estrutural. Essa
decoração estende-se do embasamento até o alto do edifício
onde despontam figuras metálicas em forma de ampulhetas
aladas (Figura 5). Esses elementos delimitam, em cada fachada, uma faixa horizontal composta por seis vãos quadrados,
justapostos e fechados em gradil metálico. A parte inferior
desses vãos é arrematada por alto relevo em massa decorado
por elementos ondulados. Os panos de alvenaria são arrematados por estrutura em forma de entablamento clássico, constando de arquitrave, friso e cornija. Sobre o entablamento destaca-se uma mureta metálica com vértices decorados por bustos de
anjos alados. Essas mesmas muretas apresentam rocalhas em
seus centros geométricos que, por sua vez, associam-se a esculturas em forma de romã e concha (Figura 7).
Abaixo das rocalhas, em meio aos dois frisos horizontais
que delimitam as extremidades da mureta, encontra-se a figura
de duas corbelhas entrelaçadas e dispostas lado a lado que são
precedidas por duas folhas de acanto. Emblema semelhante
também aparece sob a figura dos anjos alados, porém contendo
três corbelhas. A mureta metálica é uma estrutura ornamental
dissociada da cúpula, não desempenhando o papel de tambor.
A cúpula metálica serve como cobertura e é ladeada e
encimada por elementos decorativos. No cume existe uma pira
metálica apagada coberta por manto (Figura 1). Originalmente
uma cruz latina despontava da extremidade desse vaso.

Acervo IEPHA-MG

Apesar dos problemas estruturais enfrentados, o necrotério
foi bastante utilizado como capela até aproximadamente os anos
1950. Vale lembrar que até 1942 o Cemitério do Bonfim era o único
existente na capital mineira, concentrando todos os enterramentos da
cidade. Com o passar dos anos e com a construção de outros cemitérios e do velório externo do Bonfim, a utilização da capela/necrotério
diminuiu e culminou com o encerramento das atividades. Atualmente
o Edifício do Necrotério encontra-se em desuso.
A edificação térrea possui influências neoclássicas,
planta quadrada e proporções clássicas, com harmonia entre as
partes: base, corpo e coroamento. O embasamento é aflorado
em relação ao arruamento, revestido em cantaria e arrematado
por cimalha. O piso do interior da edificação é em ladrilho
hidráulico e as alvenarias internas são pintadas.
O prédio foi concebido voltado para o muro de divisa com a
rua Caparaó, local onde despontava a antiga entrada do cemitério.
Localiza-se em meio a uma rotatória e possui passeio em cantaria. No
piso, em cada um dos vértices do edifício, destaca-se uma pira metálica
com flâmula e tripé com pés em forma de garra (Figura 03). Nas esquinas das quadras do entorno imediato do prédio existem esculturas
metálicas em forma de tocheiros com flâmula esvoaçante, que são
decorados por altos relevos com elementos fitomórficos.
A fachada frontal contém o único acesso à edificação
que se realiza por um portão metálico com duas folhas de
abrir, acesso esse precedido por escadaria em pedra ladeada
por mureta (Figura 1). O vão é estruturado por colunas jônicas
e seus capitéis sustentam verga reta com cimalha. Sobre a
cimalha nota-se uma bandeira em arco pleno. As colunas
possuem caneluras e o fuste, sem base, estende-se até o rés
do chão. Vale ressaltar que os fechamentos do edifício são
trabalhados em serralheria artística.
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Fig. 04 - Gadanhas e Ouroboros

Fig. 05 - Ampulheta alada
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Fig. 06 - Anjo
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Fig. 07 - Romã e concha

SIMBOLOGIA
Todos os elementos decorativos presentes no edifício do necrotério reportam a uma linguagem simbólica e fazem alusão ao tema da morte.
Gadanhas e Ouroboro - As gadanhas ou foices e os ouroboros são representados na parte inferior dos portões. A foice associa-se à representação da morte, pois seu corte iguala todas as coisas vivas. Outros estudiosos afirmam que desde a Renascença, a gadanha e o esqueleto
são personificações do tempo e da morte e associa a ferramenta à esperança de renovação e de renascimento. O Ouroboro, simbolizado
pela serpente mordendo a própria cauda, representa a eternidade, o ciclo da vida que volta tudo para si mesmo. Os dois objetos representam a idéia de transitoriedade, de existência fugaz, de finitude e de recomeço (Figura 04).
Ampulheta Alada - Objeto presente na fachada do edifício, símboliza a passagem do tempo com “seu escoamento inexorável”. As asas
lembram a efemeridade do tempo. A ampulheta também pode ser associada à passagem entre dois níveis, um superior e outro inferior,
como que referenciando a dimensão terrestre e celeste (Figura 05).
Anjos - Representados em todas as extremidades do necrotério, essas figuras são consideradas intermediárias entre o reino terreno e o
reino de Deus, ou mesmo, a própria expressão de Deus. É comum associá-las a mensageiros e guardiões de templos (Figura 06).
Romã - A romã está associada ao símbolo da vida e da morte e também representa os mistérios de Deus. Seus grãos frequentemente
estão associados à união dos cristãos (Figura 07).
Concha - Seu simbolismo está associado à fecundidade. Sua forma e sua profundidade lembram o órgão sexual feminino. Seu conteúdo
ocasional, a pérola, suscitou, possivelmente, a lenda do nascimento de Afrodite, saída de uma concha. O que confirmaria o duplo aspecto,
erótico e fecundante, do símbolo (Figura 07).

Autoria: André de Sousa Miranda, Luis Gustavo Molinari Mundim
Maio, 2011
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(Pirulito da Praça Sete)

Fig. 1 – Monumento Comemorativo do Centenário da Independência Nacional. Praça Sete de Setembro, Centro, Belo Horizonte

O tombamento do Monumento Comemorativo do Centenário da Independência Nacional, “com suas quatro placas de bronze contenO tombamento do Monumento Comemorativo do Centenário da Independência Nacional, “com suas quatro placas de bronze contendo
do inscrições, localizado na Praça Diogo de Vasconcellos, em Belo Horizonte”, foi aprovado pelo Conselho Curador do IEPHA/MG em
inscrições, localizado na Praça Diogo de Vasconcellos, em Belo Horizonte”, foi aprovado pelo Conselho Curador do IEPHA/MG em março de 1977.
março de 1977. Em 2 de junho do mesmo ano, o Decreto Estadual nº. 18.531 dispôs sobre o seu tombamento e a sua inscrição no Livro
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P

ode-se remontar a 1916 a preocupação governamental, de intelectuais e da imprensa em criar eventos e comemorações por ocasião
da celebração do Centenário da Independência do Brasil, ocorrido em 1922. A ocasião propiciava a revisão de valores e a demarcação
de símbolos para consagrar a independência política do Brasil frente a Portugal, agora no contexto republicano. Dentre os eventos
para as comemorações, foram lançados concursos para a escolha de monumentos representativos. Em várias capitais do País, artistas,
arquitetos e engenheiros apresentaram projetos que foram votados por bancas examinadoras para a escolha dos ganhadores1. Em Belo
Horizonte, o projeto vencedor, de autoria do arquiteto Antônio Rego, previu a construção de um obelisco em pedra granítica, a se localizar
no cruzamento das mais importantes avenidas da cidade (Afonso Pena e Amazonas) e ainda de outras duas ruas (Rio de Janeiro e Carijós),
ponto considerado marco zero do traçado original da capital.

1
Sem dúvida, a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, de autoria do engenheiro Heitor da Silva Costa, foi o marco simbólico das comemorações do Centenário que ganhou a maior repercussão nacional
(e internacional, inclusive) desejada.
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Figs. 2, 3, 4 e 5 – Placas em bronze localizadas nos quatro lados do Monumento Comemorativo do Centenário da Independência Nacional.

Acervo Museu Histórico Abílio Barreto

O Monumento é composto por 28 peças de cantaria distribuídas da seguinte forma: três fiadas de pedras; uma moldura sobre a qual se
assenta o “plinto de granito polido”; outra moldura e, sobre ela, a pirâmide de base quadrada. A altura total é de 13,57 metros, pesando
120 toneladas. Nas quatro faces do obelisco encontram-se quatro placas de bronze de autoria do artista Francisco de Paula Rocha com
os dizeres: “Em memória dos grandes e pequenos obreiros da Independência do Brasil” (Figura 2); “Monumento Comemorativo do
Centenário da Independência Nacional, mandado erigir pelo Presidente do Estado, Dr. Raul Soares de Moura” (com o acréscimo posterior:
“Este obelisco que se encontrava recolhido no Museu da Cidade foi reconstruído e inaugurado em 12-XII-1963 pela administração do
prefeito Jorge Carone Filho”) (Figura 3); “Cultus hoc tibi ponimus, accipe, patria, signum quæ majorem servas integra, nomen, honorem”
(Figura 4); “7 setembro de 1822 (Armas do Estado de Minas) 7 setembro de 1922” (Figura 5). Em volta do monumento havia quatro
candelabros de ferro fundido apoiados sobre pedestais de granito, igualmente de Capela Nova, cujos moldes foram feitos pelo artista
austríaco João Amadeu Mucchiut. Posteriormente, os candelabros desapareceram, sendo recolocados em 2003.

Fig. 6 – Ponta, quase acabada, do Monumento Comemorativo do Centenário da Independência Nacional, em Capela Nova do Betim e os trabalhadores envolvidos na obra
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Fig. 7 – Instalação do Monumento Comemorativo do Centenário da Independência Nacional na Praça Sete de Setembro, em 1924

O monumento foi construído com pedras oriundas de uma pedreira de Capela Nova de Betim, propriedade do engenheiro
Antônio Gonçalves Gravatá. O mestre de obras responsável pela retirada e polimento das pedras chamava-se Joaquim Pereira da
Cunha (Figura 6). A obra ficou pronta apenas três dias antes da inauguração, em 7 de setembro de 1924. O transporte das peças até a
recém-renomeada praça Sete de Setembro2 foi feito pela Estrada de Ferro Oeste de Minas. Dali, as pranchas foram rebocadas por
bondes pertencentes à Companhia de Eletricidade até a praça, onde se construíram andaimes para a montagem (Figura 7).
O monumento, popularmente conhecido como Pirulito, permaneceu na Praça Sete até 1962, quando, em razão de um projeto
de alteração no tráfego da capital, foi recolhido ao Museu da Cidade (Abílio Barreto). Em seu lugar foi instalado outro monumento,
contendo bustos dos fundadores de Belo Horizonte3 (Figura 8). Em 12 de dezembro de 1963, dia do aniversário de Belo Horizonte, foi
transferido para a praça Diogo de Vasconcelos, na Savassi, onde foi reinaugurado. No deslocamento, sua ponta se quebrou, sendo,
posteriormente, substituída por outra4.
O tombamento do Monumento Comemorativo do Centenário Nacional aconteceu em 1977, revelando a preocupação com a
preservação do principal marco simbólico da capital. Em setembro de 1980, o Pirulito retornou à Praça Sete. Dessa vez, a mudança foi realizada em função das obras do PACE (Programa da Área Central), que propunha criar corredores mais rápidos para o trânsito na Praça da Savassi,
o que inviabilizava sua localização naquele lugar. Com a mudança, esperava-se uma revitalização da Praça Sete, descaracterizada pela perda
do Pirulito e das frondosas árvores da avenida Afonso Pena, o que ocorreu, de fato, posteriormente, em 2003.
O Pirulito da Praça Sete foi palco de inúmeros acontecimentos de destaque na história de Belo Horizonte e do Brasil. Ao seu
redor foram depositados objetos de aço em apoio à indústria bélica no período da Segunda Guerra Mundial (Figura 9). Ali ocorreram,
em 1955, os comícios de Juscelino Kubitschek para a presidência da República. O Pirulito assistiu ao desfile da seleção nacional de
futebol, em comemoração à vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1970. Também foi palco de manifestações contra a ditadura militar
e a favor do impeachment do Presidente Fernando Collor, além de ser escolhido, em 1993, como local para instalação de um enorme
preservativo durante o carnaval, no reforço às campanhas contra a AIDS5.
2
3
4
5

Até 7 de setembro de 1922 ela se chamava praça 12 de Outubro, em homenagem ao “Descobrimento da América” por Cristóvão Colombo.
Quando o Pirulito voltou à Praça Sete o Monumento foi transferido para o Parque Municipal de Belo Horizonte.
A porta quebrada ﬁcou na posse de um morador da cidade até ser doada ao Museu Abílio Barreto, em 2004.
O IEPHA/MG proibiu, posteriormente, a colocação da “camisinha” gigante para evitar danos à sua estrutura.
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Fig. 9 – Praça Sete. Campanha Aníbal Benévolo, em ajuda à participação do Brasil na Segunda Guerra
Mundial
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Fig. 8 – Vista da Praça Sete sem o Monumento Comemorativo do
Centenário da Independência Nacional
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Não há como negar reconhecimento à carga simbólica e à presença afetiva
do Pirulito no imaginário coletivo belo-horizontino. Se o monumento inicialmente
apresentou um caráter oficial, por ter sido fruto de um projeto governamental,
posteriormente a apropriação cotidiana de sua presença, como ponto de encontro e
de protesto, local de batalhas de confete, dentre outros, mostrou sua importância na
criação de laços identitários entre os cidadãos. Não há, também, como não perceber
as ameaças ao monumento, visíveis em inúmeras ocasiões, como nas constantes
pichações, fixação de cartazes e adesivos em sua estrutura e perda de partes em
razão de colisão de veículos. Tais ameaças justificam a atenção dispensada com sua
proteção não apenas simbólica mas também física.
Autoria: Helaine Nolasco Queiroz
Maio, 2011

Fig. 10 - Praça Sete de Setembro em 1946
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Fig. 1 – Catedral de Nossa Senhora da Boa Viagem localizada na Praça da Boa Viagem em Belo Horizonte

A

primeira década do século XX foi o tempo de implementação do projeto de Aarão Reis e de transposição do amplo arco entre
a cidade projetada e a cidade vivida. O engenheiro Aarão Reis tinha o aval da administração pública para demover todos os
obstáculos que por acaso aparecessem para a implantação do projeto modernizador. O que foi feito, mas não sem embates.
O mais emblemático deles talvez seja o da construção da nova Matriz da Boa Viagem, sem esquecer, entretanto, do caloroso debate
que se instaurou antes mesmo da mudança da capital de Ouro Preto.
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Fig. 2 e 3 – A antiga Matriz e à direita durante o processo de demolição, sem o seu frontispício e torres. Fonte: BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e
descritiva – história antiga e história média. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1996

A antiga matriz situava-se em meio a uma praça e, nas primeiras
décadas da cidade, foi o espaço público onde se concentravam as
principais atividades sociais de seus habitantes. Referencial
simbólico singular nesses primeiros anos e, após a demolição da
igreja do Rosário, a antiga matriz passou a ser o único lugar de
encontro da população e, desse modo, continuou sendo utilizada
enquanto, ao lado, erguia-se o novo templo. O Estado prosseguia
com seu projeto de construção da nova capital, projeto esse muito
maior que a própria cidade, enquanto os seus habitantes exigiam
o seu espaço religioso, de convivência e lazer. E longo foi o processo
de substituição que se iniciou em 1912 com a decisão de se
construir a nova matriz, passou, em 1914, pela retirada do
frontispício e das torres, terminando com a demolição total do
templo colonial. Esse processo durou até 1921 quando o novo
templo foi terminado e todo o terreno do antigo “Largo da Boa
Viagem” foi inserido no projeto de Aarão Reis como quarteirão
inteiro – Quadra 21 da 4a Seção Urbana. (Figuras 2 e 3)
Em 1922, quando Belo Horizonte ainda era um
canteiro de obras, o vigário da matriz de Nossa Senhora da Boa
Viagem providenciava o ajardinamento e arborização da praça
com grandes canteiros de grama, pois os que lá existiam foram
danificados devido às grandes obras da Catedral.
O edifício da igreja foi projetado segundo orientação do
movimento eclético com predominância de estilemas neogóticos,
vocabulário preferido pelos arquitetos do princípio do século XX
para executar o programa religioso. Não se têm notícias do autor
do projeto mas a torre e a decoração interna em estuque da nave
e da capela-mor foram projetadas pelo arquiteto João Morandi.
Localizada no “Largo da Boa Viagem” a edificação está
assentada em meio ao jardim com sete canteiros gramados,
plantados com espécies arbustivas e árvores de grande porte. O
traçado é regular e simétrico com caminhos pavimentados de
acesso aos quatro cantos da praça.
O edifício desenvolve-se em dois níveis e apresenta
planta em cruz latina. No primeiro nível conta com pórtico de
entrada, átrio ladeado pelo batistério e o túmulo de Dom Cabral,
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primeiro arcebispo de Belo Horizonte. Segue-se a nave única entre
corredores laterais, que são abertos para o exterior, o transepto,
os altares colaterais e a ábside com o altar-mor. No segundo nível,
têm-se o coro e as tribunas.
A volumetria do conjunto é movimentada por telhados
em duas águas e diferenciados em altura, destacando-se a torre
central e, na interseção da nave e do transepto, a cúpula que se
levanta sobre o tambor octogonal iluminado por vitrais e coroado
por lanterna e remates. Além desses, os torreões que flanqueiam
a cúpula, dois outros menores sobre as escadas de acesso ao
coro e à tribuna e os contrafortes ritmados que percorrem todo o
perímetro do edifício, sempre coroados por gabletes e pináculos,
dão verticalidade e leveza ao conjunto.
O frontispício, posicionado para sudeste, apresenta
alvenaria com bossagens. Divide-se verticalmente em três partes
sendo que a central avança sobre as demais formando o pórtico
de entrada coberto por abóbada de liernes e sustentada por
quatro delgadas colunas formando três gabletes cobertos com
folhas montantes e falsa rosácea no tímpano. A torre central é
alteada em três níveis acima da fachada e apresenta cobertura
trapezoidal, encimada por agulha, onde se localiza o relógio e a
cruz.
Internamente, a luz natural entra através de janelasrosáceas das paredes laterais das duas tribunas da nave, e as da
frontaria, ao nível do coro. Nos braços da cruz e no ábside amplas
janelas com vitrais iluminam o templo.
A cobertura da nave, dos braços do transepto e da capelamor são em abóbada de cruzaria com nervuras e construídas em
alvenaria de tijolo.
A ornamentação interna conta com o retábulo do altarmor cuja temática está ligada ao Santíssimo Sacramento, é
coroado por baldaquino rendilhado de mármore. Nas paredes, ao
fundo, vê-se conjunto de seis vitrais com anjos adoradores e, nas
laterais, abrem-se duas tribunas. No braço direito do transepto
tem-se o altar de Nossa Senhora de Boa Viagem e, no esquerdo,
o do Sagrado Coração de Jesus.
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À entrada, o vestíbulo dá acesso à nave através do tapa-vento e, à direita de quem entra, acha-se o túmulo do primeiro
Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom Antônio dos Santos Cabral, com lápide em mármore preto; à esquerda, o batistério
onde também se encontram as imagens do Cristo Crucificado, da Virgem Maria, do apóstolo São João Evangelista e de Maria Madalena, conhecido como o Grupo do Calvário. Superiormente, o coro recebe o retábulo do Sagrado Coração de Jesus, que pertenceu à
antiga Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral d’El-Rei.
Anexo à igreja tem-se a construção da Casa Paroquial e do Consistório cujo projeto foi elaborado pelo escritório de Luís
Signorelli, em 1931. Desenvolve-se em dois pavimentos com partido em U, formando com a igreja uma espécie de claustro com
jardim ao meio e cercado de corredores abobadados. Internamente divide-se em espaços variados segundo um programa composto
por funções religiosas e de moradia da Congregação do Santíssimo Sacramento.
Um outro anexo, voltado para o adro esquerdo, é a capela do Santíssimo construída em 1944. Pequena edificação composta
de sala com janelas à esquerda e porta de acesso à frente e à direita, com bancos de madeira , mesa de altar de mármore e o sacrário,
onde se guarda o Santíssimo. Um corredor dá acesso às salas de trabalho, sanitários e sacristia.
A catedral passou através do tempo por diversas obras. Destaca-se a retirada do pórtico original, que teria acontecido por
volta de 1949, e a construção de um outro no final de década de 1970. O relógio da torre foi colocado em 1951 e em 1962 foram
realizadas obras na entrada e colocação de nova porta central. Em 1973 foram colocados os gradis nos corredores externos. Entre
1976 e 1981 passou por obras de conservação – serviços no telhado, na rede elétrica e de pintura – e restauração das torres. Em 1994
os jardins foram restaurados segundo projeto paisagístico quando foram executadas a recomposição dos gramados; introdução
de hera nos lugares de sombra e de espécies arbustivas como marantas e pingos de ouro; recuperação do piso e criação de praças
internas com bancos de ferro e madeira; restauração da réplica do lavabo e implantação de nova iluminação e sistema de irrigação.

Fig. 4 – Vista interna da Igreja
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RETÁBULO DO CORAÇÃO DE JESUS
Retábulo de madeira pintado de branco com douramento
(Figura 5). O corpo é composto externamente por duas colunas
jônicas, marcadas no seu terço inferior por estrias em diagonal.
Internamente e dispostas em plano recuado têm-se duas
pilastras com forma de duplo modilhão. Esses elementos
estruturais apoiam-se em robustos modilhões que ladeiam o
sacrário alteado e com platibanda curva. No camarim, o trono
escalonado recebe uma réplica em madeira da imagem de Nossa
Senhora da Boa Viagem. No coroamento, o arco do camarim é
encimado por dossel sustentado por elemento contracurvado
inserido em arco superior e arrematado por entablamento
retilíneo. As plumadas das colunas externas são arrematadas
por fragmentos de cornija. Este retábulo esteve no Museu Abílio
Barreto até 1999 quando foi restaurado e transferido para o coro
da igreja da Boa Viagem.
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IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM
Imagem trazida de Portugal por Francisco Homem
del Rei que constrói pequena capela para abrigá-la
(Figura 6). Esculpida em madeira recebe policromia e
douramento. Apresenta gestos largos e movimentados,
fartos panejamentos produzindo efeito esvoaçante,
características do barroco. Atualmente encontra-se
no altar direito do transepto, local construído para
recebê-la após a implantação da Adoração Perpétua do
Santíssimo Sacramento, possivelmente após 1937, que
veio a ocupar o altar-mor.

Fig. 5 – Retábulo remanescente da Matriz de Curral del Rei que se encontra no coro
da igreja atual
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Fig. 6 – Imagem da padroeira Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral del
Rei que hoje se encontra no altar direito do transepto do atual templo

CATEDRAL DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM

GUIA DE BENS TOMBADOS IEPHA/MG

Acervo IEPHA/MG

SINOS
Dois sinos, sendo um maior com diâmetro de 80 cm e 70
cm de altura (Figura 7) e outro com 60 cm de diâmetro e
66 cm de altura. São confeccionados em bronze por oficinas
portuguesas. Ambos trazem inscrições: o menor traz a data
1791 e uma cruz, e o maior traz apenas a data, 1818.

LAVABO
Peça esculpida em pedra-sabão apresenta base hexagonal e
coluna em forma de pera ornada com folhas de acanto que
sustenta larga bacia de bordas reviradas e marcações
verticais (Figura 9). A figura central representa dois delfins
com as caudas para cima e entrelaçadas e cabeças para baixo
de onde jorra a água. É emoldurada por elementos conchoides, volutas e angras e no fecho tem-se uma cartela em
forma de rocalha com a data de 1793 inscrita. O coroamento
é feito por uma cornija decorada com elementos fitomorfos e
é encimada por variadas formas de conchoides.

Acervo IEPHA/MG

Fig. 7 – Sino de 1791 da antiga Boa Viagem

Acervo IEPHA/MG

PIA BATISMAL
Peça esculpida em pedra-sabão com base circular e coluna em
forma de jarro com bojo saliente e terminação com friso e toro
(Figura 8). A bacia em forma de semiesfera recebe decoração
rija com três faixas circulares em relevo com volutas nas
extremidades e tampa em madeira.

Fig. 8 – Pia batismal remanescente da antiga Matriz

Fig. 9 – Antigo lavabo da Matriz do Curral del Rei

49

CATEDRAL DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM
Acervo IEPHA/MG

GUIA DE BENS TOMBADOS IEPHA/MG
TABERNÁCULO E OSTENSÓRIO
O tabernáculo e o ostensório da Igreja da Boa Viagem,
mais comumente chamados de sacrário e custódia
respectivamente, fogem dos modelos mais usuais (Figura
10). Trata-se de duas peças, mas que guardam uma relação
unívoca entre elas. Diferentes na escala, pois o tabernáculo
acolhe o ostensório, aquele tem 2,08 m de altura e 0,63
de largura e este 0,65 por 0,30 m. Deram-lhe o nome: “o
brilho do sol eucarístico nas montanhas de Minas”. São
confeccionados em prata e prata amarela para o II Congresso
Eucarístico Nacional realizado em Belo Horizonte em 1936.
O tabernáculo – diferente em tudo dos sacrários
convencionais – é uma escultura que faz referências diretas
à arquitetura e mobiliário sacros barrocos de Minas Gerais.
Cornijas com frontão interrompido, elementos fitomorfos,
anjos, curvas e contracurvas, fitas falantes, portadas
coroadas fazem alusão à arte colonial mineira. Pequenas
esculturas de Pedro Álvares Cabral, Tomé de Souza, Padre
José de Anchieta, Felipe Camarão, Henrique Dias e Fernão
Dias Paes Leme são representados de joelhos adorando o
Santíssimo, em referência aos heróis e aos grupos étnicos
formadores da sociedade brasileira. Tudo isso em meio a
cartelas e brasões com as armas do Estado de Minas Gerais
e da Igreja Católica.
A base do ostensório repete em menor escala o desenho
do tabernáculo que sustenta o hostiário de desenho
convencional com visor circular de vidro bisotado; delimitado
por pedras semipreciosas de onde partem raios escalonados
em metal.

Fig. 10 – Tabernáculo e o ostensório da Matriz de Belo Horizonte

O decreto em epígrafe também tomba dois outros retábulos que teriam pertencido à Matriz da Boa Viagem. Um deles estaria em Ibirité e outro
no Museu da Inconfidência em Ouro Preto. De fato, na Matriz de Nossa Senhora das Graças do município de Ibirité encontra-se um retábulo que
guarda a seguinte inscrição: “ Altar da Matriz da Boa Viagem do Curral del Rey. Armado por Antonio Ferreira Barbosa em abril de 1931...”. Trata-se
de um altar de Nossa Senhora das Dores e traz na tarja central o símbolo do calvário – o manto e a cruz. Apresenta estrutura e decoração com
elementos rococós. A composição formal elegante, talha e acabamentos cuidados e de fatura erudita assemelham-se ao retábulo do Coração de
Jesus, remanescente da antiga matriz, e que se encontra hoje na Igreja da Boa Viagem em Belo Horizonte.

Autoria: Tarcísio de Guadalupe Sá Ferreira Gomes
Colaboração: Ruth Villamarin Soares
Maio, 2011

Indicações bibliográficas:
ANGOTTI-SALGUEIRO, Heliana. Da natureza ao construído. In: Revista do Arquivo Público Mineiro. Ano XLIII. Nº 2. Junho-Dezembro. 2007.p.
45-59.
BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva – história antiga e história média. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro,
Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1996.
FONSECA, Mônica Eustáquio (coord.). Inventário do patrimônio cultural da Arquidiocese de Belo Horizonte: Matriz da Boa Viagem de Belo
Horizonte (MG). Inventário nº 2. Belo Horizonte. Arquidiocese de Belo Horizonte/PUC-MG. 2001

50

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

GUIA DE BENS TOMBADOS IEPHA/MG

13

BELO HORIZONTE

Lúcia Sebe - SECOM/MG

Praça da Liberdade

Fig. 1 – Vista aérea da Praça da Liberdade, Belo Horizonte
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P

rojetada como uma esplanada para o Palácio Presidencial, a Praça da Liberdade foi construída sobre uma colina aplainada,
ocupando lugar proeminente na Nova Capital. Foi palco com grandes festividades, em 12 de dezembro de 1897, da inauguração
oficial da Cidade de Minas, Nova Capital do Estado.
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ALMANACK; Guia de Bello Horizonte. Organizador Felippe Véras - Belo Horizonte. Prefeitura Municipal, 1913, Anno II.p.302
(Capítulo Logradoiros Públicos - Praça da Liberdade). Arquivo Público
.
Mineiro

O tratamento paisagístico original de autoria atribuída ao arquiteto paisagista Paul Villon era em estilo inglês, com formas
orgânicas, lagos, pontes e pedras compondo um cenário cuja intenção era a de se assemelhar à natureza. Os projetos originais, no
entanto, não foram encontrados.

Fig. 2 – Praça da Liberdade. Traçado paisagístico original

ALMANACK; Guia de Bello Horizonte. Organizador Felippe Véras - Belo Horizonte.
Prefeitura Municipal, 1913, Anno II.p.302 (Capítulo Logradoiros Públicos - Praça
da Liberdade) Arquivo Público Mineiro

A praça, de formato retangular, é marcada por alameda central que constitui o prolongamento da Av. João Pinheiro (antiga Av.
Liberdade), ladeada por palmeiras imperiais que conduz ao Palácio da Liberdade, construído para sediar o poder executivo. Separados
por esta alameda conformam-se canteiros com gramados, árvores e plantas de cores e espécies diversas, fontes, esculturas, bustos
e um coreto em estrutura metálica, projetado em 1904, por Edgard Nascentes Coelho, para ser o Pavilhão da Música. Este projeto é
também assinado por Izidoro Monteiro em 1909, data presumível de sua aprovação, como conclui LANA em sua publicação: Conjunto
urbanístico da Praça da Liberdade e Avenida João Pinheiro: uma proposta de preservação – 1990.
Ao seu redor encontram-se os prédios das Secretarias de Estado, que embora não tenham sido projetados inicialmente para esta
praça, passaram a fazer parte dela quando de sua implantação.

Fig. 3 – Projeto das Secretarias de Estado (Finanças, Interior e Agricultura)
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Uma reforma realizada em 1920, para a vinda dos reis belgas a Belo Horizonte, substituiu o seu traçado original pelo estilo
Versailles, de inspiração francesa, introduzindo o geometrismo no desenho dos jardins. Este projeto do arquiteto paisagista Reinaldo
Dieberger manteve o coreto e a alameda central com suas palmeiras abolindo, porém, os arremedos da natureza nos canteiros da
praça, estilo que permaneceu nos jardins dos fundos do Palácio da Liberdade.

Acervo IEPHA/MG 2010

Fig. 4 – Vista aérea, 1934

Fig. 5 – Alameda central

Em 1969, no governo de Israel Pinheiro (1966-71), novas reformas
foram executadas em conjunto com a prefeitura na gestão de Luiz de
Souza Lima. As obras, de acordo com o projeto do arquiteto carioca Dilson
Gestal Pereira, tiveram como eixo central a reestruturação do sistema
viário, com a supressão do tráfego de veículos na alameda central e a
implantação de mão dupla com o alargamento das pistas laterais. Este
alargamento eliminou os renques de Fícus que circundavam o perímetro
da praça. Também o traçado dos jardins foi alterado com a introdução de
fontes, espelhos d’água, cascata e vegetação intensa.
Na década de 80, pequenas intervenções contribuíram para a sua
descaracterização. No início dos anos 90, a prefeitura, com o apoio da MBR
(Minerações Brasileiras Reunidas), restaurou a Praça da Liberdade. O projeto
da arquiteta Jô Vasconcelos, tomou como referência o traçado de 1920. A
Praça foi reaberta à população em dezembro de 1991, nas comemorações
do 94º aniversário da cidade.
O conjunto da Praça da Liberdade retrata a produção arquitetônica
de Belo Horizonte ao longo de seus pouco mais de cem anos de história,
configurando a caracterização simbólica e referencial da capital mineira.
O Palácio da Liberdade, projetado para ser a sede do governo
do estado, ocupa posição de destaque no conjunto da Praça em posição
estrategicamente escolhida para enfatizar a monumentalidade desta.
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Fig. 6 – Palácio da Liberdade

Acervo IEPHA/MG 2011

Fig. 7 – Secretaria de Estado da Educação

Acervo IEPHA/MG 2008

Fig. 8 – Secretaria de Estado da Fazenda

Fig. 9 – Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
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As Secretarias da Educação (antiga Interior), Obras Públicas
(antiga Agricultura), Fazenda e o Palácio da Liberdade foram projetados
pelo arquiteto José de Magalhães e tiveram sua construção empreendida
pela Comissão Construtora da Nova Capital – C.C.N.C. entre os anos de
1895/97. Todos compõem o estilo eclético, mesclando elementos da
arquitetura clássica francesa e, neobarroca e renascentista italiana, como
analisa Heliana Angotti.
As secretarias apresentam simplicidade de linhas compositivas
e sóbria ornamentação, características da arquitetura dos
edifícios públicos. As fachadas são compostas de três corpos
alternadamente avançados, as superfícies murais intercaladas
por pilastras e vãos simetricamente superpostos. São
características as paredes em bossagem contínua, as cornijas
em ressalto e as balaustradas interrompidas por frontões
alegóricos ou escudos comemorativos no ático. Observa-se
a presença de cartelas nas sobreportas e de guarda corpos
curvos sob consoles, adaptações do modelo neobarroco,
além de repetidas janelas retangulares coroadas por frontões
curvilíneos ou triangulares, típica reminiscência clássica.
Em todas as Secretarias destaca-se o corpo central seja na
concentração de ornatos, seja na imponência do coroamento.
(...) Internamente as Secretarias apresentam menos requinte
que o Palácio, simplicidade imposta pela sua hierarquia,
embora os elementos decorativos se inscrevam no mesmo
gênero: pinturas alegóricas nos tetos dos vestíbulos das
escadarias de ferro importadas – nas quais se lê a inscrição
system joly brevette, Belgique, Société des Acieries de Bruges
–, com degraus em mármore ou madeira, vitrais neoclássicos e
detalhes ornamentais em estuque1.
Já a Secretaria da Justiça foi projetada pelo arquiteto Luiz Signorelli
e construída pela Construtora Carneiro Rezende entre os anos de 1926/30.
Seu estilo também eclético possui além das influências neoclássicas,
algumas influências art déco.
Antes mesmo de inaugurada a cidade, em junho de 1897, entrou
em funcionamento um dos primeiros reservatórios de água, construído
pela Comissão Construtora da Nova Capital, para abastecimento do Palácio
e região da Praça da Liberdade. A edificação, situada à Avenida Cristóvão
Colombo, nos anos de 1996/97 foi restaurada e adaptada para abrigar a
sede do SERVAS – Serviço Voluntário de Assistência Social.
Ainda na 2ª década do século XX foram construídas as
residências conhecidas como Solar Narbona, pelo espanhol Francisco
Narbona (data provável 1911) e o Palacete Dantas, projetado pelo
arquiteto Luiz Olivieri e construído por José Dantas (1915), ambas
em estilo eclético. Entre os anos de 1927/29 foi construída por Mário
Cintra a residência da Rua da Bahia nº 2287 em estilo eclético tardio
com influências diversas.
Em 1937 foi construído o Palácio Arquiepiscopal CristoRei, em estilo art déco, de autoria do arquiteto Raffaello Berti. O
projeto, porém, foi assinado por seu sócio Luiz Signorelli, devido a
impedimentos legais do estrangeiro Berti.

1
SALGUEIRO, Heliana Angotti. O ecletismo em Minas Gerais: Belo Horizonte 1894-1930. In: FABRIS, Annateresa (org). Ecletismo na arquitetura brasileira. São Paulo: Nobel; Ed. da Universidade de São Paulo, 1987, p.
118 e 119.
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Acervo IEPHA/MG 2006

Fig. 10 – Secretaria de Estado de Defesa Social (da Justiça)

Foto Ruyi César dos Santos - Dicionário biográfico de construtores e artistas
de Belo Horizonte-1894/1940. Belo Horizonte: IEPHA/MG, 1997. 315p

Fig. 11 – À esquerda Solar Narbona e à direita Palacete Dantas

Fig. 12 – Palácio Arquiepiscopal Cristo-Rei

O conjunto da praça, desde a década
de quarenta, quando ainda apresentava
uma unidade estilística, vem se alterando
continuamente, sendo hoje representativo das
várias fases pelas quais passa a cidade.
Nos anos de 1961 foi construído o
prédio Anexo da Secretaria de Educação, que
abrigou posteriormente a reitoria da UEMG
(Universidade do Estado de Minas Gerais). O
projeto, de autoria do arquiteto Galileu Reis,
foi um dos primeiros de Belo Horizonte com
andares corridos. Em 1967, foi construído o
Palácio dos Despachos, projeto do arquiteto
Luciano Amédée Péret, ambos no estilo
modernista.
Com fachada voltada para a Rua
da Bahia, atrás da Secretaria da Fazenda e
Secretaria da Educação, foi projetada ainda
pela Comissão Construtora da Nova Capital,
a sede da Imprensa Oficial que nunca chegou
a se instalar no prédio, dando lugar a uma
nova edificação, entre os anos, de 1972/73,
conforme projeto do engenheiro Ivan Batista.
Em março de 1997, novo projeto concebido
pelo IEPHA/MG adequou o prédio para abrigar
o setor de empréstimo e atendimento da
Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa. O
andar térreo foi liberado em forma de pilotis,
integrando visualmente a Rua da Bahia e Praça
da Liberdade.
A Praça José Mendes Júnior, de formato
triangular, localiza-se entre o Palácio dos
Despachos, o Quartel do Comando Geral da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais e a Rua da Bahia.
Seu nome, dado pelo Decreto Municipal nº4.692,
de 31 de maio de 1984, é uma homenagem ao
engenheiro e empresário mineiro.
Além dos edifícios que compõem o
perímetro de tombamento, o conjunto da praça
possui outros exemplares que, ao longo dos anos,
foram construídos e conformam sua paisagem
nos dias de hoje.
Em 1955, construiu-se o Edifício Niemeyer,
no local do antigo Palacete Dolabela, e entre os
anos de 1956/1961 a Biblioteca Pública Estadual,
onde funcionou o antigo Serpentário – Instituto
Ezequiel Dias. Esses prédios, em estilo modernista,
são de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer. A
Biblioteca Pública teve seu projeto modificado
pelo arquiteto Hélio Ferreira Pinto. O projeto inicial
previa seis pavimentos, dos quais apenas quatro
foram construídos.
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O Edifício Mape, de autoria do arquiteto Sylvio de Vasconcellos, foi construído pela Construtora Coscarelli, em 1959. Em
meados da década de 1960, foram construídos o prédio do IPSEMG projetado pelo arquiteto Raphael Hardy Filho e o edifício Campos
Elíseos. As três edificações, em estilo modernista, formam um conjunto homogêneo em frente à praça, na Rua Gonçalves Dias.
Em 1991 foi inaugurado o mais recente edifício inserido na Praça da Liberdade, o Centro de Apoio Turístico Tancredo Neves,
conhecido como “Rainha da Sucata”, de autoria dos arquitetos Éolo Maia e Sylvio Enrich de Podestá, em estilo pós-moderno.
Atualmente com a implantação do Circuito Cultural Praça da Liberdade, de iniciativa do Governo Aécio Neves, as Secretarias
de Estado foram transferidas para a Cidade Administrativa e novos usos foram introduzidos nos prédios.

Circuito Cultural Praça da Liberdade:
Secretaria de Estado da Educação: Museu das Minas e do Metal
Secretaria de Estado da Fazenda: Memorial Minas Gerais Vale
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas: Museu do Homem Brasileiro
Secretaria de Estado de Defesa Social: Centro Cultural Banco do Brasil
Prédio da Reitoria da UEMG: Espaço TIM UFMG do Conhecimento
Solar Narbona e Palacete Dantas: Inhotim Escola
SERVAS: Museu Clube da Esquina
Palácio dos Despachos: Casa FIAT de Cultura
“Rainha da Sucata”: Centro de Informação e Apoio Turístico

Autoria: Maria Beatriz Ribeiro Clímaco
Colaboração: Maria Cristina Harmendani Trivellato
Agosto, 2011
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: história média. 2.ed. ver. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro
de Estudos Históricos e Culturais, 1996. v.2.
FABRIS, Annateresa (org.) Ecletismo na arquitetura brasileira. São Paulo: Nobel; Editora da Universidade de São Paulo: 1987.296p.
LANA, Ricardo Samuel de. Conjunto urbanístico da Praça da Liberdade e Avenida João Pinheiro: uma proposta de preservação. Belo Horizonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Regional Centro-Sul, 1990.157p.
SALGUEIRO, Heliana Angotti. Engenheiro Aarão Reis: O progresso como missão. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1997. P.165/163
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Palácio da Justiça Rodrigues Campos

Fig. 1
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oi somente em 1873, quando D. Pedro II assinou o Decreto Imperial nº 2.342, criando a Relação de Minas, que a Justiça em Minas Gerais saiu da
jurisdição do Rio de Janeiro. O Tribunal da Relação passou a funcionar na Rua Direita, em Ouro Preto. Com a mudança do Governo para a nova
capital que se erigia, a sua Comissão Construtora providenciou e aprovou um grandioso projeto para um Palácio de Justiça, elaborado pelo
arquiteto “nacional” José de Magalhães. Após fracassada tentativa de se contratarem as obras, em 1895, a questão foi adiada e o Tribunal passou
então, a partir de agosto de 1897, a funcionar temporariamente na Secretaria do Interior, na Praça da Liberdade, mais tarde ocupando espaços da
Escola Normal.
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Fig. 2

Fig. 3 - O Palácio da Justiça com a cúpula original

Fig. 4 - Dentre os numerosos ornatos, Pedro Broniszenski foi autor dos capitéis e frisos
1

PALÁCIO DA JUSTIÇA RODRIGUES CAMPOS

Ações efetivas para a construção de um edifício que viesse a
abrigar o Poder Judiciário estadual somente foram retomadas em 1909,
quando foi registrado o pagamento, pela Secretaria do Interior, de um
projeto elaborado por A. Albuquerque1 – autorizado por José Dantas.
Esse engenheiro civil, diplomado na Escola de Minas, assume então a
coordenação de todas as ações necessárias, no papel de engenheiro do
Estado. Em junho de 1909, a construção dos barracões em um terreno
defronte ao Parque Municipal dá início às obras.
Fora solicitado novo projeto arquitetônico à empresa R.
Rebecchi & Cia., do Rio de Janeiro. Raphael Rebecchi, engenheiro
arquiteto diplomado na Universidade de Roma, havia constituído a
empresa em 1897, ganhando notoriedade em 1904, quando venceu
o concurso internacional que a prefeitura do Rio de Janeiro, dentro
dos programas de modernização e saneamento da capital federal,
instituíra para as fachadas da Avenida Central, que rasgaria o centro
colonial da cidade. Dentre os membros do júri que avaliou os 137
projetos inscritos encontrava-se o autor do projeto urbanístico de
Belo Horizonte, o engenheiro Aarão Reis, representando o Clube de
Engenharia. Alguns poucos anos depois, o governo de Minas Gerais
viria a estabelecer laço com o arquiteto, ao lhe confiar os projetos do
pavilhão estadual na famosa Exposição Nacional de 1908, na Praia
Vermelha, que comemorava o centenário da abertura dos portos ao
comércio internacional. É de se supor que o sucesso do pavilhão tenha
sido a causa da contratação de um terceiro projeto para o Palácio da
Justiça.
As obras estiveram, até maio de 1911, a cargo do Cel. Júlio Cesar
Pinto Coelho, engenheiro, industrial e construtor que havia trabalhado
na construção da capital, desde o seu início. O Cel. Júlio Pinto empregou,
na construção, numerosa mão de obra, nacional e estrangeira, e
fornecedores de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, que oferecem um
retrato do comércio e da prestação de serviços naquela época. Dentre os
fornecedores de materiais, destacam-se as empresas do Dr. Prado Lopes
(pedras, forros, soalhos, rodapés, balaustrada do Salão do Júri), de Carlo
Antonini (tijolos, telhas francesas, ornatos de cerâmica), a Casa Vieitas
(vidros especiais e vitral), a Garcia de Paiva & Pinto (madeiras, pedra
para alvenarias, tacos, cal, pinho-de-riga, assoalhos, esquadrias e escada
de cantaria), José Enea Magnavacca e Filhos (consolos de ferro, telas,
confecção dos gradis) e Victor Purry (serralheria, ferragens, tirantes de
ferro das varandas, quatro colunas). O material importado foi adquirido,
principalmente, da Herm. Stoltz e Cia., do Rio de Janeiro, que forneceu
e instalou a cúpula metálica, a escada nobre, com seus candelabros
e mármores, e o elevador elétrico alemão. Trouxe, também, a terra
romana para as modinaturas, os pisos de pastilhas estadunidenses, a
tinta esmalte aluminium e cor de chumbo e os portões do átrio. Dentre
os tarefeiros, artífices e artistas, a equipe do suíço João Morandi se
incumbiu da construção dos barracões, das escavações, fundações,
alvenarias, muros e rebocos, incluindo-se a “placagem” dos numerosos
ornatos em relevo; a equipe de Frederico Steckel foi responsável pelos
forros e cimalhas de estuque, pela ornamentação de paredes, pelo
envernizamento de alguns pisos e bronzeamento dos portões; os
ornatos (capitéis e grande frisa de figuras) foram esculpidos por Pedro

Provavelmente, Alexandre Alburquerque (1880-1940), engenheiro arquiteto diplomado na Escola Politécnica de São Paulo, que naquele ano abria escritório próprio, após trabalhar com Francisco de Paula Ramos de
Azevedo.
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Broniszenski, sendo registrado, também, o trabalho do modelador Paulo Lavoir;
José Verdussen desenhou o projeto da cúpula; Pedro Bachetta se encarregou das
arquibancadas do Júri e de algumas escadas; o vitral artístico foi executado pela
Casa Conrado, de São Paulo, sobre desenho de L. Piscini.
Curiosamente, grande quantidade de material elétrico2 foi especialmente
trazida do Rio de Janeiro, do desmonte do Pavilhão Mineiro da Exposição de 1908,
que fora projetado pelo mesmo Rebecchi.
Em abril de 1911, a pintura interna foi concluída pela equipe de Manoel da
Costa Azevedo, mas os serviços de acabamento prosseguiam: Steckel, novamente
chamado, concluiu, em setembro, uma imensa tela em cores suaves para o forro da
escada, infelizmente destruída. A inauguração foi adiada, em setembro, quando
foi substituída a balaustrada externa por dispendiosa grade metálica e compravase, na afamada Casa Sucena, na Rua da Alfândega, uma bandeira nacional. Ao
mesmo tempo em que chegavam, pelos vapores que cruzavam o Atlântico, mais
móveis e equipamentos elétricos, Mme. Clementina Bellagamba dava os últimos
retoques na luxuosa decoração.
O edifício do Palácio da Justiça insere-se, do ponto de vista estilístico, no
ecletismo, mesma corrente que orientou os projetos dos demais edifícios públicos
de Belo Horizonte, em que elementos e ornamentação classicistas e neobarrocos
de origem francesa e italiana se mesclam. Essa combinação de formas e elementos
arquitetônicos de origem e épocas variadas produziu criações fantasiosas
predominantes na produção artística em grande parte do mundo dominado
pela influência da cultura europeia de então.
O projeto do Palácio previa um edifício em dois pavimentos, mas a cúpula,
o porão e os altos pés-direitos fizeram-no o mais alto na Belo Horizonte de então,
com 31 metros. Seu partido é simples, um quadrado compacto enriquecido por
corpo central saliente na fachada frontal – compondo átrio sustentado por quatro
colunas sobre pedestais – e um pátio central que distribui a circulação interna.
As fachadas são articuladas em duas ordens sobrepostas, em que predominam
meias-colunas e pilastras. Nos quatro vértices do edifício, grandes cunhais com
bossagens ostentam cartelas sustentadas por laços e flores. Na ordem inferior
foram utilizados capitéis jônicos modernos, enquanto na ordem superior foram
utilizados capitéis coríntios. Acima destes, o friso do entablamento é ornado,
no corpo central, por sequência de guirlandas de flores e laços e, nas fachadas
frontal e lateral esquerda, por grandes relevos historiados, em que o escultor Pedro
Broniszenski se inspirou em temas romanos em que comparecem, de forma
não muito refinada, guerreiros, sacerdotes, quadrigas e criaturas aladas. Acima
destes, na decoração da platibanda, o repertório simbólico em relevo é acrescido
de rocalhas, cartelas com as iniciais MG, barretes frígios, balanças e ramalhetes de
café.
O imponente coroamento da edificação era proporcionado por uma
cúpula metálica de planta retangular revestida por telhas escamadas e óculos
ovais, profusamente decorada por compoteiras, volutas, cartelas, leão, grifos,
guirlandas e outros elementos fitomorfos.
A circulação vertical é proporcionada por majestosa escada de aço
com pisos de mármore de Carrara, guarda-corpo todo em motivos espiralados
fitomorfos e corrimão de latão. Nos seus arranques, duas esculturas de figuras
femininas sustentam lampadários. No hall superior, o vitral desenhado por L.
Piscini traz representação da Justiça entronada, de olhos desvendados, ostentando
uma espada e o livro com as leis. No hall posterior está o elevador, cuja caixa é
decorada com motivos geométricos ligados à estética art noveau.

14

Fig. 5 - Escadaria nobre

Fig. 6 - Retrato de Dom Pedro II, que criou a Relação de Minas

Fig. 7 - Varanda do pátio interno, com vitral de L. Piscini
2

Entre outros, 12 lustres, 14 tulipas, 33 globos, 47 lâmpadas de arco, 3.724 lâmpadas incandescentes. A utilização abundante da nova iluminação elétrica foi característica marcante da Exposição.
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No pátio central quadrado, único local em que se
conserva o piso original de pastilhas, as austeras arcadas
de pilastras encimadas por óculos formam a varanda,
cujo telhado sustentado por esguias colunetas de ferro foi
substituído por uma descaracterizante laje.
Existem registros, desde fins da década de 1940,
de problemas relativos à cobertura e dimensionamento da
edificação, tendo sido cogitada, até mesmo, a demolição
do Palácio, considerado obsoleto. Em 1949, iniciou-se a
construção de seu anexo – belo prédio modernista projetado
por Raphael Hardy Filho – na Rua Goiás, no terreno do
Fórum. As obras executadas no prédio original, entretanto,
foram vultosas, descaracterizando-o consideravelmente:
toda a ornamentação interna foi suprimida,3 lajes foram
construídas dividindo os altos pés-direitos e a cúpula
metálica foi substituída por uma inexpressiva calota de
concreto, antes de 1962, quando os trabalhos no prédio
foram entregues à coordenação do arquiteto Luciano
Amédée Péret. Dessa campanha, há registro da introdução
de muitas cartelas decorativas nas paredes e pilastras
(confeccionadas por João Morandi), de capitéis nas
colunetas do pátio, dos revestimentos de mármore e da
supressão dos pisos de mosaico.
Em 1977, após a publicação de um artigo
jornalístico em que se exaltava a história, as características
do Palácio e de seu acervo, o seu então presidente solicitou
o tombamento ao Governo do Estado, o que ocorreu,
após os trâmites necessários. As décadas seguintes viram
a casa a abrigar sempre menos funções burocráticas e
mais de representação – inclusive um Centro da Memória
do Judiciário – e a contar com intervenções que buscam
adequadamente recuperar e ressaltar suas qualidades
artísticas e históricas.

Fig. 8 - Mathurin Moreau

Fig. 9 - Aurore (1880)

Na segunda metade do século 19, algumas nações europeias passam
por grande desenvolvimento. A burguesia ascendente toma Paris como
referência e a indústria desenvolve técnicas e se adapta para a fabricação
de objetos de luxo disponíveis em catálogos, como os novos aparelhos de
iluminação, decoração e esculturas. É levantada, pela primeira vez, ampla
discussão sobre os limites entre a produção de obras de arte únicas e peças
industriais múltiplas.
Naquele contexto se insere Mathurin Moreau (Dijon, 1822 – Paris, 1912),
pioneiro desta arte em série. Vencedor de numerosos prêmios e medalhas,
deixou esculturas em locais de prestígio em Paris e outras cidades francesas.
Suas atividades como empreendedor, na fundição da Société du Val d’Osne,
fizeram-no responsável pela extraordinária difusão de obras de grande
qualidade da escultura francesa, particularmente na América Latina – em
que países com regimes progressistas buscavam os valores e gosto estético
da república liberal.
De Moreau são as graciosas esculturas de ferro, “Aurora” e “Crepúsculo”,
do Palácio da Justiça, em que são evidentes princípios academicistas que
professou até o fim e contra os quais se voltariam artistas e crítica no final
do século 19: a afirmação do desenho sobre a cor, o estudo profundo do nu
e da anatomia, a realização de obras “completas” e a imitação dos antigos.
Autoria: Rubem Sá Fortes
Setembro, 2011
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
FIÚZA, Ricardo Malheiro. Tribunal de Justiça de Minas Gerais: a Instituição e
a Casa. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1986.

Fig. 10 - Salão Nobre

3

MINAS GERAIS. Arquivo Público Mineiro. Secretaria do Interior. Série 2: Palácio da Justiça 1909-1911. SI-4181.

Restam, atualmente visíveis, alguns poucos fragmentos. O barrado pintadosob a cúpula atual foi copiado de um destes, em 1963.
* Todas as imagens são de 2011, do Acervo do IEPHA/MG, exceto a ﬁgura 3 que foi cedida pelo Arquivo Público Mineiro (APM), Notação NCS-023.
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15

COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS

Acervo IEPHA/MG

Matriz de Nossa Senhora da
Conceição

Fig. 1 – Matriz de Nossa Senhora da Conceição situada na praça da Matriz de Couto de Magalhães de Minas
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“ Tomou nome o Arraial do Rio Manço damancidao com com q pello meyo delle corre
o tal Rio, edelle foi primeiro povoador José de Godoy Passo Paulista em 1719” 1
Demarcaçam da Terra que produs Diamantes - 1729

O

povoado de Rio Manso, que deu origem à atual cidade de Couto de Magalhães, surgiu por volta de 1719, conforme registra
o mapa “Demarcaçam da Terra que produs Diamantes” (1729), estando ligado à descoberta de lavras de diamante. Após
1734, foi o arraial incluído na área do Distrito Diamantino e, para facilitar a fiscalização do contrabando do diamante,
ali foram instalados, em 1739, um Registro e uma Guarda Militar. Ao longo de todo período colonial, o crescimento do povoado
foi contido pela rígida administração imposta na área e pelo monopólio real sobre os diamantes que limitava a participação nos
benefícios e nos lucros de sua extração.
1
“Mapa de demarcação da terra que produz diamantes” onde pode-se ver a localidade de “Rio Manço” e ao lado uma descrição sucinta do lugar e a data de início da povoação. In: COSTA, Antônio Gilberto
(org.). Cartograﬁa da conquista do território de Minas Gerais. Belo Horizonte UFMG, Lisboa: Kapa Editorial, 2004.
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Fig. 2 – Detalhe do “Mapa de demarcação da terra que produz diamantes”Arquivo Histórico Ultramarino. Imagem do livro de COSTA, Antônio Gilberto (org) - Cartografia
da conquista do território de Minas Gerais. Belo Horizonte UFMG, Lisboa: Kapa Editorial, 2004

Com a decadência da mineração, as terras férteis em torno do arraial passaram a ser melhor exploradas, principalmente com
plantação de frutas, cuja produção é ainda hoje um item importante para a economia do município, ao lado de outros ramos da
lavoura e também da pecuária. Já no fim do século XIX – 1898 – o povoado era assim descrito: “A localidade do districto é situada
entre morros, podendo-se descortinar da séde grande parte de suas extremidades, sendo o seu aspecto phisico alegre e prasenteiro.
Tem duas igrejas: a de Nossa Senhora de Mattozinhos e a Matriz de Nossa Senhora da Conceição, esta a 120 annos, para mais, e aquela
a 90, mais ou menos”. No início do século XX, 1909, ainda existia ali uma lapidação de diamantes.
Em 1839, o povoado foi elevado à categoria de Distrito de Diamantina com a denominação de Rio Manso. Em 1938, passou a
se chamar Couto de Magalhães. Finalmente, em 1962, tornou-se município com o nome de Couto de Magalhães de Minas.
Da época do apogeu da exploração dos diamantes restaram duas importantes igrejas na cidade: a Matriz, dedicada a Nossa
Senhora da Conceição, e a Capela do Bom Jesus de Matozinhos (Ver fascículo 16).
De um antigo Rio Manso, Couto Magalhães ainda preserva a simplicidade da arquitetura religiosa do “barroco estradeiro” que
se enfeita com uma torre central à moda paladiana para guardar riquezas insuspeitas em seu interior, hoje, Patrimônio Cultural do
Estado de Minas Gerais.2
A Matriz de Nossa Senhora da Conceição
Na documentação pesquisada, nada se apurou sobre a época precisa da construção da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, que, ao
que tudo indica, veio substituir uma primitiva capela. Segundo J. Augusto Neves, na sua “Chorographia do Município de Diamantina” publicada
em 1899, o atual edifício é anterior a 1779, sendo a pintura do forro presumivelmente dessa época e seu autor o afamado pintorde origem portuguesa, guarda-mor José Soares de Araújo, que passou a atuar na região do Distrito Diamantino em 1760. Pesquisas mais recentes reafirmam a
autoria e especialistas chegam a afirmar que José Soares de Araújo talvez seja o pintor mais erudito da antiga capitania de Minas Gerais. (Fig. 3)
Ao longo do século XIX, passou a Igreja por diversas reformas, sendo identificadas obras nos anos de 1857, 1872, 1874 e 1886. No século
XX, há registros de serviços executados entre 1906, e 1936, enquanto em 1949, segundo o então DPHAN, encontrava-se em mau estado de
conservação. Posteriormente, em 1980, a edificação que se encontrava em precário estado de conservação foi incluída no Programa de Obras
Urgentes do IEPHA. As obras então realizadas – 1981 – recuperaram fundação, estrutura, revestimento, piso e parte da cobertura. Já em 1987
novamente apresentava problemas de conservação no telhado e alvenarias. Os serviços foram realizados em 1987 e 1988.
A capela está localizada em uma praça, entre adro gramado e cercado por muro de alvenaria de pedra. A volumetria obedece
a um padrão típico de arquitetura religiosa em Minas em que volumes diferenciados em altura refletem, do mais alto para o mais
baixo, os espaços da nave, o da capela-mor e os da sacristia e consistório. Na composição destaca-se o volume da torre central, possivelmente de lavra posterior à da igreja.
O sistema construtivo adotado é a estrutura autônoma de madeira com vedação em taipa, com exceção da torre, onde foi utilizada a
madeira. A cobertura é estruturada em madeira com telhas de barro tipo capa e bica, duas águas na nave e na capela-mor e meia água na sacristia
e no consistório, arrematadas com beirais em cachorrada.
O partido em “T” apresenta planta composta de nave com corredores laterais, capela-mor, separadas pelo arco-cruzeiro, sacristia e coro
alto sobre o átrio. Vestígios da pia batismal encontra-se à esquerda de quem entra no templo e, à direita, tem-se a escada de acesso ao coro.
2
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Ver Selma Melo Miranda que cita Affonso Ávila e German Bazin. In: MIRANDA, Selma Melo. A Igreja de São Francisco de Assis em Diamantina. Brasilia, DF: Iphan/Programa Monumenta. 2009. p. 65-67.

Fig. 3 - Pintura do forro da capela-mor de autoria de
José Soares de Araújo

Acervo IEPHA

Acervo IEPHA

GUIA DE BENS TOMBADOS IEPHA/MG
Acervo Casa de Cultura de Couto Magalhães de Minas

MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Fig. 4 e 5 - Altares do arco cruzeiro. Fotografia de 1977

O forro da nave é em abóbada facetada e a capela-mor também tem forro abobadado e piso de tabuado largo.
Os retábulos do arco-cruzeiro colocados em diagonal, além de dar movimento à nave, fecham o foco do observador em
direção ao altar-mor ao fundo destacando-o, tradição que remonta ao setecentos em Minas Gerais e que advém de planos do final
dos seiscentos na arquitetura religiosa portuguesa. (Figuras 4 e 5)
O frontispício segue o esquema em V de fenestração com portada almofadada e duas janelas rasgadas por inteiro e guardacorpo de ferro. Os vãos têm enquadramento em madeira e verga de ponta, ao contrário dos outros do edifício onde se utilizou a verga
reta, e caixilhos de vidro ou do tipo calha. O centro da empena recebe um óculo losangular. O conjunto é arrematado pela torre central
de seção quadrada com suas janelas sineiras e vergas em arco pleno. A cobertura é piramidal coroada por um galo.
Sua ornamentação é valorizada por elemento de grande valor artístico inserida no quadro da excepcional escola pictórica
setecentista do antigo Distrito Diamantino. Trata-se do magnífico forro da capela-mor de autoria do guarda-mor José Soares de
Araújo.
Obra da primeira fase estilística do pintor, caracterizada pela utilização de temas ornamentais, mas já mostrando preocupação com a organização espacial por meio do emprego de elementos arquitetônicos em perspectiva. Esses são tratados com abundância de detalhes e predomínio de uso da tonalidade cinza azulada com toques em ouro. O forro em questão foi concebido nos padrões
da pintura da capela-mor do Carmo de Diamantina, datada de 1766. Estruturado a partir de quatro possantes pilastras laterais,
unidas por arcos centrais, enquadram a composição nos limites transversais, isto é, do lado das paredes do retábulo e do arco-cruzeiro. Nas áreas laterais, desenvolve-se a perspectiva de uma balaustrada sinuosa sugerindo balcões com anjos em posição simétrica, tendo, ao centro, magnífica tarja em forma de frontão, que se eleva até o fecho da arcada. Como nas demais obras do pintor, ali
estão representados temas ornamentais ricos em detalhes, espaço reduzido e tratamento plano. Na capela-mor da Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Conceição, a Virgem é rodeada de nuvens e querubins em vagas circulares sucessivas, vendo-se guirlandas de
flores, rosas vermelhas, sustentadas por anjos, que ornam a parte superior das arcadas laterais. (Figura 6)
Uma série de quadros parietais completa a decoração pictórica da capela-mor, mostrando unidade estilística com a pintura
do forro, embora de diferente autoria. O conjunto de retábulos (altar-mor e altares do cruzeiro) de estrutura simples, apresenta a
particularidade de serem recobertos de desenhos em grisalha com motivos do repertório ornamental barroco vistos em “trompe
l´oeil” isto é , com o propósito evidente de compensar ilusionisticamente a ausência de talha.
A Igreja conserva algumas peças de imaginária do século XVIII, merecendo especial destaque uma Sant´Ana Mestra, de
procedência baiana ou portuguesa.(Figura 7)
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Fig. 6 – A capela-mor com detalhe das pinturas parietais e o forro igualmente pintado.
Foto de 1977 quando do tombamento
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Fig. 7 – Imagem de Sant’Ana Mestra. Foto de 1977

No cadastro de bens desaparecidos do IEPHA constam as seguintes peças pertencentes ao acervo da Igreja de Nossa
Senhora da Conceição: Imagens de São Joaquim, Santa Rita, São Sebastião, Nossa Senhora do Parto, Santana, 2(duas)
de São Gonçalo de diferentes tamanhos, São José, São João Batista e de Santa Luzia, cálice, patena, 2 terços, 3 andores,
púlpito, 2 oratórios e 5 palmas.

Autoria: Tarcísio de Guadalupe Sá Ferreira Gomes, Ruth Villamarin Soares
Maio, 2011
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COSTA, Antônio Gilberto (org.). Cartografia da conquista do território de Minas Gerais. Belo Horizonte UFMG, Lisboa: Kapa Editorial, 2004.
FURTADO, Junia. O Livro da Capa Verde. O regimento diamantino 1771 e a vida no Distrito Diamantino no período da Real Extração. São
Paulo: Annablume, 1996.
MIRANDA, Selma Melo. A Igreja de São Francisco de Assis em Diamantina. Brasilia, DF: Iphan/ Programa Monumenta, 2009.
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COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS

Acervo IEPHA/MG

Capela de Nosso Senhor
Bom Jesus de Matozinhos

Fig. 1 – Capela de Nosso Senhor Bom Jesus de Matozinhos localizada na praça Matozinhos em Couto de Magalhães de Minas
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IEPHA/MG por meio do Decreto nº 18.531, de 2 de junho de 1977, e foi inscrita no Livro II, do Tombo de Belas Artes.

E

xtensas pesquisas realizadas não identificaram elementos documentais que esclarecessem a época em que foi edificada
a Capela. Entretanto, ao publicar em 1899 a “Chorographia do Município de Diamantina”, Augusto Neves informava que o
pequeno templo do antigo arraial do Rio Manso cujo orago é o Senhor Bom Jesus de Matozinhos datava de “90 anos mais ou
menos”.1 Segundo a fonte, portanto, o monumento teria sido construído por volta da última década do século XVIII ou primeira do
XIX. Confirma essa hipótese o fato de que em 1821, quando da Visita Pastoral do então Bispo de Mariana, Dom Frei José da Santíssima
Trindade, a Capela se encontrava entregue regularmente ao culto e “ornada com decência”, conforme registro referente à Visitação.2

1
2

Ver NEVES, José Augusto. Chorographia do município de Diamantina. Rio de Janeiro: Typ. Jornal do Commercio, 1899.
Ver TRINDADE, José da Santíssima. Dom Frei. Visitas pastorais de Dom Frei da Santíssima Trindade. Belo Horizonte: FJP/IEPHA, 1998. p. 102.
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Fig. 2, 3 e 4 – Retábulo do altar-mor entre os colaterais que são dedicados à Nossa Senhora do Rosário e a São Sebastião

Já na segunda metade do século XX, em 1980, apresentava estado de conservação preocupante com problemas
estruturais. À época, 1981, foram executadas obras para deter o processo de perdas. Na mesma década, 1987,
novamente se encontrava com problemas de conservação quando serviços emergenciais no telhado e alvenarias
foram executados promovidos pela comunidade e fiscalizados pelo IEPHA. Entretanto, o problema estrutural persistia
havendo inclusive risco de desabamento. Finalmente, obras de restauração aconteceram em 1990/91 e compreenderam,
entre outros, serviços em sua estrutura e alinhamento da edificação. Nesse período, os trabalhos também incluíram
elementos artísticos tendo sido retirado o forro da capela-mor. Este permaneceu, por longo período, depositado em
um galpão próximo à Capela, à espera de recursos que possibilitassem sua restauração completa. Isto veio acontecer
em 2008 quando o IEPHA promoveu sua recuperação total e o remontou em dezembro de 2009.
A capela está assentada em uma grande praça gramada entre uma série de palmeiras que substituíram,
provavelmente na década de 1970, um renque de jacarandás. Destaca-se no sítio, como convinha segundo as
ordernações eclesiásticas da época de sua construção, ocupando lugar essencial na trama urbana.
Possui partido retangular com volumes diferenciados em altura e largura, com a capela-mor e sacristia ao
fundo, mais baixas e estreitas que o corpo da nave e átrio ladeado pela pia batismal e escada de acesso ao coro. O
acesso à sacristia se dá sob o altar-mor.
O sistema construtivo utilizado é o de gaiola com a estrutura em madeira e vedações de adobe, com exceção
da torre onde foram utilizadas vedações em madeira. As coberturas em duas águas em ambos os telhados são
arrematadas por beiral e cachorros. A torre tem cobertura em forma piramidal.
O frontispício segue uma composição bastante difundida nos setecentos e oitocentos em Minas com a
disposição em V dos vãos. Com portada com verga alteada e vedação em almofadas apresenta sobreporta trabalhada
em curvas e contracurvas em relevo e policromia e, na altura do coro, duas janelas rasgadas por inteiro com postigos,
vergas angulares,sacadas isoladas e guarda-corpo de ferro batido. O óculo central na empena tem forma quadrilobada
e caixilhos fixos de vidro. Arremata a frontaria a torre de seção quadrada, janelas sineiras com vergas em arco pleno,
com telhado galbado de quatro águas e, na grimpa, esfera armilar, galo e cruz, sobrepostos.
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O interior tem programa de três altares sendo
os colaterais colocados em diagonal às paredes da nave
dando-lhe movimentação e dirigindo o olhar do fiel para
o altar-mor, segundo a tradição da arquitetura religiosa
do século XVIII em Minas Gerais que remonta ao final do
seiscentos em Portugal (Figuras 2, 3 e 4 ).
A ornamentação que se restringe à capela-mor
caracteriza-se por mostrar elementos harmoniosos na
combinação de talha e pintura. O retábulo, estruturado
em par de colunas e dossel, é simples, mas de boa
qualidade, podendo ser datado de fins do século XIX
(Figura 6). A cimalha prolonga-se nas paredes laterais
da capela-mor, servindo de moldura à pintura do forro,
como é usual nas igrejas diamantinenses. Pintura
interessante, pois constitui expressivo exemplar mineiro
de reinterpretação popular dos padrões eruditos de
pintura perspectivista do ciclo rococó. Compõe-se de dois
frisos correndo longitudinalmente ao longo das paredes
da capela-mor e um medalhão ricamente emoldurado
na parte central. O quadro representa o coroamento
da Virgem pela Santíssima Trindade e, nas molduras,
querubins e anjos adultos integram a trama decorativa
constituída por rocalhas, guirlandas de flores e outros
temas ornamentais. Os frisos laterais são formados por
muros parapeitos contínuos, ornados por rocalhas, vasos
e guirlandas de flores e pitorescos grupos de anjinhos
em meio a um curioso composto de nuvens e palmas
tropicais (Figura 7, 8 e 9).
Na ornamentação da nave, merece referência
o retábulo da esquerda dedicado a Nossa Senhora do
Rosário. Sem dúvida anterior ao altar-mor e de qualidade
bem superior, pode ser considerado do estilo Dom
João V, apesar de não incluir o dossel característico. O
coroamento decorado com pintura que substitui a talha
é encimado por elaborada tarja. Conserva a maior parte
da policromia e douramento originais, aparecendo nos
fundos dos nichos graciosos motivos florais (Figura 5).
A Capela conserva algumas imagens como a do
padroeiro, Bom Jesus de Matozinhos (Cristo crucificado),
de grandes dimensões, a de Nossa Senhora do Rosário
(altar lateral à esquerda) e dois pequenos crucifixos de
boa qualidade nos altares da nave.
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Fig. 5 – Tarja do retábulo colateral
Acervo IEPHA/MG
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Fig. 6 – Coroamento do retábulo-mor.

No cadastro de bens desaparecidos do IEPHA consta a seguinte peça do acervo da Capela de Bom Jesus de Matozinhos: uma
coroa de Nossa Senhora do Rosário.
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Fig. 7 – Medalhão central da pintura do forro do altar-mor ainda sendo restaurado pelo IEPHA em 2009

Fig. 8 e 9 – Detalhes do medalhão central da pintura do forro do altar-mor

Autoria: Ruth Villamarin Soares, Tarcísio de Guadalupe Sá Ferreira Gomes,
Maio, 2011
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
COSTA, Antônio Gilberto (org.). Cartografia da conquista do território de Minas Gerais. Belo Horizonte UFMG, Lisboa: Kapa Editorial, 2004.
FURTADO, Junia. O Livro da Capa Verde. O regimento diamantino 1771 e a vida no Distrito Diamantino no período da Real Extração. São
Paulo: Annablume. 1996.
MIRANDA, Selma Melo. A Igreja de São Francisco de Assis em Diamantina. Brasilia, DF: Iphan/ Programa Monumenta. 2009.

68

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

GUIA DE BENS TOMBADOS IEPHA/MG

17

BRUMADINHO

Acervo IEPHA/MG

Fazenda Boa Vista dos Martins

Fig. 1 - Casa-sede da Fazenda dos Martins, vendo-se o sobrado de dois pavimentos, sua varanda frontal e escadaria monumental com arranque em cantaria

Tombamento da Sede da Fazenda dos Martins, localizada em Brumadinho, com sua varanda fronteira em balanço, o trabalho de cantaria
do pavimento térreo, com o apuro no acabamento dos quadros dos vãos internos e escadas fronteiras, marco do trabalho construtivo do
século XVIII, e sua área de ambientação, conforme Processo nº 17, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG,
aprovado pelo Decreto nº 18.531, de 2-6-1977, inscrito no Livro II, Livro do Tombo de Belas Artes.

A

Fazenda Boa Vista, mais conhecida como Fazenda dos Martins, localiza-se em aprazível sítio nos contrafortes da Serra da
ssssssssMoeda, região do Alto Paraopeba em Brumadinho. Martins é a denominação dada popularmente à toda a paragem onde se
sssssssssitua a fazenda, que tomou também essa denominação. Marinhos é a povoação mais próxima, e se situa no eixo da antiga
estrada Ouro Preto–Bonfim. Dista da cidade de Brumadinho cerca de 25 Km.
A fazenda destaca-se pelas peculiaridades do seu conjunto arquitetônico. A casa-sede é um belo exemplar da arquitetura
rural, possivelmente datado da metade do século XVIII.
Até o momento, poucos são os registros históricos sobre Fazenda dos Martins. Entretanto, a composição formal da casasede, bem como os materiais utilizados, o apuro construtivo e o esmero nos detalhes atestam sua ancestralidade e sua trajetória no
tempo. E por seu grande valor arquitetônico foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais
– IEPHA/MG – em 1977.
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Fig. 2 - Fachada posterior da edificação, com seu volume anexo posterior, onde se localiza a cozinha e o banheiro.
Salientam-se os paramentos em pedras do pavimento inferior e os muros de fechamento do pátio

Acervo IEPHA/MG

Em inícios do século XX, uma área de 64 alqueires de terra foi comprada por Luís Pereira Campos, que acabara de se casar. A propriedade foi
adquirida de um descendente de imigrantes, conhecido como Sebastião Turco, então morador no vizinho arraial de Aranhas. O casal empreendeu
uma reforma, após a qual transferiu-se para a Fazenda Bela Vista, lá nascendo e criando toda a sua prole. O novo proprietário era devoto de Santana
e a ela dedicou a capela. Anualmente concorriam-se às festas dedicadas à padroeira local. Após a morte de Luís Pereira, as festas para Santana
foram interrompidas e a administração da fazenda passou à viúva, Maria Angelina Campos. Em 1976, a edificação encontrava-se em processo de
degradação física e a proprietária, em idade avançada, administrava-a com dificuldades. Autoridades locais e alguns moradores das imediações,
considerando a possibilidade do imóvel ser vendido a empresa de demolição, formaram uma comissão e pleitearam sua proteção junto ao IEPHA/
MG. No Parecer para Tombamento, o Diretor Executivo, Professor Luciano Amedée Peret, reconheceu a fazenda, como sendo um “marco do trabalho
construtivo do século XVIII”. 1
O conjunto arquitetônico é composto por casa-sede, pátios frontal e posterior, curral de pedras, estábulo, ruínas de senzalas, roda d’água,
usina, pomar e horta. Os vários pátios nas imediações da casa-sede são murados por pedras soltas, sem argamassa. Até poucos anos atrás eram
utilizados como currais. O moinho de fubá e a antiga usina elétrica se degradaram após a chegada da luz elétrica. O pomar situa-se no aclive
superior à casa, estando atualmente dela separado pela estrada, que foi ligeiramente desviada, deixando de passar dentro dos pátios.
Há diversos vestígios de ruínas de edificações desaparecidas, algumas das quais tidas também como senzalas.

Fig. 3 - Plantas do pavimento térreo e do nobre, mostrando o
volume original e os anexos de cozinha e apoio aos serviços.
Processo de Tombamento PT 20, p. 32

1
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A sede da fazenda caracteriza-se por estilo arquitetônico próprio, tendo algumas
particularidades importantes. O corpo da casa apresenta dois pavimentos, tem planta
retangular, com dimensões aproximadas de 20 m x 15 m, gerando uma área construída de
300 m² por andar. O espaço do pavimento térreo compõe-se de dois cômodos quadrados
construídos em alvenaria de pedras. Nos cunhais das paredes e aros de vãos as pedras são
lavradas e aparelhadas em duas ou três de suas faces. Nas áreas centrais dos panos das
paredes as pedras são assentadas “in natura”, sem qualquer aparelho. O sistema dispensa
argamassa, sendo as pedras maiores acomodadas por pedriscos menores.
O risco da planta do andar superior também é simétrico. Este apresenta dois
grandes salões nas extremidades do corpo da planta, interligados por um longo e estreito
corredor central. Este é ladeado por dois quartos em cada lado, que ficam contidos pelos
salões e varandas. O andar superior também utiliza alvenaria de pedras, porém revestida. A
subdivisão interna é feita com taipa de sebe. O agenciamento interno parece ser inerente
à concepção espacial original, pois os dois grandes salões laterais apresentam tetos em
gamela na forma de abóbadas facetadas, marcando a nobreza de ambos os espaços.
A varanda era ambiente quase indispensável nas construções rurais do século
XVIII e inícios do XIX. A Fazenda dos Martins apresenta duas varandas em cada uma das
testadas do corpo da casa, ambas parciais, ou seja, semi-entaladas por pequenos cômodos
em uma das extremidades: a capela na face frontal e um depósito na fachada posterior.
As varandas acentuam a horizontalidade da edificação, apesar da sua altura elevada.

IEPHA/MG. Processo de Tombamento da Fazenda dos Martins, Brumadinho. 1977. Parecer para tombamento do Diretor Executivo Luciano Amedée Peret. p. 18.

GUIA DE BENS TOMBADOS IEPHA/MG
Acervo IEPHA/MG

FAZENDA BOA VISTA DOS MARTINS

Fig. 4 - Fachada frontal que tende à simetria. A alvenaria mostra o belo trabalho de cantaria com
acabamento apurado dos cunhais e junto às aberturas no pavimento térreo, que se repete nos
quadros dos vãos do andar nobre

Na década de 80, temendo-se
a desestabilização desses elementos,
decidiu-se apoiar os barrotes em
esteios, amarrados em madres
horizontais, contrariando um dos
aspectos construtivos considerados
como valor cultural do monumento.
Esperava-se que se obtivessem
maiores recursos para se proceder
a uma definitiva estabilização
estrutural, o que até hoje não ocorreu.
Destaca-se a cantaria da
escada fronteira que, conforme
salienta o especialista em arquitetura
rural mineira, professor Ivo Porto
de Menezes, “não só pelo trabalho
preciso de estereotomia, senão
também pelo arranque que apresenta
volutas, intensamente desenvolvidas,
como exemplar existente no solar
inacabado, em Portela de Alvite,
Cabeceira de Basto, Portugal”. 2

2
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As fachadas apresentam uma disposição peculiar de janelas e portas. Nas extremidades locam-se as portas e no centro as
janelas. Essas características reforçam a simetria encontrada tanto em planta, quanto no rebatimento das elevações principais. Se o
volume da capela e o recinto inferior não existissem, a fachada frontal seria praticamente simétrica, exceto pela locação das portas
do andar térreo e pela disposição da escada ligeiramente desviada para a lateral direita, assinalando o acesso principal. Isso leva a
crer que ambos sejam produtos de alteração posterior, o que é atestado pela atual proprietária como sendo obra de seu pai tanto a
construção da capelinha, quanto o depósito na varanda posterior. Evidenciando ainda a intervenção em época posterior à do restante
da casa, verifica-se o uso de esquadrias mais recentes em caixilhos de madeira em ambos os cômodos.
O piso das varandas se apóia em barroteamento de madeira, que originalmente avançava em balanço sobre a ensilharia do
porão, contraventado pelas paredes de pedra do pavimento nobre. O fato das varandas terem sido construídas em balanço, foi um dos
valores salientados pelo parecer para tombamento, em 1977.

Fig. 5 - Fotografia de 1977, mostrando a varanda frontal construída originalmente em balanço, o que foi considerado
um dos valores construtivos no texto do Parecer para tombamento

MENEZES, Ivo Porto. Arquitetura Rural em Minas Gerais nos séculos XVIII e inícios do XIX. In – Barroco 12. BH. Imprensa Universitária. 1981.
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Fig. 6 - Arranque da escada frontal com caprichoso entalhe em volutas
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Fig. 7 - Elementos integrados à arquitetura, todos construídos em cantaria: nicho
escavado na parede, altar e armário encrustrados na alvenaria dos salões

Estudos do especialista professor Carlos Lemos concluem que Minas Gerais, embora tenha sido contemplada com
influências de outras culturas européias, indígenas e negras, foi a região do Brasil que mais fortemente sofreu a dominância
da arquitetura portuguesa: “Minas é verdadeiramente Portugal transladado para os trópicos”. 3 As várias levas de migrantes
portugueses que se dirigiram às Minas originavam-se de todas as partes de Portugal, mas uma parte considerável veio do norte
daquele país, região montanhosa e pedregosa, trazendo a prática da estereotomia da pedra. Devido ao sistema construtivo
utilizado na Fazenda dos Martins, e ao extensivo uso da pedra local, não só como base das alvenarias, mas sobretudo pelo
trabalho de ensilharia dos elementos de cunhais, aros de vãos, degraus, guarda-corpo e das curiosas conversadeiras, parece
razoável concluir que a fazenda tenha utilizado mão de obra de migrantes do norte de Portugal, assim como muitas das
primitivas construções nesta região do vale do Alto Paraopeba.
Os dois salões laterais destacam-se pelos elementos construídos em pedras. Há um armário embutido na parede lateral
de cada um deles, ambos emoldurados por aro de pedras, com portas almofadadas, e escada móvel para acesso. No salão
de estar, além do armário parietal, há dois nichos encravados nas grossas paredes de pedras. Dona Laura informa que neste
cômodo se instalava o altar, funcionando aí uma capela, na época da compra da casa por seu pai. Ele teria transferido o altar
para o pequenino cômodo anexo à varanda, com a finalidade de obter mais espaço para o uso de sua família.
3
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LEMOS, Carlos. Arquitetura Brasileira. São Paulo: Melhoramentos: Ed. Universidade de São Paulo, 1979. p. 22.
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Fig. 8 - Salão de jantar, que recebe pinturas com moldes. O teto perdeu a pintura
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Mostrando as cabeças de barrotes cortados rentes à superfície da fachada lateral direita, dona Laura salienta que havia aí
uma varanda, sob a qual passava a antiga estrada de ligação dos povoados de Cocos e Marinhos. O desmonte da varanda foi feito por
seu pai, preocupação com a passagem de estranhos tão próximo à casa.

Figs. 9 e 10 - Interior do salão de estar mostrando a porta-sacada que abria-se para varanda demolida na fachada lateral direita. Vêm-se as cabeças de barrotes cortados no
exterior e o armário com aro em pedraria embutido na mesma parede

A alteração teria ocorrido na década de 1940, quando também se pintou toda a casa com figuração floral e geométrica “em molde”.
A fazenda tem como principal acervo artístico o altar da pequena capela situada junto à varanda frontal. A organização
decorativa da capela é depurada e elegante, possuindo altar e elementos que a caracterizam estilisticamente último quartel do século
XVIII, no período rococó.
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Fig. 11 -Espaço da capela, com altar dedicado a Santana Mestra

O altar tem acabamento de linhas simples, composição assimétrica, ornamentos reduzidos. O camarim apresenta bela
composição, relevo do pano de fundo em elementos fitomorfos e renda da tribuna dourada. O trono tem delicada policromia. As
pinturas singelas que embelezam o interior dos cômodos, embora sem valor artístico relevante, compõem o conjunto histórico.
Autoria: Elizabeth Sales de Carvalho
Julho, 2011
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SABARÁ - DISTRITO DE RAVENA

Acervo IEPHA/MG.
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R

avena, antigo arraial de Nossa
Senhora da Lapa, antes conhecido
como Macaúbas, surgiu em
inícios do século XVIII em decorrência
da exploração de ouro nas cercanias. O
povoado, provavelmente, contava com
razoável número de habitantes pois um
documento de 1727 comprova que a
capela local se encontrava em atividade
regular, com capelão designado.
Lapa, denominação anterior
do povoado de Ravena, hoje, distrito
do município de Sabará, já possuía,
em 1738, Companhia de Ordenança.1
O arraial, em 1826, contava com uma
população de 798 habitantes e foi
elevado à sede paroquial, em 1855, com
o título de Nossa Senhora da Assunção.
Apesar de pertencer à Sabará desde os
idos coloniais, Lapa foi incorporado, em
Fig. 1 – Igreja de Nossa Senhora da Assunção da Lapa localizada no distrito de Ravena, município de Sabará
1938, ao município de Santa Luzia. Um
decreto de 1943 mudou-lhe a denominação para Ravena, homenagem ao frei Luís de Ravena, virtuoso capuchinho italiano, superior
da ermida de Nossa Senhora da Piedade e responsável por uma das principais reformas por que passou o edifício da atual Matriz de
Nossa Senhora da Assunção. Dez anos depois, em 1953, a legislação incorporou, novamente, o distrito ao município de Sabará.2
Ravena situa-se distante 18 km da sede de Sabará, nas proximidades da rodovia 381. Possui duas igrejas, a pequena Capela
de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e a imponente Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção ou Igreja da Lapa, monumentos
de grande importância para o patrimônio cultural mineiro. O distrito guarda da época colonial, a fisionomia urbana, com uma única
rua que se desenvolve na cumeada do morro e se alarga em extensa praça no entorno da Matriz. Ao esgotarem as jazidas locais, esse
primitivo núcleo minerador entrou em decadência e passou a desenvolver atividades agrícolas. No núcleo urbano, a maioria do
casario primitivo arruinou-se, restaram apenas alguns exemplares, uns em péssimas condições e outros poucos mantidos apenas
pela ação dos proprietários.

1
2

LIMA Júnior, Augusto de. A Capitania de Minas Gerais. p. 62.
BARBOSA, Waldemar de Almeida. Dicionário histórico-geográﬁco de Minas Gerais. Belo Horizonte, SATERB, 1971. p. 400.
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Fig. 2 – Núcleo urbano de Ravena

Fig. 3 – Vista do arco-cruzeiro
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Fig. 4 – Detalhe do forro da capela-mor

A narrativa completa da criação da freguesia e da construção da Matriz da Lapa encontra-se no “Livro de Inventário e
Arrolamento dos Bens Móveis e Imóveis da Fábrica de Nossa Senhora da Lapa”, organizado pelo pároco Padre Guilherme Coelho
Netto, em 1912:
“Segundo o padre José João Nunes Moreira, entre 1720 e 1750, os habitantes do pequeno povoado, que era conhecido ainda
por Macaúbas, devido aos inúmeros coqueiros desse nome que embelezavam a paisagem, dirigiram um requerimento à
Dom Frei Guadalupe, Bispo do Rio de Janeiro (ainda não havia o bispado de Mariana), solicitando a criação da freguesia
e a licença para a construção da Matriz. A provisão lhes foi concedida, mas com a condição de dotarem a freguesia de
patrimônio e rendas suficientes. Daí ter sido criada a ”Fábrica” de Nossa Senhora da Lapa, destinada a administrar os bens
da paróquia. O ouro e os engenhos de cana deram o primeiro impulso e a igreja se ergueu, de pedra e madeira.”
No Livro de Batizados da Paróquia de Sabará de 1726 a 1740, que se encontra no Arquivo da Cúria Metropolitana de Belo
Horizonte, há o registro de um batizado na antiga Capela de Nossa Senhora da Lapa celebrado pelo capelão padre João Freire de
Andrade, datado de 1727, ano que o padre João da Costa passa a ser o responsável pelos batizados. A seu respeito, encontra-se no
Almanack de Minas a seguinte notícia:
Em 1726 já contava esse logar 136 habs. Para alli attrahidos em busca de faisqueiras, grande e único desideratum dos
romeiros do Brazil. Pertenciam á freg. de N. S. da Conceição do Sabará, e por essa época requereram e obtiveram do bispo do
Rio de Janeiro, D. frei Antonio de Guadalupe erigirem uma capella à Senhora da Lapa, com o ônus de dotarem a fabrica com
6$ annuaes, quantia aliás avultada para a época, e fizeram para este fim escriptura Manoel Gonçalves Barros, Manoel Ribeiro
Pereira, Amador Ferreira, Antonio Gonçalves de Andrade, Bartholomeu de Azevedo, Manoel Pinto Lobo e José Gonçalves
Nunes Fragoso, sendo a capella edificada a custa dos povos. Passados 34 anos requereram ao commissario Dr. Alexandre
Nunes Cardoso, permissão para levantarem uma nova capella de pedra por estar arruinada a primeira e obtiveram, mas
decorridos muitos annos arruinou-se o templo, que foi de novo e magnficamente reconstruído a esforços de frei Luiz de
Ravena, frade capuchinho que com auxilio dos povos conseguiu tão grande resultado. A capella da Lapa é hoje um dos bons
templos da com. Tem mais outra capella do Rosario dos pretos, em construcção.3
Dom Frei José da Santíssima Trindade, nas Visitas Pastorais de 1822, relata:
“É esta capela (de Nossa Senhora da Lapa da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Real Vila de Sabará) toda de
pedra e cal, com 3 altares, tem estado muitos anos sem capelão, não sei as causas, o pároco queixa-se de não achar padre
que se queira sujeitar e o povo queixa-se do pároco.4”
A inscrição 1750, existente no arco-cruzeiro, parece indicar a conclusão naquele ano de parte importante das obras do
templo. A edificação passou por diversas reformas e a de 1853 foi realizada por frei Luís de Ravena. Em 1948-49, a torre atingida por
um raio, foi recuperada. Internamente, em 1953, partes da cantaria foram recobertas com pintura imitando mármore e o altar-mor
e suas pinturas foram restaurados sob a coordenação de João Ferreira Pinto, filho do alferes Pedro de Alcântara Ferreira um dos
primeiros benfeitores de Ravena. Outras obras aconteceram entre 1984 e 1987.
3
4
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Fig. 5 – Retábulo colateral ao arco-cruzeiro (lado do
Evangelho)

Fig. 6 – Retábulo-mor
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A importância arquitetônica e artística deste monumento liga-se à sua história pois é uma construção de meados do
século XVIII com características da arquitetura colonial da época da mineração do ouro em Minas Gerais. A edificação, austera e de
grande porte, situa-se no centro do distrito de Ravena, destacando-se pela sua volumetria em relação ao casario da praça. Implanta-se
no largo da rua principal, é introduzida por cruzeiro de madeira e adro murado que abriga cemitério.
Construído em largas paredes de alvenaria de pedras, o monumento apresenta o partido tradicional das igrejas mineiras,
ou seja, nave antecedida de átrio e coro no segundo piso, arco-cruzeiro que separa a nave da capela-mor ladeada pela Sacristia e Capela
do Santíssimo. A volumetria acompanha o partido arquitetônico apresentando telhado mais alto na nave, de altura mediana na
capela-mor e ainda mais baixo nas laterais onde estão a Sacristia e a Capela do Santíssimo. A cobertura foi executada com peças de
madeira estruturadas por caibros armados que sustentam as ripas e as telhas cerâmicas do tipo capa e bica com beiral arrematado
por cimalha de madeira.
O frontispício, enquadrado por cunhais de cantaria e massa e, na parte superior, cimalha reta, possui pequeno frontão curvo
e torre única que abriga os sinos e recebe telhado em telhas curvas. É característica a composição formada pela triangulação dos
vãos correspondentes à porta principal e janelas do coro e óculo central, uma herança portuguesa. Os vãos, emoldurados em cantaria
em arco abatido, são vedados por portada almofadada de madeira e janelas corridas em esquadrias de madeira e vidro. As fachadas
laterais apresentam portas almofadadas, enquadradas em cantaria e, no alto, seteiras fechadas com vidro.
Internamente, foram executados em madeira diversos elementos, tais como: coro, escadas, forros, cimalhas, piso em campas,
balaustradas, cancelos e, principalmente, os retábulos. Os forros da Nave, Capela-mor e Capela do Santíssimo recebem pinturas
figurativas de boa qualidade. Na nave, destaca-se o púlpito com bacia de pedra e acesso por escada interna à parede. O arco-cruzeiro
em pedra recebe pintura marmorizada.
Possui retábulo-mor, dois retábulos colaterais ao arco-cruzeiro e um retábulo localizado na Capela do Santíssimo, além de
um conjunto de imaginária de excelente fatura. Do conjunto de retábulos apenas o da Epístola, colateral ao arco-cruzeiro, chegou a
ter sua talha concluída. Os outros apresentam solução intermediária de pintura ilusionista à imitação de talha e nunca receberam a
escultura definitiva. O estilo dos retábulos remete a fins do período rococó com influência neoclássica.
O estado de conservação da edificação é precário pois apresenta diversas trincas que comprometem o sistema estrutural
e que foram provocadas pelo abatimento do terreno, aterrado desde a época do início da construção. A ação do tempo, o desgaste
dos materiais e as infestações de insetos xilófagos comprometeram os elementos artísticos integrados de madeira (forros, cimalhas,
retábulos, campas e estrutura do coro) que estão sendo restaurados.

Fig. 7 – Retábulo colateral ao arco-cruzeiro (lado da
Epístola)
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Fig. 8 – Imagem de Nossa Senhora da Assunção da Lapa
(desaparecida)
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Em 2003, iniciou-se uma ação emergencial para a preservação deste monumento firmando-se uma parceria entre IEPHA/
MG, a Prefeitura Municipal de Sabará e a Comunidade local. A Prefeitura iniciou a captação de recursos junto à Companhia Belgo
Mineira que contratou o projeto elétrico e luminotécnico e os de pára-raios, sonorização e alarme. A manutenção do telhado com
substituição do madeiramento apodrecido, o reparo dos forros e pisos de madeira, a imunização do madeiramento, as instalações
elétricas provisórias e a colocação de extintores de incêndio foram executados no ano de 2004, principalmente, com recursos da
Associação AMO Ravena e acompanhamento técnico do IEPHA/MG. Nessa época, diversas imagens foram restauradas.
O projeto de restauração arquitetônica e de elementos artísticos foi atualizado pelo IEPHA/MG e aprovado no Fundo Estadual
de Cultura – FEC 2008, tendo como proponente a Guarda de Marujos de Nossa Senhora do Rosário de Ravena. Esses recursos foram
aplicados na restauração do retábulo colateral da Epístola. Nos últimos anos, o IEPHA/MG contratou a sondagem do terreno e os
projetos de restauração estrutural e de drenagem do terreno e, também, as obras de restauração do forro artístico da capela-mor e
licitou as obras de restauração estrutural.
A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção da Lapa, ao ser restaurada continuará cumprindo, primordialmente, as funções
de abrigar o culto religioso e a recepção de visitantes e turistas interessados na fruição cultural de um bem que registra um período
áureo da arte em Minas Gerais.

Fig. 9 – Detalhe de anjo esculpido no retábulo da Epístola

Autoria: Delmarí Angela Ribeiro
Setembro, 2011
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CONSELHEIRO LAFAIETE/CRISTIANO OTONI

Acervo IEPHA/MG

Fazenda dos Macacos

Fig. 1 - Conjunto edificado da Fazenda dos Macacos, vendo-se a casa sede, fechando o alongado pátio frontal, antigamente revestido por grandes pedras de seixos. Os
jardins atualmente apresentam excesso de plantas, chegando a impedir a visibilidade do conjunto construído. Ao lado da casa sede ficam as dependências anexas

O tombamento da sede e dependências da Fazenda dos Macacos, localizada em Cristiano Otoni, cujo local nasceu e residiu o Conselheiro
O tombamento da sede e dependências da Fazenda dos Macacos, localizada em Cristiano Otoni, em cujo local nasceu e residiu o
Lafaiete, tendo sido também proprietário da mesma o Barão do Pouso Alegre, chefe da Revolução Liberal de 1842, conforme Processo
Conselheiro Lafaiete, tendo sido também proprietário da mesma o Barão do Pouso Alegre, chefe da Revolução Liberal de 1842, connº. 14 do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG que foi aprovado pelo Decreto nº. 18.531,
forme Processo nº 14 do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico – IEPHA/MG, foi aprovado pelo Decreto nº 18.531, de
de 02-06-1977 e inscrito no Livro de Tombo nº. III, do Tombo Histórico, das obras de Arte Históricas e dos Documentos Paleográficos ou
2-6-1977 e inscrito no Livro III, do Tombo Histórico.
Bibliográficos.

A

Fazenda dos Macacos localiza-se na área rural do município de Conselheiro Lafaiete, divisa com Cristiano Otoni, a poucos metros da estrada de rodagem que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, sendo possível avistá-la ao se circular na BR 040.
Foi seu proprietário Antônio Rodrigues Pereira, o Barão de Pouso Alegre, chefe da Revolução Liberal de 1842 e ali se
reuniam correligionários do movimento político. Nasceram e residiram na fazenda: Lafaiete Rodrigues Pereira, nascido em 28-031834, jurista, monarquista destacado, tendo sido deputado, senador, ministro da Justiça, presidente do Conselho de Ministros e,
principalmente, conselheiro do Imperador Pedro II, que chegou a visitar a fazenda. Foi um dos mais brilhantes nomes das ciências
jurídicas brasileiras, tendo escrito, entre outras, a publicação “Dos Direitos das Cousas”.1 Foi ainda presidente das províncias do Ceará
e do Maranhão. Seu irmão, Washington Rodrigues Pereira foi vice-presidente da província de Minas Gerais.

1

Dos Direitos das Cousas, 1877. Escreveu ainda Dos Direitos de Família e Direito Internacional.
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A casa da fazenda dos Macacos teria sido construída pelo segundo dono, avô do Barão, José da Costa Oliveira, por volta de 1748. Ao longo
dos séculos, passou por várias mãos, tendo perdido partes de seus terrenos por desmembramentos.
Em 1976, Lafaiete Silveira Martins Rodrigues Pereira, bisneto do Conselheiro, na ocasião do centenário da sua principal obra, escreveu
a diversas autoridades, alertando sobre a importância dos antigos habitantes da fazenda. Solicitava o tombamento e desapropriação da
propriedade para transformá-la em um centro de investigação científica do direito civil brasileiro. Em parecer datado de 1976, da Assessoria
de Estudos e Projetos do IEPHA-MG, elaborado pelo relator do processo, arquiteto Ivo Porto de Menezes, então diretor do Arquivo Público
Mineiro, indicou-se o tombamento do conjunto da Fazenda dos Macacos “sob o aspecto histórico”, visto “tratar-se de construção do séc.
XVIII, seguindo modelo comum naquele período”, apresentando “diversas modificações que, até certo ponto, modificaram seu caráter inicial”.
Salientava que a fazenda “não apresenta nenhuma característica especial que aconselhe seu tombamento”, indicando sua inscrição somente
no Livro do Tombo Histórico.2 Na década de 1990, a fazenda encontrava-se ocupada por duas famílias de trabalhadores, que não mantiveram
a conservação dos prédios do conjunto. Em 2003, tendo passado a outro proprietário, foi restaurada com o objetivo de instalar ali sua
residência e um restaurante rural.

Fig. 2 - Fachada posterior, vendo-se a varanda semi-entalada pelo cômodo onde teria
sido uma capela. Essa fachada foi originalmente a principal face da casa-sede, antes da
implantação da BR-040. Foto de 1976
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Até meados do século XVIII, as construções rurais eram pequenas e construídas por estrutura autônoma de madeira, comumente
chamada “gaiola”. A plataforma sobre a qual se elevavam as paredes era uma trama construtiva horizontal formada por barrotes,
semelhante a um “tabuleiro” quadrado com três zonas transversais, entramadas por outras três longitudinais. As três zonas
transversais conformavam as áreas funcionais da casa, sendo a primeira de recepção, a varanda. Nela eram recebidos os viajantes
estranhos à família. Ela poderia ficar semi-entalada por um cômodo de hóspedes ou capela ou poderia ficar totalmente entalada
entre esse dois cômodos. A zona central mesclava a sala de receber com quartos familiares intercomunicantes. As cozinhas
seriam comumente externas ou em puxados. A partir de meados do século XVIII, as sedes de fazendas começam a apresentar
características de sobrados urbanos, sendo comum o uso de fachadas alongadas, com compridas varandas fronteiras e seqüência
de amplas janelas, às vezes sacadas. Internamente faziam uso de corredores, para melhor distribuir os quartos ao longo deles.

Fig. 3 - Fachada lateral direita, vendo-se duas portas-janelas em balcão, resquícios da vida
urbana transpostos para a vida rural. Antiga estrada vicinal cortava os pátios, passando à
frente dessa fachada

Diante das atuais concepções sobre o que seja patrimônio material, somado ao conhecimento da evolução das tipologias
da arquitetura rural mineira, considera-se que o exemplar tem também valor arquitetônico, além do seu reconhecido valor histórico,
exatamente por obedecer a padrões tipológicos recorrentes no território de Minas Gerais. Embora não seja de grande porte, nem tenha
fachadas alongadas e apresenta o partido composto por uma sucessão de diversas intervenções de acréscimos e reformas, ainda assim, a
Fazenda dos Macacos permite a leitura de sua trajetória construtiva e do caráter artesanal da construção.
O acesso é feito por uma simples porteira que leva a um pátio alongado, rodeado por ruínas de grossos muros de pedras em graus
variados de degradação. O pátio é revestido em toda a sua superfície por pedras roladas e em lajes, embora hoje apresente um paisagismo
inadequado à perfeita visibilidade do ambiente e do próprio conjunto arquitetônico. Ao fundo fica a casa sede e, na lateral esquerda, um
imenso galpão rústico situa-se acima de um patamar elevado revestido por pedras roladas.
A casa-sede é construída transversalmente à encosta, sendo, por isso, parcialmente assobradada. Tem varanda frontal sustentada
por pilares de madeira e escadaria em dois lances. Ambas têm guarda-corpos de réguas simples recortadas. Na seqüência para a esquerda,
um bloco ressaltado da varanda e com telhado independente integra a casa ao galpão. Conhecido também como senzala ou cozinha, o
galpão serviu a diversas funções ao longo de sua existência: despensa, quartos de empregados, forno, maternidade para escravas, quarto de
doces, depósito de tralhas e materiais diversos. A parte imediatamente próxima à casa abrigava uma imensa cozinha.
2
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Fig. 4 - Teto em gamela de um dos cômodos, arrematado por rodateto pintado
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Fig. 5 - No detalhe do rodateto vêem-se-as pinturas executadas diretamente sobre
o reboco da parede, com motivos de paisagens e florais pintados
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A fachada lateral esquerda da casa apresenta uma elegância urbana, com o pano de alvenaria rebocado e pintado de branco.
Das quatro janelas superiores, as duas centrais são rasgadas e se abrem para pequenas sacadas. As réguas dos guarda-corpos são de
formato mais delicado que as da fachada frontal. Vestígios de uma estrada vicinal cruzam o terreno, em frente a essa fachada, como
se uma rua urbana passasse entre os restos dos antigos muros de pedras.
A fachada lateral esquerda mostra somente um pavimento, no caso, é o superior, constituído pelo volume da casa-sede,
seguido da grande massa branca do galpão.
A fachada correspondente aos fundos assemelha-se às de muitas fazendas com origem nos modelos ibéricos. Como sua
correspondente frontal, loca-se transversalmente ao declive, mostrando o meio porão no terço lateral esquerdo. Acima amarra-se a
estrutura da “gaiola” de madeira, vedada por paredes de taipa. Nesse exemplar, a varanda dá seqüência a um cômodo que teria sido
uma capela. O acesso ao pavimento superior é feito pela direita, na parte mais alta do terreno, através de uma rampa sobre arrimo de
pedras. Atrasado em relação a esta fachada, fica um puxado lateral, onde funciona a cozinha, que foi anexado ao volume do galpão.

Fig. 7 - Vista de duas fachadas do anexo da antiga cozinha, que foi incorporada
ao galpão de serviços e à casa sede.Fotos de 1976 mostram a degradação em
que se encontravam naquela data, mas também atestam a verdade construtiva,
atualmente perdida

Fig. 6 - Planta do conjunto de casa-sede, galpão da cozinha e senzala e cômodo de
integração de ambos

A Estrada Real dista cerca de quatro quilômetros da
atual fachada posterior. Isso explica o fato dessa fachada
obedecer à tipologia reconhecível na história da arquitetura
rural. Sendo a atual fachada posterior, originalmente a
principal, fica evidente a semelhança com os modelos típicos
das fazendas mineiras de meados do séc XVIII, quando as
seções transversais se sequenciavam.
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Fig. 8 - Vista do galpão de serviços, em foto datada de 1976. Interiormente as reformas retiraram as divisórias dos cômodos que lá funcionavam: maternidade de escravas, depósitos
de arreios e de víveres. Destacava-se o pátio inclinado e revestido por grandes seixos de pedras

A primeira seção transversal tem varanda semi-entalada por capela. A segunda e terceira seções apresentam os
dormitórios intercomunicantes, dispostos em torno de uma ampla sala e um corredor. Uma quarta zona transversa abriga
mais quartos, mas pela sua trama longitudinal, desalinhada em relação às anteriores, pode-se supor que ela tenha sido
introduzida posteriormente. Finalmente, a quinta e última zona transversal é a varanda da fachada oposta, certamente
da época da implantação da BR 040, quando teria havido mudança de direcionamento do agenciamento original desse
conjunto rural. Na extremidade mais próxima ao galpão podem ser prospectadas as emendas feitas no sistema construtivo
para unir as duas edificações. A reversão das fachadas explica também o fato do galpão implantar-se lateralmente e um
pouco adiantado em relação à atual fachada principal, que antes correspondia aos fundos da casa.
O conjunto teria sido construído em etapas: a planta tem origem na forma quadrada tradicional com trama de 3 x 3 cômodos,
com a varanda frontal voltada para a Estrada Real. Essa teria sido acrescida em ambos os sentidos (transversal e longitudinal),
aumentando para 4 x 4, incorporando a capela e os cômodos da primeira seqüência longitudinal. A cozinha ficaria independente no
lado oposto ao da capela. O galpão parece ser também produto de épocas diferentes, supondo-se ter sido seu volume acrescido aos
poucos até integrar-se à cozinha. Essa foi finalmente unida à casa através de um outro cômodo independente, ao lado do qual, por
fim, se introduziu a instalação sanitária. Fotografias de 1976 mostram a existência de coberta de pocilga, restos de currais e muros de
pedra conformando um amplo pátio frontal de cerca de 42,00 m por 19,50 m, nas imediações do qual havia tenda de ferreiro, paiol e
senzala. Esses muros vêm desaparecendo aos poucos.

Autoria: Elizabeth Sales de Carvalho
Maio, 2011
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MATEUS LEME

Acervo IEPHA/MG

Igreja Matriz de Santo Antônio

Fig. 1 – Fachada principal da Igreja Matriz de Santo Antônio de Mateus Leme

O tombamento da Igreja Matriz de Santo Antônio e seu respectivo adro foi decidido em reunião do Conselho Curador em 26 de outubro
O tombamento da Igreja Matriz de Santo Antônio e seu respectivo adro foi decidido em reunião do Conselho Curador em 26 de outubro de 1976 e a sua
de 1976 e a sua proteção expressa pelo Decreto nº. 18.531, de 02-06-1977, inscrito nos Livros do Tombo Arqueológico, Etnográfico e
proteção expressa pelo Decreto nº 18.531, de 2-6-1977, inscrito nos Livros do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico (Livro I) e do Tombo de Belas
Paisagístico (Livro nº. I) e do Tombo de Belas Artes (Livro nº. II). A área de proteção é limitada pelos eixos dos Logradouros que a circundam.
Artes (Livro II). A área de proteção é limitada pelos eixos dos logradouros que a circundam. Foi tombada pela Prefeitura Municipal de Mateus Leme em 2001.
Foi tombada pela Prefeitura Municipal de Mateus Leme em 2001.

A

construção da Matriz de Santo Antônio de Mateus Leme foi iniciada na segunda metade do século XVIII e finalizada em 1790. Pode
ter existido capela anterior no mesmo local por volta de 1748, ano em que se registrou a presença do capelão Francisco Fernandes
de Almeida. Mesmo assim, ao longo do século XVIII, permanece como capela curada da freguesia de Nossa Senhora da Boa Viagem
do Curral Del Rei até ser desmembrada em 14 de julho de 1832 e instituída canonicamente a 9 de agosto de 1933. Teve o Padre Antônio
Mendes da Cunha Jardim como primeiro vigário encomendado e os vigários Antônio Fernandes Taveira, colado em 1837, e o Cônego João
José da Silva Araújo, em 1860. Foram suas filiais as igrejas das povoações d’Itatia-Açú e Piedade do Patafufio1 (atual Pará de Minas).
A iniciativa da construção é atribuída ao minerador Alferes João Francisco da Silva que lançou mão de recursos próprios em
reconhecimento a um milagre de Santo Antônio, que teria salvado a sua vida em um acidente a cavalo. Essa versão do historiador João
Dornas Filho2 teria sido fundamentada pela existência de um ex-voto na Igreja, hoje desaparecido, e pela ausência de irmandade religiosa
que com frequência esteve relacionada à fundação das igrejas matrizes mineiras.

1
2

SAINT-ADOLPHE, J.C.R. Milliet de. Diccionario geographico Histórico e Descriptivo do Império do Brasil. Pariz,Casa de J. P. Aillaud, 1845, p.61.
DORNAS, F. João. Protegido de Santo Antônio. Álbum Católico do Estado de Minas Gerais: 1918-1923. Direção de Edgar Nazarro Teixeira. p.70.
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Fig. 2 - Planta baixa da Matriz. Desenho: Selma M. Miranda, 1983

Fig. 3 - Vista posterior da volumetria e cobertura do edifício
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IEPHA-MG/Mateus Leme

A Serra de Santa Cruz – conhecida como Serra do Elefante – foi
o local escolhido pelo bandeirante paulista que deu o nome à cidade3,
genro de Borba Gato, que de Sabará seguiu em busca das lavras de ouro
pelo rio Paraopeba, rumo às lavras de Pitangui.
O rápido povoamento da região, segundo Augusto de Lima
Júnior, chamou a atenção do Governador Arthur de Sá em sua visita
a Sabará, região onde ocorria a proliferação de núcleos em torno das
lavras e córregos, entre eles o de Mateus Leme no Itatiaiuçu. Houve uma
intensa atividade de extração de ouro nas lavras da serra próxima ao
arraial e gastos com obras bastante onerosas. Mas o terreno ali não seria
generoso apenas à mineração; servia-se de importante cultura pastoril
que abasteceria os núcleos vizinhos e de campos ricos em resinas, fibras
e plantas medicinais. O povoado Arraial do Morro de Mateus Leme
pertenceu aos municípios de Sabará e do Bonfim, a partir de 1877, ao
município do Pará, tendo sido criado em 1938 quando emancipado de
Pará de Minas.

Fig. 4 - Detalhe das sineiras e da cantaria da fachada

A Matriz de Santo Antonio do Morro de Matheus Leme localiza-se na porção mais baixa da cidade, voltando a sua face principal à Serra.
Situa-se em área de ocupação mais antiga próxima à estação ferroviária, que pertencia ao ramal férreo de Belo Horizonte ao Ribeirão Moraes, perto
da estação de Alberto Isaacson. Sua implantação em terreno em desnível condicionou o arranjo de taludes e escadaria no adro, ampliada mais
tarde.
O partido arquitetônico do templo corresponde ao esquema adotado para a construção de capelas de meados do século XVIII com
justaposição de volumes retangulares: bloco maior correspondente ao corpo da nave, átrio, batistério e coro; o outro abriga a capela-mor, ladeada
pela sacristia e capela do Santíssimo.
A simplicidade da distribuição dos espaços deixa em evidência o apurado trabalho em cantaria de gosto rococó das sobrevergas e volutas
da fachada e de elementos do interior tal como pia batismal, dosséis e caixas dos púlpitos, arco cruzeiro na nave e o lavabo na sacristia.
Ressaltam-se como características construtivas desse templo singular, que traduziriam o esmero na aplicação de recursos, a estrutura
autoportante em alvenaria de pedra, cujas paredes abrigam os acessos aos púlpitos, as talhas em cantaria e o frontão ondulado, que foi engastado
entre sineiras em arcos independentes do interior, sobrepostas aos cunhais e à sólida cimalha em cantaria emparelhada.
A substituição das torres laterais foi interpretada por Ivo Porto de Menezes como uma solução orgânica em que as duas sineiras colocadas
sobre os cunhais forçariam um deslocamento da empena mais pra dentro, sem contudo desproporcionar o conjunto. Já a professora Selma Melo
Miranda elaborou uma interessante análise tipológica identificando a solução de sineiras sobre cunhais ou empenas utilizada em outras capelas,
seja em exemplares portugueses – Capela de São Sebastião (Nisa / Portalegre); ermida românica de Póvoa de Mileu (Guarda/Beira Alta); uma
capela com púlpito externo (Lubazim / Região Norte); e a Capela com Pirâmides (Bisalhões – Região Norte) –, seja em templos da mesma região
central mineira: Capela de São Sebastião, Capela Nossa de Nossa Senhora da Piedade e Capela do Senhor Bom Jesus das Flores do Taquaral, todas
de Ouro Preto.
3
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Selma M. Miranda, 1984

Selma M. Miranda, 1984

Tem-se registro de datação da fachada frontal de 1790 e da parede
lateral de 1766. A nave em planta retangular apresenta vãos laterais com
vedação em caixilhos e proteção de gradil na altura da cobertura. A fachada
posterior apresenta pequenas seteiras de ventilação deixando a parede
cega. A cobertura é composta por duas grandes águas na nave, duas águas
intermediárias na capela-mor e águas independentes na sacristia e capela
do Santíssimo. O perímetro do prédio é marcado por pináculos nos cantos
da nave e capela-mor e cruzes latinas nas extremidades das cumeeiras. O
forro da nave em abóboda facetada é estruturado por tirantes em madeira
que fazem a amarração das paredes laterais. A pintura do forro foi bastante
prejudicada pelas constantes infiltrações do telhado e a sua pintura parece
recente. A escada de acesso ao coro recebeu vedação em tabuado para uso
Fig. 5 - Análise Tipológica: exemplares portugueses
de compartimento. O forro da capela-mor em abóboda de berço foi ornado
por pintura em perspectiva primitivista.
O interior possui belo conjunto de talha em estilo rococó e
painéis parietais. O conjunto dos retábulos e elementos artísticos do
interior da Matriz de Santo Antônio de Mateus Leme são harmoniosos
e elegantes. Predominam em suas concepções o desenho e entalhes
delicados do estilo rococó. A visita pastoral de 1822 menciona “três
altares decentemente preparados”, embora haja indicações de
que o altar em estilo rococó tenha sido concluído posteriormente e
contemporaneamente ao forro da capela-mor.
Os altares laterais junto ao arco cruzeiro tiveram a sua fatura
iniciada na segunda década do século XIX e finalizada um século depois.
Receberam tratamento de pintura e talha em períodos distintos a partir dos
anos 1920, sendo o altar lateral direito o mais antigo. Esse longo período de
Fig. 6 - Análise Tipológica: exemplares de Ouro Preto
fatura foi mencionado em relatório de 1861 pelo pároco sobre a necessidade
de concluir as obras do altar lateral direito e que não havia ainda os forros,
que seriam executados quando da finalização do altar esquerdo na segunda
metade do século XIX.4
Passada a fase inicial de disponibilidade de recursos para as obras
de construção, tornaram-se frequentes os pedidos no sentido de consignar
quantia para conclusão das obras da Matriz. Já a partir da segunda metade
do século XX, os devotos passam a mobilizar-se em torno da aquisição de
recursos para as obras de restauro.
Algumas décadas separaram a finalização do interior ao restauro
parcial de 1976, quando foi retirada uma tela que encobria a pintura original
de forro da capela-mor. Logo em seguida a igreja foi tombada em 1977. Mas
havia ainda muito a fazer para restituir a integridade da construção secular.
Em 1983, iniciou-se um detalhado diagnóstico do estado de conservação da
edificação. As infiltrações do telhado haviam afetado severamente paredes
Fig. 7 - Vista dos retábulos da capela-mor, pintura de forro e pinturas
externas, pinturas de forro, retábulos e o deslocamento das pedras do arco
parietais, arco cruzeiro em cantaria e retábulos colaterais
cruzeiro. As obras finalizadas somente em 1990 contaram com a exemplar
participação da população por meio da Associação Local do Patrimônio Histórico e Artístico – ALPHA – que arrecadou recursos e contou com o
apoio técnico do IEPHA-MG.
O restauro de elementos artísticos em 1986/1987 revelou na policromia do retábulo principal encoberta por cinco camadas de repintes
a sua verdadeira identidade: alegre, elegante, entre azuis, vermelho, rosado, branco e dourado, recheada por ramalhetes de flores de Malabar,
típicas do momento rococó, informando que esse foi certamente concebido ainda no século XVIII. Quanto aos retábulos colaterais ao arco cruzeiro,
além dos documentos relativos à sua criação remeterem aos séculos XIX e XX, não apresentaram durante os restauros a policromia requintada
do retábulo-mor confirmando fatura posterior, porém, guardando a composição nos moldes do estilo rococó, o que comumente chamamos de
barroco tardio ou feitos ao gosto, mas em época posterior.
4

Relatório que a Assembleia Provincial da Provincia de Minas Gerais, apresentou na sessão ordinária de 1851, o Dr. José Ricardo de Sá Rego, Presidente da mesma Província. O.P. 1851. p. 10/11/12.
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Fig. 8 – Vista da nave e púlpitos, átrio e batistério (pia batismal
e pintura parietal de São João Batista) e coro com acesso às
sineiras na cobertura

Fig. 9 – Pintura em perspectiva do forro da capela-mor.
Cena central da interveniência de Santo Antônio junto
a Nossa Senhora

Acervo IEPHA/MG
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Fig. 10– Imagem de Santo Antônio

Santo Antônio, de origem portuguesa, foi reconhecido e canonizado num dos processos mais rápidos da igreja católica. Tem a sua
história recheada de poderes mágicos, com interlocução direta com Nossa Senhora e o Menino Jesus. Tem poderes na ajuda à
recuperação de objetos perdidos, não deixa o devoto passar necessidades, favorece os laços afetivos e familiares, protege as famílias,
arruma casamento; enfim, no cotidiano, a sua proteção tornou-se imprescindível no imaginário popular . Sua devoção foi trazida pelos
portugueses e amplamente difundida entre as paróquias desde o século XVIII. São muitas as Igrejas construídas em sua homenagem,
assim como as imagens em sua devoção. Considerado o santo franciscano mais popular depois de São Francisco, e geralmente
representado sem barbas e tonsura na cabeça, veste hábito franciscano e segura o Menino Jesus sobre um livro, podendo levar um
saco de pão nas costas, ou, ainda, uma flor de lis, uma custódia ou um crucifixo na outra mão.
A festa de Santo Antônio em Mateus Leme acontece todos os anos por volta do dia 13 de junho, quando os devotos rendem homenagem
também a São Sebastião. A festa do santo padroeiro inclui também celebração a Nossa Senhora da Aparecida, com a tradicional
Cavalhada, representação das batalhas entre mouros e cristãos, e a procissão do Santíssimo Sacramento, por Corpus Christi.

Autoria: Angela Dolabela Canfora
Colaboração: Maria Angela Pinheiro
Setembro, 2011
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PEDRO LEOPOLDO

Acervo da autora – março 1994

Lagoa e Lapa do Sumidouro

Fig. 1 - Vista Geral da Lagoa e Lapa do Sumidouro
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O

sítio tombado que está inserido na Região Cárstica de Lagoa Santa, inclui a Lagoa do Sumidouro, o Abrigo da Lapa do Sumidouro e a Gruta do Sumidouro, estes últimos situados às margens da Lagoa (Figura 1).

O CARSTE
A Região Cárstica de Lagoa Santa, situada no centro-sul de Minas Gerais, a cerca de 40 km ao norte de Belo Horizonte, está
compreendida entre a margem esquerda do Rio das Velhas (a leste) e a margem esquerda do Ribeirão da Mata (a oeste) (Figura 2).
Nestas paisagens, os fluxos de água subterrânea tornam-se cada vez maiores na medida em que a rocha se dissolve formando
e alargando condutos.
A dissolução e os abatimentos endocársticos de condutos e grutas são os principais responsáveis pela dinâmica e evolução
dos relevos cársticos. Nas zonas de recarga, a água de chuva drena para a subsuperfície e posteriormente segue pela rede de fraturas,
condutos e cavernas para finalmente emergir na superfície das zonas de descarga. O nome Sumidouro refere-se ao local onde os
córregos ou rios passam a ter um curso subterrâneo “sumindo” da superfície do terreno. Já, as zonas de descarga são ressurgências
que muitas vezes são utilizadas para o abastecimento de água da fauna, das populações humanas e animais domésticos.
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As formas mais marcantes do Carste de Lagoa Santa são
os grandes maciços rochosos aflorando no terreno; a quantidade
de dolinas às vezes limitadas por paredões calcários; muitas
lagoas associadas às dolinas; os condutos subterrâneos que se
interconectam formando redes complexas e a grande quantidade
de cavernas. Esses condutos subterrâneos podem ser conectados
à superfície do relevo através de cavernas acessíveis para as
pessoas. Na região foram levantadas centenas de cavernas
com morfologias e dimensões diversas, muitas vezes com
ornamentos que lhes conferem grande beleza, como é a Gruta da
Lapinha, aberta para visitação turística. Muitas destas cavernas
abrigam vestígios da fauna pretérita e da ocupação humana
pré-histórica, assim como também os paredões de calcário que
formam abrigos sob rocha. Com efeito, a região possui, como
principal característica, a presença de diversas lagoas que secam
periodicamente devido à oscilação do nível subterrâneo do
aquífero cárstico.

i

Fig. 2 - Área de proteção Ambiental da Região Cárstica de Lagoa Santa. A Lagoa do
Sumidouro situa-se na sede do distrito de Fidalgo. Observa-se que Sumidouro é a
maior lagoa cárstica da região, já que a Lagoa Santa não é uma lagoa de origem
cárstica
Acervo IEPHA/MG

A LAGOA
A Lagoa do Sumidouro encontra-se na porção leste da
Região Cárstica e dista cerca de 2 km a oeste da margem esquerda do rio das Velhas, sendo que a divisa entre os municípios de
Pedro Leopoldo (a norte) e Lagoa Santa (a sul) divide a lagoa ao
meio no sentido do comprimento. No entorno da Lagoa está
situada a sede do distrito de Fidalgo com o núcleo histórico da
Quinta do Sumidouro.

LAGOA E LAPA DO SUMIDOURO

IBGE/ Projeto Geominas – Prodemge
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Fig. 3 - Vista parcial da Lagoa do Sumidouro desde o mirante no Rochedo do Fidalgo para a porção oeste da lagoa
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Fig. 4 - Planta Baixa da Gruta do Sumidouro. Observa-se acima à esquerda a entrada do sumidouro e abaixo à direita o salão onde
Peter Wilhelm Lund realizou suas escavações em 1843 e o salão onde Hélio Diniz pesquisou em 1956 - Piló et al. 2004

A cidade de Lagoa Santa dista 11 km a sudeste em linha reta. O Rochedo do Fidalgo está localizado na margem leste da lagoa, onde
ocorrem a Lapa do Sumidouro com o abrigo sob rocha e a Gruta do Sumidouro.
A lagoa está orientada longitudinalmente no sentido leste - oeste, possuindo uma forma de “v” invertido com cerca de 400 metros de
largura, 100 ha de superfície e 6,4 km de perímetro. A província lacustre de Lagoa Santa, juntamente com o sistema de lagos da bacia do médio Rio
Doce, são ecossistemas aquáticos raros no território mineiro e brasileiro. Enquanto o sistema do Rio Doce possui numerosos lagos de maior porte
(mais de 100 ha), em Lagoa Santa encontra-se a predominância de pequenas lagoas, onde a Lagoa do Sumidouro destaca-se por ser a maior lagoa
dessa região. Esta característica torna a Lagoa do Sumidouro uma paisagem excepcional dentro da área cárstica (Figura 2).
O sistema lacustre da Região Cárstica de Lagoa Santa - com mais de 50 lagoas - passa por flutuações sazonais muito marcantes que levam
algumas lagoas a ficar completamente secas. É necessário notar que o comportamento sazonal das lagoas não é homogêneo dependendo das
características do sistema de escoamento cárstico de cada lagoa. Desta forma, num dado momento é possível encontrar lagoas secas próximas a
lagoas ainda com água. Estas condições tão variadas de recursos ambientais promovem uma diversificação de habitats favorável à manutenção da
biodiversidade regional. O viajante Richard F. Burton, que percorreu a região em 1867, impressionou-se com a riqueza de peixes do Rio das Velhas e
das lagoas existentes na área do Sumidouro, considerando-as “viveiros naturais, produzindo em abundância a traira”. Álvaro da Silveira menciona
no volume 2 das Memórias Corográficas de 1922 que no tempo da seca a vargem (lagoa) do Sumidouro transforma-se em um importantíssimo
local de pastagem, já que nela ocorre a Lippia reptans, H.B.Kth, também chamada erva-do-sumidouro que é uma verbenácea de alto valor nutritivo.
Conforme estudos ecológicos recentes, a Lagoa do Sumidouro é frequentada por aves ameaçadas de extinção e por aves migratórias que a utilizam
como local de parada.
O SUMIDOURO
O sumidouro que escoa as águas da Lagoa do Sumidouro (chamado antigamente de Anhannhonhacanhuva pelos indígenas da região)
está situado na base da Lapa do Sumidouro, próximo do abrigo com pinturas rupestres e da gruta.
Geralmente, na época da seca, o sumidouro escoa as águas do ribeirão que corta a vargem aproximadamente ao meio; na época das
chuvas, ele escoa as águas represadas que formam a lagoa (Figura 3). Álvaro da Silveira menciona nas Memórias Corográficas de 1922 que o
ribeirão penetra pelas pedras, que não mostram grandes afastamentos entre si, iniciando um curso subterrâneo por cerca de 4 ou 5 km. Não há
uma boca ou entrada propriamente dita de uma galeria ou conduto como ocorre em outros sumidouros. A entrada é dissimulada por pedras que
formam uma espécie de filtro para as águas que ali desaparecem. Segundo esse autor, as águas do ribeirão do Sumidouro iriam surgir no local
denominado Olhos d’Água na margem direita do rio das Velhas. Ainda segundo Silveira, na época das chuvas o ribeirão aumenta muito seu
volume de água e não consegue se infiltrar pelas pedras na entrada do curso subterrâneo, ficando as águas represadas e formando um lago.
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Fig. 5 - Abrigo da Lapa do Sumidouro

A GRUTA
Contornando o grande paredão para a direita, existe um talude que marca a separação entre duas vertentes do maciço.
Do outro lado existe uma depressão no terreno onde se localiza a entrada da gruta. Peter Wilhelm Lund escavou esta gruta em
1841 e nos anos seguintes, descobrindo 30 esqueletos humanos, sendo que a maioria estava em desordem e somente alguns
em conexão. Esses esqueletos foram encontrados em níveis diferentes, sendo que alguns estavam em uma brecha dentro dos
níveis da fauna extinta. Alguns ossos humanos estavam associados aos de uma espécie de capivara gigante, apresentando as
mesmas características de pátina. Outros ossos humanos foram encontrados nas proximidades dos restos de um grande
jaguar fóssil (Felis Protopanther), de um canídeo (Palaeocyon Troglodytes) e de porcos do mato, análogos aos atuais ou aos extintos. Com estas descobertas, Lund aventou a possibilidade da contemporaneidade entre os humanos e a fauna extinta no continente americano. Naquela época esta hipótese era inimaginável para a comunidade científica mundial. A hipótese foi confirmada mais tarde em outras regiões do mundo, inclusive em Minas Gerais, onde uma preguiça terrícola gigante foi datada de
9.700 anos, idade compatível com a presença dos primeiros povoadores.
Nas Memórias Corográficas de 1922, Álvaro da Silveira menciona que na Lapa do Sumidouro existe uma gruta que
pretendia visitar tendo em vista que nos seus salões haveria muitas ossadas ainda não identificadas e que Lund não tinha
visitado o local. Em 1956, Hélio Diniz Gomez, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, realizou novas pesquisas na gruta. O
resultado dos trabalhos não foi publicado, mas o pesquisador em comunicação oral, confirmou ter retirado 3 crânios
humanos e ossos de animais de uma brecha situada no fundo da gruta. Possivelmente, a área pesquisada por Diniz corresponde àquela mencionada por Álvaro da Silveira em 1922. Em trabalho recente, a gruta foi mapeada esclarecendo a localização do sumidouro e dos salões com ocorrência de fósseis (Figura 4).

90

Acervo IEPHA/MG

GUIA DE BENS TOMBADOS IEPHA/MG

Acervo IEPHA/MG

LAGOA E LAPA DO SUMIDOURO

Fig. 6 - Abrigo da Lapa do Sumidouro. Localização dos painéis de pintura rupestre
no patamar - Laming-Emperaire et al. 1975

Fig. 7 - Detalhe do painel de arte rupestre no Abrigo da Lapa do Sumidouro.
Observa-se a figura de um cervídeo em vermelho com bastonetes amarelos em
superposição

O ABRIGO
Nas proximidades do local, encontra-se o Abrigo do Sumidouro com seus painéis de arte rupestre. O paredão possui
cerca de cem metros de comprimento e trinta metros de altura (Figura 5). Em 1971, a Missão Franco-Brasileira escavou o
abrigo, tendo notado que havia vestígios de escavações anteriores no local, porém ignoravam os autores a data em que
foram feitas.
Nas suas Memórias Corográficas de 1922, Álvaro da Silveira descreve que na base do rochedo, próximo ao sumidouro
das águas da lagoa, ele encontrou ossos humanos dispersos pelo chão. O autor ainda menciona que teve informação
que esses ossos eram de um índio sepultado em uma urna de barro enterrada junto ao paredão calcário. Além disto, o
autor ainda encontrou no local vestígios da igaçaba ou urna funerária. Harold Walter escavou o abrigo, tendo publicado o
resultado das suas pesquisas em 1958. Ele encontrou artefatos de pedra (machados, amoladores e fragmento de panela
de anfibólio escuro), artefatos de osso (perfuradores, pontas de flechas), adornos (contas de colares de barro e de osso)
e fragmentos de panelas de barro lisas, com decoração plástica ungulada e com incisões e com decoração pintada. Além
disto, escavou vários esqueletos humanos completos que foram enterrados em posição flexionada.
As pinturas rupestres estão distribuídas em diferentes painéis ao longo da parede do abrigo (Figura 6). As cores
utilizadas são preto, vermelho, amarelo e branco. A temática é de zoomorfos com predominância de cervídeos e de sinais
geométricos, com numerosos “bastonetes”, “pentes” e “pontos” (Figura 7). Estas pinturas pertencem à Tradição Planalto
caracterizada por apresentar a quase totalidade dos grafismos pintados, geralmente em vermelho, mais raramente, em
preto e por vezes em branco. As figuras maiores são sempre zoomorfos onde predominam os cervídeos; aparecem também
em menor quantidade os sinais geométricos simples e antropomorfos monocrômicos.

PROTEÇÃO
O tombamento do conjunto paisagístico da Lagoa e Lapa do Sumidouro pelo IEPHA/MG justifica-se pela grande
beleza cênica e relevância científica internacional no que se refere à arqueologia, paleontologia e história das ciências
naturais. Além disto, possui um papel ecológico relevante na manutenção da biodiversidade regional, na proteção das
feições típicas do carste e de uma amostra de seus compartimentos geomorfológicos em Lagoa Santa.
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O primeiro sítio a ser protegido na Região Cárstica de Lagoa Santa foi a Lapa de Cerca Grande, tendo sido tombada
em 27 de junho de 1962 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Porém, na década
de 70, contando com o apoio de ONGs e da opinião pública, a comunidade científica lutava contra a destruição
de grutas pelas minerações e fábricas de cimento. Nestes anos chegou-se a formar um Grupo de Trabalho que
apresentou diversas proposições de fiscalização e normatização da exploração minerária no estado. É neste
contexto que o IEPHA/MG tomba a Lagoa do Sumidouro em 1977. Com o projeto de construção do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, novamente houve um movimento para proteção da área. Como resultado, por
recomendação da Comissão de Política Ambiental do Estado (COPAM), o Governo de Minas Gerais criou o Parque
Ecológico do Vale do Sumidouro através do Decreto 20.375 de 03 de janeiro de 1980, posteriormente retificado
pelo Decreto 20.598 de 04 de junho de 1980. Com base nesse decreto, formou-se a “Comissão de Coordenação
e Implantação do Sistema de Proteção dos Recursos Naturais da Área de Influência do Aeroporto Metropolitano
de Belo Horizonte” com o objetivo de concretizar a implantação do Parque. Esta Comissão propôs a criação de
uma Área de Proteção Especial (APE), abarcando os municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e Matozinhos,
tendo a APE sido criada pelo Decreto nº 20.597 de 4 de junho de 1980. A Comissão concluiu o Plano Diretor do
Parque, o qual foi aprovado em setembro de 1980. Todavia, apesar disto, a desapropriação da área do Parque e
a implantação do Plano de Manejo não se efetivou. Em 1985, o IEPHA/MG inicia uma política de proteção das
grutas e sítios arqueológicos do Estado, efetuando a contratação de uma equipe para tal. Assim, nos anos 85 e
86, foi realizado o levantamento de centenas de sítios arqueológicos e espeleológicos na Região Cárstica de Lagoa
Santa, através do projeto Inventário de Proteção ao Acervo Cultural de Minas Gerais – IPAC/MG. Este trabalho
contribuiu para a criação da Área de Proteção Ambiental da APA Carste de Lagoa Santa com base no Decreto
Federal 98.881 de 25 de janeiro de 1990, cujo plano de gestão foi elaborado em 1998. Em 2006, a implantação
do Parque Estadual do Sumidouro ganhou novo impulso com os recursos financeiros da compensação ambiental
pelo licenciamento da Linha Verde que liga Belo Horizonte ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves – Confins,
tendo sido inaugurado em junho de 2010. Assim, a área da Lagoa e Lapa do Sumidouro tombada pelo IEPHA
encontra-se inserida em outras duas áreas de proteção sob jurisdição do IEF e do ICMBio, devendo a gestão da
área harmonizar as diretrizes desses órgãos.

Autoria: Maria Elisa Castellanos Solá
Maio, 2011
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CONGONHAS – DISTRITO DE LOBO LEITE

Acervo IEPHA/MG. 2010

Capela de Nossa Senhora da Soledade

Fig. 1 – Capela de Nossa Senhora da Soledade situada no distrito de Lobo Leite, município de Congonhas do Campo
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evantamentos históricos apontam que o antigo povoado de Soledade tem suas origens no segundo quartel do século XVIII.
No mapa dos “Padres Matemáticos”1, registro cartográfico confeccionado entre os anos de 1734 e 1735, esse local encontra-se
assinalado indicando a existência de uma capela. Trata-se da primitiva Capela de Nossa Senhora da Soledade, cuja ancianidade é
confirmada pelos documentos do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, na certidão de batismo do inconfidente Cônego
Luís Vieira da Silva, datada de 21 de fevereiro de 1735, bem como no registro de casamento de seus pais realizado dois anos antes.2
O povoado de Soledade pertenceu ao município de Ouro Preto até 1836 quando seu território foi desmembrado e incorporado
a Congonhas do Campo.3 A partir do século seguinte, em 1926, Soledade passou a ser conhecido pelo seu nome atual, Lobo Leite.
A Capela está implantada no ponto central do adro que se desdobra em praça, em terreno ligeiramente inclinado,
constituindo-se um marco na paisagem de Lobo Leite. A lateral direita do adro é um aterro contido por arrimo de alvenaria de pedra
seca e, na lateral esquerda, observam-se cortes no terreno. A construção do ramal férreo tangencia o cunhal posterior da sacristia. A
antiga estação ferroviária, logo à frente, era utilizada para o transporte de cargas e de passageiros.

1
Os chamados “Padres Matemáticos”, Diogo Soares e Domingos Capassi, ﬁcaram assim conhecidos por seus conhecimentos em matemática, cartograﬁa e astronomia, Cf. BORGES, Maria Eliza Linhares. Padres
Matemáticos. In.: BOTELHO, Ângela Vianna; ROMEIRO, Adriana. Dicionário Histórico das Minas Gerais; período Colonial. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. p. 227-229.
2
Waldemar de Almeida Barbosa atribuiu a ereção do povoado ao ano de 1740 e a existência de uma capela em 1756.
3
Lei 45 de 16/04/1836. COLEÇÃO DAS LEIS E DECRETOS DE MINAS GERAIS – 14/06/1836. p. 26 COL. 1.
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Fig. 2 - Conjunto urbano do distrito de Lobo Leite

Acervo IEPHA/MG. 2006

CAPELA DE NOSSA SENHORA DA SOLEDADE

Acervo IEPHA/MG. 1994

GUIA DE BENS TOMBADOS IEPHA/MG

Fig. 3 - Estação Ferroviária e Capela da Soledade aos fundos

A Capela de Nossa Senhora da Soledade foi construída na primeira metade do século XVIII, primeiro como filial da Matriz de Ouro Branco,
posteriormente, de Congonhas. Conforme registrou Cônego Trindade (1825), esta Capela foi autorizada por provisão em 9 de novembro de
1756. Trata-se, portanto, de uma construção posterior àquela anterior a 1735, como vimos, e edificada em local diferente da primitiva. Não existe
referência histórica quanto à época de execução dos trabalhos de ornamentação e nem quanto à autoria do risco da edificação.
Relatórios do IEPHA/MG informam que o templo mostra-se “no exterior e interior como o geral das capelas mineiras do final do século
XVIII” e os “altares de princípio do século XIX, não apresentando pintura nos forros”. O entorno guarda “o caráter costumeiro dos arraiais de
mineração do interior das Gerais: o casario ... se alimentando na simplicidade e integrado harmoniosamente no conjunto da praça”.
A sineira da Capela, separada do corpo da edificação, solução típica das primitivas capelas mineiras, localiza-se na parte frontal do adro, na
lateral esquerda, com estrutura simples de esteios de madeira e cobertura com telhas coloniais. (Figura 5)
O partido arquitetônico, característico do século XVIII, apresenta-se com a clássica composição de um retângulo alongado em forma de
“T” e abriga a nave, a capela mor, ladeada pela sacristia e consistório. As capelas, com essa concepção arquitetônica conforme descrição de Miranda,
repetem esse tipo de composição e estão disseminadas por todo o território mineiro. Observam-se, entretanto, pequenas variações nas proporções,
na composição do frontispício, no acabamento de beiradas e em outros detalhes. A nave e a capela-mor são separadas pelo arco cruzeiro. As
circulações podem ser feitas externamente através da portada e das portas laterais da nave e das sacristias. Acima do átrio, que apresenta forro
decorado com bela pintura, localiza-se o coro ao qual se tem acesso por uma escada de madeira localizada à direita de quem entra e com degraus
de convite.
O sistema construtivo utilizado na edificação foi o de alvenaria de pedra com embasamento corrido, cujo emprego amplia-se em Minas
no terceiro quartel do século XVIII. A cobertura em telhas cerâmicas de capa e bica é estruturada no sistema de caibros armados, de adoção
corrente por todo aquele século. A volumetria também se organiza segundo o padrão da arquitetura religiosa nas Minas, com os espaços da nave,
o da capela-mor e os da sacristia e consistório configurando volumes diferenciados em altura, do mais alto para o mais baixo e com telhados
independentes que expressam claramente a organização interior.
A fachada da Capela, aparentemente maciça, movimenta-se com a “ondulação do frontão, o desenho do óculo e elementos esculpidos
em pedra, que já empregam motivos do repertório rococó”, conforme consta no “Projeto de Obra Escola Conservação e Restauração da Matriz de
Soledade/IEPHA/MG” (Figura 4). A composição dos frontispícios, a partir dos meados do setecentos, apresenta novidades com a duplicação das
pilastras laterais, informa-nos novamente a autora Selma Miranda. A linha superior do frontão, com óculo ao centro e encimada por uma cruz,
movimenta-se em curvas e contracurvas, com rica ornamentação e detalhes gerais de acabamento das fachadas. O coroamento da fachada faz-se
por meio de entablamento em cantaria de pedra e com dois coruchéus nas extremidades. Miranda ressalta, ainda, que no decorrer do século XVIII,
os frontões apresentavam-se mais ricos e com formas mais elegantes e graciosas. A fachada, decorada com belos ornatos, apresenta fenestração
em “V”, esquema adotado nas primeiras décadas desse século, com vãos em número de três, sendo uma portada almofadada e duas janelas do
coro que recebem sobrevergas. As guarnições dos três vãos centrais, das pilastras intermediárias e dos cunhais são em cantaria.4
4

Na tese de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo/FA/USP – São Paulo, 2002: “A arquitetura da capela mineira no século XVIII e XIX” Selma Miranda relata sobre as características arquitetônicas das capelas mineiras
construídas nos séculos XVIII e XIX.
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Fig. 5 – Sineira na lateral da Capela

Acervo IEPHA/MG. 2011

Fig. 4 – Detalhe da ornamentação da
fachada

Fig. 6 – Retábulo-mor e colaterais da Capela

Fig. 7 – Altar-mor da Capela

As demais fachadas apresentam uma composição
geral de aspecto mais severo, com predominância dos
cheios sobre os vazios e os vãos simplificados, sem
molduras em cantaria. A movimentação fica por conta
dos beirais que são de alturas diferenciadas, arrematados
por cimalhas de massa e por coruchéus em cada uma das
extremidades.
A Capela de Nossa Senhora da Soledade recebeu
intervenções diversas ao longo dos anos com o objetivo
claro de conservação e preservação do bem cultural. No
ano de 1950, segundo relato de moradores, a edificação
passou por alterações físicas descaracterizantes com a
substituição dos pisos de campas por ladrilhos hidráulicos
e dos forros com pintura artística por tábuas estreitas que
receberam pintura lisa. Os Relatórios de Vistoria do IEPHA/
MG informam que esses forros eram de tábuas largas e
com pintura artística, a exemplo do atual forro do átrio. Ao
longo do século XX, a Capela sofreu diversas intervenções
restaurativas, respectivamente, nos anos de 1976, 1982,
1983, 1988, 1989, 1994. No ano de 1991, houve um furto
de sete valiosas imagens do século XVIII, inclusive a da
padroeira. Posteriormente, já no século XXI, no ano de 2009,
devido aos sérios problemas de conservação apresentados
pela edificação, foi realizada uma obra de restauração
arquitetônica e artística pela Fundação de Arte de Ouro
Preto/FAOP, através de um projeto elaborado pelo IEPHA/
MG com o intuito de salvaguardá-la e de formar mão
de obra na comunidade local. Essas obras recuperaram
integralmente a Capela, restituindo à edificação a sua
beleza e riqueza artística.
No seu interior, a Capela apresenta capela-mor
com retábulo rococó em variações de azul e branco, com
detalhes em douramento. Acima da mesa, o sacrário é
coroado por verga alteada. O retábulo estrutura-se em
colunas e pilastras, mediadas por nichos. As colunas têm
terço inferior torso e parte superior em caneluras e as
pilastras têm forma de estípite. Entablamento com curvas
e contra curvas encima as colunas, nichos e pilastras e
sustenta arco pleno da boca rendilhada do camarim. Nas
laterais existem dois anjos esculpidos. O coroamento é
formado por tarja segura por outros dois anjos. O camarim
tem trono escalonado em cinco níveis e suas paredes
apresentam padrão reticulado losangular em elementos
fitomorfos. Seu forro em abóbada de berço é decorado
por estrelas douradas sobre azul cerúleo. O fundo plano
apresenta cortinas em seu arco superior. (Figuras 6 e 7)
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Fig. 8 - Retábulo colateral lado do Evangelho
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Fig. 9 – Retábulo colateral lado da Epístola
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Os retábulos colaterais, em
estilo rococó, têm tons claros de azul,
branco e dourado na policromia. São
idênticos em suas estruturas, variando
apenas em pequenos detalhes. Suas
mesas, são decoradas por pinturas
com elementos fitomorfos. Acima das
mesas, postam-se duas mísulas com
sacrário no centro, intercaladas por dois
espelhos. Estruturam-se em duas colunas
apoiadas nas mísulas, com caneluras
nas laterais. Entre as colunas e as bocas
dos camarins, decoradas com volutas
e angras, encontram-se dois nichos.
Entablamentos encimam as colunas
e de suas extremidades partem duas
mísulas suportando anjos esculpidos.
No meio, faixa em arco pleno, arqueada,
apresenta sulcos raionados e ovalados em
relevo. Acima do arco, dois anjos alados
sustentam uma tarja dourada e branca. O
coroamento é por baldaquino arqueado
na forma de verga alteada. O arco cruzeiro
em cantaria tem tarja central ladeada por
dois anjos. O púlpito do lado do Evangelho
apoia-se sobre mísula em cantaria.
Seus painéis são decorados por rocalhas
douradas. O forro do nártex apresenta
três caixotões emoldurados com pinturas
rococó. (Figuras 8 e 9)

Autoria: Alessandra Deotti, Luís Gustavo Molinari,
Yukie Noce Watanabe, Jader Barroso Neto
Julho, 2011

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS
ARQUIVO ECLESIÁSTICO DA ARQUIDIOCESE DE MARIANA. Atestado de batizado de Luís Vieira da Silva em: 21/02/1735. In: LIVRO de
batismo da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição das Congonhas do Campo 1731 – 1741. Estante H, livro 17, folhas 47.
MIRANDA, Selma Melo. A arquitetura da capela mineira no século XVIII e XIX. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo)
– Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
TRINDADE, José da Santíssima, Dom Frei. Visitas pastorais de Dom Frei da Santíssima Trindade (1821-1825). Belo Horizonte: Centro de Estudos Históricos e Culturais. Fundação João Pinheiro, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, 1998. 448 p.
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CONGONHAS – DISTRITO DE ALTO MARANHÃO

Acervo IEPHA/MG. 1999

Capela de Nossa Senhora da Ajuda

Fig. 1 – Capela de Nossa Senhora da Ajuda/Congonhas/Distrito de Alto Maranhão

O tombamento de bens que constituem o acervo da Capela de Nossa Senhora da Ajuda, no distrito de Alto Maranhã, município de
O tombamento dos bens que constituem o acervo da Capela de Nossa Senhora da Ajuda, no distrito de Alto Maranhão, município de Congonhas,
Congonhas, foi aprovado pelo Decreto nº. 19.113, de 28-03-1978, sendo então determinada sua inscrição no Livro nº. II, do Tombo de
foi aprovado pelo Decreto Estadual nº 19.113, de 28-3-1978, sendo então determinada sua inscrição no Livro II, do Tombo de Belas Artes.
Belas Artes.

A

Capela de Nossa Senhora da Ajuda está situada no distrito de Alto Maranhão, município de Congonhas, cuja criação da
freguesia data de 1734, a qual em 13 de abril de 1749 foi tornada de natureza colativa. O distrito recebeu originalmente a
denominação de Arraial do Redondo.1 É dos mais antigos de Minas e surgiu no início do século XVIII. No século XIX, e até
1918 ainda, mantinha o antigo nome que só foi mudado para Alto Maranhão por meio da Lei nº 723, de 30-9-1918. Segundo alguns
autores, a antiga denominação Redondo, usada também para outras localidades no Brasil, provavelmente foi herdada da cidade de
Redondo, em Portugal, até hoje com o mesmo nome.
Quanto à edificação da Capela, a grande maioria das fontes não menciona a data de sua construção. Embora pouco se
conheça a respeito, a análise construtiva e formal permite incluí-la em meados do século XVIII. Pode-se afirmar que a Capela de Nossa
Senhora da Ajuda é importante exemplar remanescente da arquitetura religiosa do período colonial, além de referência do período de
exploração aurífera em Minas. A sua datação pode ainda ser corroborada pelo estilo de sua ornamentação interna.

1

Esta datação está fundamentada na obra de Francisco Tavares de Brito em Itinerário Geográﬁco com a verdadeira descripção dos Caminhos, Estradas, Rossas, Citios, Povoacoens, Lugares, Villas, Rios, Montes e
Serras que há da cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro até as Minas do Ouro (1732) a qual já menciona a existência do arraial, Sevilha.
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Fig. 2 - Adro e sineira

Fig. 3 - Fachada lateral e posterior

Em 1825, em Visita Pastoral, o Bispo de Mariana, Dom Frei José da Santíssima Trindade,2 assim se refere à mencionada
edificação: “A capela de Nossa Senhora da Ajuda do Redondo, a 2 léguas da matriz [...] . Tem 320 almas e é curada, é toda de pedra
com o adro cercado e dentro 5 altares com decência e retábulos dourados e pintados pelo gosto antigo, tem pia batismal de pedra [...]”.
Ao longo do século XX, não foram identificados registros de intervenções na Capela. No final do mencionado século, em 1994,
a Prefeitura Municipal realiza obras de restauração na cobertura com o objetivo claro de conservação e preservação do bem cultural.
Uma grande intervenção ocorreu nos anos de 2009 e 2010, promovida pelo IEPHA/MG, em parceria com a Prefeitura Municipal,
quando a Igreja apresentava um problema que comprometia seriamente sua estabilidade estrutural. Foram realizadas obras de
restauração da cobertura, de drenagem do adro, de consolidação estrutural das alvenarias de pedra e de restauração artística dos
altares e dos 25 caixotões do forro da capela-mor. A restauração foi de grande significância para o monumento, pois resgatou a
pintura original que estava recoberta por uma camada de repintura sem nenhum valor artístico.
A Capela de Nossa Senhora da Ajuda, com implantação privilegiada, situa-se em um platô de onde se tem uma bela visão da
paisagem local. Seu acesso se dá através de rua asfaltada e a construção implanta-se contígua ao cemitério local que se desenvolve
pelo lado direito e, em grande extensão, nos fundos.
2
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A edificação apresenta-se interna e externamente como as capelas mineiras do fim do século XVIII. Seu entorno guarda as
características arquitetônicas dos arraiais de mineração do interior das Gerais, isto é, o casario simples e integrado harmoniosamente
no conjunto. O acesso principal ao adro é feito por uma escada em cantaria de grandes lajes. Há outras duas entradas nas laterais,
sendo todas vedadas com um gradil metálico, em linhas retas e de correr, na mesma altura do muro.
A Capela de Nossa Senhora da Ajuda apresenta sineira localizada na lateral direita, na área externa do adro, em piso mais
alteado e com estrutura simples de esteios de concreto e cobertura em telhas coloniais. O acesso se dá por meio de uma escada em
concreto que se localiza na parte interna do adro.
O partido arquitetônico, com desenho tipicamente tradicional, apresenta-se composto por nave, capela-mor, coro, sacristias e
consistório. Na composição arquitetônica aparecem os corredores laterais à capela-mor, típicos da arquitetura luso-brasileira a partir
da segunda metade do século XVII.3 O acesso ao coro se faz, à direita de quem entra, por uma escada de madeira localizada em um
cômodo pequeno e estreito.
O sistema construtivo utilizado na edificação foi o de alvenaria de pedra com embasamento corrido. A cobertura em telhas
cerâmicas de capa e canal é estruturada no sistema de tesouras simples de linha alta com grandes tirantes de madeira. A volumetria
organiza-se segundo o padrão típico da arquitetura religiosa nas Minas, com os espaços configurando alturas diferenciadas e os
telhados independentes, em três alturas, expressam claramente a organização interior. Nas extremidades da cobertura estão
instalados três cruzes e seis pináculos em pedra sabão.
A fachada frontal apresenta-se composta com vãos em número de três que são a portada almofadada e duas janelas do coro,
compostas com sobrevergas curvas e em caixilhos de vidro. Miranda informa que este esquema de fenestração em V, adotado desde
as primeiras décadas do século XVIII, foi constante em Minas. As guarnições dos três vãos são em cantaria e o coroamento da fachada
faz-se por meio de uma cornija, acima da qual está o frontão com óculo central quadrilobado e dois pináculos. O arremate final é
feito por uma cruz central. Há uma sensação de verticalidade aparente dada pelas pilastras intermediárias e cunhais, ambos pintados
em cor diversa da alvenaria. Acima da verga curva da porta principal há um relevo ornamental. As demais fachadas apresentam uma

Fig. 4 - Detalhe da sineira e do cemitério aos fundos

composição geral de aspecto mais severo, com predominância
dos cheios sobre os vazios e com vãos simplificados.
A ornamentação dada pelos elementos artísticos
integrados no interior da edificação é observada na rica
composição formal e estilística dos cinco altares distribuídos na
capela e nave, no forro da capela-mor e púlpitos, permeados por
elementos de cantaria. O altar-mor possui características do estilo
Dom João V, observadas no caráter escultórico da ornamentação
na qual, acima das mesas entalhadas em motivos fitomorfos,
se encontram pilaretes com quartelões e espelhos com pintura
marmorizada que sustentam a composição e abrigam o sacrário.
O retábulo estrutura-se em colunas torsas mediadas por nichos
e arremate em dossel em curvas e contracurvas, ladeado e
arrematado por anjos. Após restaurado, este altar apresenta,
atualmente, sua policromia original em tons claros de azul e
vermelho, além de branco e dourado, e desenhos originais das
paredes do camarim em tons terrosos. Os altares colaterais, com
características escultóricas, a exemplo do altar-mor, guardam
também similaridades entre si, porém são decorados com
repinturas que apresentam delicados motivos florais sobre
fundo branco e azul. A mesma simetria observada nesses altares
pode ser constatada nos retábulos laterais da nave, porém com
a variação do estilo que apresenta características dos retábulos
da 3ª fase do Barroco em Minas ou do Rococó. Nos altares da
nave percebe-se a valorização da arquitetura na redução em
volume e quantidade dos elementos ornamentais aplicados. O
coroamento do retábulo em arco pleno e frontões é encimado
por emblemas ladeados por anjos e finalizado, na parte superior,
em discreto dossel plano com lambrequins em linhas retas.

3

Na tese de doutorado em Arquitetura e Urbanismo/FA/USP – São Paulo, 2002: “A arquitetura da capela mineira no século XVIII e XIX” Selma Miranda relata sobre as características arquitetônicas das capelas
mineiras construídas nos séculos XVIII e XIX.
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Fig. 6 - Altares colaterais do evangelho

Esses altares apresentam repintura sobre a policromia original, em delicados marmorizados e motivos florais sobre fundo branco e
azul. O forro da capela, em abóbada de berço, é composto por vinte e cinco caixotões que apresentam cenas da Ladainha de Nossa
Senhora em composições verticais e horizontais, fechados por molduras recortadas e policromadas e finalizados, nas laterais, por
cimalha marmorizada com fechamento em folhas de acanto douradas. As cantarias do arco cruzeiro, presbitério, pias da nave, base
dos púlpitos, batistério e vergas das portas internas são em linhas sóbrias e elegantes e, ainda, apresentam resquícios de policromia
em alguns dos elementos nas cores vermelha, verde e azul.

Autoria: Alessandra Deotti, Jader Barroso Neto, Luis Gustavo Molinari Mundim, Yukie Watanabe Noce
Agosto, 2011
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
BRITO, Francisco Tavares de. Itinerário Geográfico com a verdadeira descripção dos Caminhos, Estradas, Rossas, Citios, Povoacoens, Lugares, Villas,
Rios, Montes e Serras que há da cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro até as Minas do Ouro. Sevilha, Oficina de Antônio da Silva. 1732.
MIRANDA, Selma Melo. A arquitetura da capela mineira no século XVIII e XIX. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – FAU/USP.
São Paulo, p. 48-57, 2002.
TRINDADE, José da Santíssima, Dom Frei. Visitas pastorais de Dom Frei da Santíssima Trindade (1821-1825). Belo Horizonte: Centro de Estudos Históricos e Culturais. Fundação João Pinheiro, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, 1998. 448p.
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OLIVEIRA

Acervo IEPHA/MG

Fórum de Oliveira

Fig. 1 - Fórum de Oliveira, atual Casa de Cultura e Museu Carlos Chagas, localizado na praça XV de Novembro, em Oliveira

O prédio e terreno de propriedade do Estado de Minas Gerais onde funcionou o Fórum da cidade de Oliveira foram tombados pelo
O prédio e terreno de propriedade do Estado de Minas Gerais onde funcionou o Fórum da cidade de Oliveira foram tombados pelo IEPHA/MG
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG de acordo com o Decreto nº. 19.112, de 28-3-1978,
de acordo com o Decreto nº 19.112, de 28-3-1978, e inscrito no livro do Tombo III, do Tombo Histórico. Propriedade do Estado de Minas Gerais
e inscrito no Livro de Tombo nº. III, do Tombo Histórico, das obras de Arte Históricas e dos Documentos Paleográficos ou Bibliográficos.
foi doado à Prefeitura de Oliveira em 05-10-2000.
Propriedade do Estado de Minas Gerais foi doada à Prefeitura de Oliveira em 05-10-2000.

O

antigo arraial de Nossa Senhora de Oliveira nasceu no cruzamento de caminhos da rica região goiana – picada de Goyaz –, das minas
auríferas de Sabará, da Serra das Esmeraldas e do sul da província a caminho de São Paulo. Desenvolveu-se, portanto, de simples
pouso a entreposto comercial e, em 1781, tinha-lhe sido erigida a matriz. Em 1832, foi instituida a paróquia e, em 1861, cidade, sob
a denominação de Oliveira com direito a paço e a fórum.
O fórum da cidade funcionou no edifício da Câmara Municipal até 25 de outubro de 1914 quando foi transferido para o prédio do
Largo da Matriz. Exemplar de residência urbana da elite rural de fins do século XIX que recebeu nova frontaria, filiando-se uma tipologia que
remete ao Solar da Marquesa de Santos no Rio de Janeiro datado de 1827 e este, por sua vez, ao Palácio de Queluz de 1758, em Portugal.
Com linguagem arquitetônica neoclássica, tanto em sua composição geral como na decoração de seus detalhes, inscreve-se dentro
do ecletismo, movimento arquitetônico do período da sua construção, mantendo elementos remanescentes do colonial como, por exemplo,
o sistema construtivo tradicional em pedra nas paredes externas e pau-a-pique nas internas. Fato que contribui para a hipótese de o edifício
ter recebido a fachada atual nos primeiros anos do século passado.
Segundo o historiador de Oliveira, L. Gonzaga da Fonseca, o prédio foi concluído pelo arquiteto português José Fernandes do Couto,
construtor de vários outros sobrados na cidade e recebeu decoração do escultor italiano Ravagnielli.1

1

Ver FONSECA, L. Gonzaga da. História de Oliveira. B.H., Bernardo Alvares, 1961. p. 108.
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Fig. 2 - O convite para inauguração do Fórum em 1914

Fig. 3 - Aspecto do Largo da Matriz nos anos 10 do século
passado com o Fórum à esquerda
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Fig. 4- O Fórum na década de 1930

Assentado no antigo Largo da Matriz, em um lote retangular, no nível da rua com afastamentos laterais, o edifício desenvolvese em porão e dois pavimentos. Apresenta partido em L onde se percebe um agenciamento original em um retângulo compacto e um
braço perpendicular aposto. No primeiro pavimento um hall distribui a circulação para os demais cômodos. Uma circulação vertical
faz o acesso principal para o segundo pavimento onde está localizado um amplo salão decorado com faixas e pilastras parietais em
madeira. Têm-se notícias de que o forro desse cômodo, antiga sala de visitas, era pintado com cenas mitológicas e foi retirado quando
da instalação do Fórum. O tratamento cuidadoso com os acabamentos pode ser observado nos pisos em tabuado corrido e nos forros
em saia e camisa.
A frontaria é perfeitamente simétrica e dividida verticalmente em três corpos, sendo que o central é coroado por um frontão
triangular e delimitado por pilastras toscanas. Os demais recebem entablamento com arquitrave e cornija de perfilatura simples e
frisos decorados com modilhões. A cornija recebe uma fileira de telhas de proteção. O ático liso é marcado com jarrões dispostos nos
eixos das pilastras. No centro do tímpano tem-se a figura de Temis, deusa grega da justiça. Fecha o conjunto dois portões laterais –
porte cochère – encimados à esquerda do observador pelo busto do músico alemão Giacomo Meyerbeer e, à direita, o do maestro
brasileiro Carlos Gomes.
Seguindo a simetria, divide-se também, horizontalmente, em três partes: o embasamento em cantaria, faixa marcando a
delimitação entre o primeiro e segundo pavimento e, fechando a composição, o entablamento.
A fenestração do alçado principal é igualmente distribuída simetricamente no eixo da composição e, em cada pavimento,
têm-se três vãos no corpo central e dois nas alas laterais. As janelas do segundo pavimento são rasgadas por inteiro e guarnecidas
com sacadas que recebem bacias de pedra e guarda-corpo de ferro. As laterais são arrematadas com sobrevergas retas; já as centrais,
duas possuem sobrevergas em arco abatido e, uma, tímpano triangular, todas perfiladas. Nas demais fachadas as janelas e portas são
bastante despojadas.
A construção passou por diversas reformas através do tempo, merecendo destaque o projeto e obra de restauração executados
entre os anos de 1980 e 1983, pelo IEPHA/MG.
O Fórum da cidade de Oliveira, construído nos anos finais do século XIX, por seu porte, pelo tratamento cuidadoso e pela
sincronia estilística com o que tinha de mais moderno para sua época, mostra-se fruto de um município em pleno desenvolvimento
econômico e social, longe, portanto, da pobreza e decadência do fim do ouro.
O edifício hoje abriga a Casa de Cultura e o Museu Carlos Chagas onde funcionam também outras atividades. Ali, logo na
entrada, lê-se: “Não vai demorar que passemos adiante uma grande e bela ciência, que faz arte em defesa da vida.” (Carlos Chagas,1928).
Assim, preserva-se o antigo Fórum, patrimônio cultural de Minas Gerais, para enfim, talvez, cumprir-se o preconizado pelo cientista, o
mais ilustre cidadão de Oliveira.
Autoria: Tarcísio de Guadalupe Sá Ferreira Gomes
Maio, 2011
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SANTA LUZIA

Acervo IEPHA/MG

Mosteiro de Macaúbas

Fig. 1 – Mosteiro de Macaúbas situado na zona rural do município de Santa Luzia
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O

atual Mosteiro foi fundado por Félix da Costa em 1712, o qual instalou a “Ermida de Nossa Senhora da Conceição” e o “Recolhimento do Monte Alegre de Macaúbas”, próximos ao encontro do rio Vermelho com o rio das Velhas, à margem direita do
último, por onde passava a estrada dos “Curraes da Baia” – atual rodovia MG–020. Os caminhos das tropas provenientes de
Sabará, de Roças Grande e dos currais da Bahia se cruzavam no arraial de Macaúbas, e a partir desse ponto eram direcionados por
estrada de acesso à capela de Santa Luzia e à cidade de Caeté.
O recolhimento2 teve sua construção iniciada em doze de agosto de 1714 por meio de autorização eclesiástica, compreendia
uma edificação residencial para doze moças – dentre elas, sete irmãs e primas do Sr. Félix da Costa. Em primeiro de janeiro de 1716,
foi realizada a bênção desse recolhimento pelo vigário da localidade de Roças Grande – Lourenço de Valadares Ribeiro, com tomada
de hábito pelas doze recolhidas. Em dois de janeiro de 1727, foi lançada Portaria do Bispo do Rio de Janeiro, D. Antônio de Guadalupe,
proibindo acolhimento de moças sem o dote e a sua autorização. Em 1744, foi elevado a curato por Dom Frei João da Cruz.

1
Tombado federalmente pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - em 1963.
2
“As casas de recolhimento tiveram grande importância na manutenção da vida religiosa em Minas – período de expansão da mineração do ouro – porque as autoridades impediam estabelecimento de
religiosos regulares em terras mineiras, por serem considerados potenciais agentes de contrabando” (Dossiê de Tombamento).

103

GUIA DE BENS TOMBADOS IEPHA/MG
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“23-6-1733 – Obra do novo Recolhimento arrematada na Vila Real de Sabará pelo Capitão João Álvares de Costa, por 58.500 cruzados, com
prazo de 3 anos para execução, que seria de acordo com planta apresentada por Félix da Costa, Madre Antônia da Conceição e Padre Lourenço
José de Queiroz Coimbra, em local demarcado por este último e pelo missionário Frei Jerônimo de Monte Real. Condições da Obra:construção e
divisão em celas de três lanços de sobrados, cingindo o pátio claustral. Construção de igreja com cimalhas e três altares, formando o quarto lado
do quadrado. Paredes laterais da casa e igreja, de taipa de quatro palmos de espessura. Alicerces de oito palmos de espessura, ficando a sapata
dois palmos acima da superfície da terra” (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEPHA. Belo Horizonte 1978.)
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Ao longo de sua história a edificação inicial do recolhimento sofreu ampliações, uma delas datada de 1733, na qual foi efetuada a obra de
novo edifício – que corresponde à implantação atual – por João Álvares da Costa, cuja execução ficou de acordo com o projeto original: um sobrado
com pátio claustral e uma igreja arrematada por cimalhas. Na segunda metade do século XVIII, o partido original recebeu as alas, uma à direita da
portaria (1768) e outra à esquerda da sacristia (1770), posicionadas em sentido longitudinal da fachada principal - um mirante foi construído sobre
cada uma delas. Na ala direita, também foi erguida a capela do Cristo dos Aflitos.
Em 1789, a Rainha de Portugual – Dona Maria I – autorizou a funcionar como instituição de ensino para meninas, solicitando novos
estatutos e planos de educação para as mulheres. Porém, com a decadência da exploração mineral, o educandário entrou em declínio. E, em 1926,
foi convertido em mosteiro de ordem contemplativa, ligado à Ordem Imaculada Conceição.

Fig. 2 -Diagrama – Etapas Construtivas

Figs. 3 e 4 – Fachada principal, agosto de 2011.
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De acordo com a historiadora Maria Juscelina de Faria, “a casa (...) abrigava muitas mulheres, deixadas pelos seus maridos ou pais influentes,
enquanto viajavam.”
Quitéria Rita Fernandes de Oliveira, filha de Chica da Silva e do Contratador de diamante do Tijuco, João Fernandes de Oliveira, foi acolhida na
casa, com uma criança de oito meses – Mariana.(...)” (Jornal da Vale do Rio Doce. Setembro 1996. P. 6 e 7 – Município de Santa Luzia)

Fig. 5 - Fachada Principal do Mosteiro de Macaúbas
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Fig. 6 - Mosteiro de Macaúbas. Agosto de 2011
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O Mosteiro compõe-se de edificação principal em partido retangular e dois pavimentos, com prédios adjacentes conformando pátio
interno, capela central, benfeitorias, três casas externas para hóspedes e visitantes, áreas verdes e de pastagens e pomar. A construção principal
possui os dois mirantes sobre a sacristia e o parlatório. No que tange o sistema construtivo, somam-se as técnicas de estrutura em madeira e paua-pique e de blocos em taipa-de-pilão.
O Mosteiro está situado harmoniosamente ao pé de encosta com mata natural na parte posterior e em cota mais elevada em relação à
planície fronteira, sendo o entorno composto de elevações rochosas cobertas por vegetação arbórea natural e de planícies com terrenos para pasto
e para cultivo. Ainda, como componentes dessa paisagem, têm-se os cursos d’água e as edificações singulares isoladas integrantes da Fazenda
do Mosteiro, edificações essas pontuais e de escala reduzida, situadas fronteiras ao prédio-sede e na outra margem da rodovia – dialogando
positivamente com a sede e com a paisagem circundante. À esquerda, tem-se a linha do horizonte mais distante, e, em primeiro plano, a ponte
sobre o ribeirão Vermelho. A ambiência local denota tranquilidade e silêncio, qualidades próprias para meditações e reflexões realizadas em tal
estabelecimento de retiro espiritual, uma vez que é isolado de conflitos urbanos.
Em relação às intervenções recentes, destacam-se a de 1985, na qual foi realizado projeto de restauração desenvolvido pelo IEPHA/MG
para o setor A, tendo sido priorizados dois aspectos: a fundação e a cobertura, devido ao estado precário de conservação; e a de 1991, novo projeto
com o intuito de preservar ao máximo o sistema construtivo da edificação, esse sob a coordenação do arquiteto Luciano Amédée Peret.
O local é próprio para contemplação e reflexões, tendo sido uma das primeiras casas de ensino e devoção religiosa de importância singular
em Minas Gerais. Trata-se de sociedade religiosa feminina sendo considerada entidade religiosa com personalidade jurídica da comarca de Belo
Horizonte – registrada atualmente como “Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição”3.

Fig. 7 - Pátio claustral, alas da direita, posterior e esquerda, a partir do mirante.
Agosto de 2002

Bens móveis e integrados do Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas-Santa Luzia - a trajetória:
O Mosteiro de Macaúbas guarda em seu interior rico acervo de bens móveis e integrados. Em 1749, o Bispo Diocesário concedeu a licença
para benzer novos espaços como o claustro, a casa do Capítulo, a Tribuna do Comungatório de Profundis, a Sepultura das Recolhidas e do Cemitério
para escravos e pessoas pobres. A Pia Batismal foi esculpida em 1758, de acordo com recibo do Mestre Manoel Ribeiro constante no arquivo da
arquidiocese. Há, também, o recibo do Sr. Manuel Antônio Azevedo Peixoto referente à execução da imagem de Santa Quitéria, em 1765.
No primeiro pavimento, encontra-se a Capela de Nossa Senhora da Conceição, que foi decorada pelo mestre entalhador Manuel
Antônio Azevedo Peixoto, o qual executou três retábulos entalhados, policromados e dourados no estilo rococó, datados de 1767.
O retábulo-mor apresenta mísulas com querubins que sustentam as colunas salomônicas – entrelaçadas por guirlandas de flores. Na
parte superior, fragmentos de frontão e o arco-pleno do coroamento com rocailles, flores e conjunto escultórico com quatro anjos. No
centro, entre nuvens, surge a pintura do Pai Eterno, ladeado por nichos. A porta do sacrário é entalhada em baixo relevo com a representação da Eucaristia. O camarim, arrematado em volutas e folhas de acanto. O trono, com três degraus, atualmente apresenta a
imagem de Nossa Senhora de Lourdes. O forro da capela-mor apresenta pintura de perspectiva do período rococó: na parte central,
medalhão emoldurado por nuvens, sobre elas querubins alados ora em dupla ora apenas parcialmente em perfil; o tema central,
Nossa Senhora sendo Coro-ada pela Santíssima Trindade, seu Filho e o Pai Eterno e acima das duas divindades a terceira, o Divino Espírito Santo raionado. No sentido longitudinal desse forro, há pintura do muro-parapeito com pedestais, relicários com inscrições em
latim referente a Nossa Senhora, anjos, guirlandas e bouquet de flores e folhas.
“... É a igreja em meio do convento, com porta para a rua, e não muito grande. Tem três altares e todos bem ornados de alfaias e tudo
dourado, boas imagens, cortinados, tapetes e ornamentos. Dentro do Recolhimento, muitas boas e devotas capelas e santuários”.
Visitas Pastorais de dom Frei José da Santíssima Trindade, p.131.
3

A ordem Imaculada Conceição foi fundada por Santa Beatriz da Silva Menezes na Espanha em 1484.
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Fig. 9 - Capela de Nossa Senhora da Conceição: Detalhe do coroamento do retábulo-mor
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Nas laterais do arco-cruzeiro, estão os retábulos estruturados por pilastras, quartelões, frisos, flores e anjos, nesses nichos há dosséis,
cortinados e peanhas em folha de acanto, e imagens de santos diversificados. No retábulo do lado do Evangelho, existe o sacrário e um terço
entalhado, sendo que no lado da epístola há uma rosa.

Fig. 10 - Capela de Nossa Senhora da Conceição: altares

Fig. 11 - Capela de Nossa Senhora da Conceição: forro da nave

O forro da nave apresenta o mesmo tratamento e estilo rococó do forro da capela-mor. Nas laterais, aparece a pintura imitando muro
com ressaltos em balcões e pedestais, ornamentado com vasos de flores, além das figuras dos quatro doutores da Igreja: Santo Ambrósio, Santo
Agostinho, São Gregório e São Jerônimo. Nas extremidades, evangelistas e sua simbologia: São Marcos, São Lucas, São Matheus e São João. Na
parte central, medalhão com a figura do Sagrado Coração de Maria emoldurado por nuvens aspirais, entre elas querubins alados. O forro do coro
foi confeccionado em forma de caixotões emoldurados em frisos – na parte central, estão pintados anjos e tarjas contendo narrações da vida
de Nossa Senhora, em latim. No corredor externo da capela, lado Evangelho, há pequeno nicho com altar em madeira entalhada policromada e
dourada dedicada a Nossa Senhora do Rosário.
Na capela de Nossa Senhora do Carmo, o retábulo, apesar da singularidade, recebeu um tratamento pictórico em tromple l’oeil de dois
santos carmelitos: São Simão Stock e São Elias. Trata-se de retábulo ornamentado por renda em rocailles, recortadas e trono com três degraus e
sobre esse a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Na parte central, há tarja emoldurada com as pinturas símbolo da ordem religiosa, o coroamento
mostra recortes, volutas e rocalhas, elementos virgulados, com extremidades arrematadas por anjos.
A Capela de Nosso Senhor dos Aflitos ou Cristo dos Aflitos, construída em função da reforma da ala esquerda – proporcionada pelo Sr. João
Fernandes de Oliveira, a partir de parcela do dote de suas filhas como pagamento para construção do mirante e capela. A ornamentação é do período
de transição entre o rococó e o neoclássico, final do século XVIII e os primeiros quartéis do século XIX. A nave composta por estilo mais simples,
possui único retábulo-mor. Apresenta pilastras retas arrematadas por frisos e molduras. O nicho segue o mesmo estilo dos demais com peanhas
em folha de acanto e rocailles e coifa arrematada com plumagem. Na parte central do coroamento, há tarja em volutas e rocailles e representação
das cinco chagas de Cristo. Os forros tanto da capela-mor quanto da nave são confeccionados em painéis com pintura em perspectiva seguindo o
mesmo risco dos outros forros. A pintura nas laterais é intercalada por pedestais com vasos floridos e plinto com anjos sustentando os símbolos da
paixão de Cristo. Na capela- mor, o medalhão central apresenta a iconografia tradicional de Nossa Senhora da Piedade.
Autoria: Ailton Batista da Silva e Rosana de Souza Marques
A
Julho , 2011
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Igreja de Santa Isabel da Hungria
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Bibliográficos.

E

m 1868, chegaram a Caxambu a Família Imperial do Brasil e
aaa visitantes ilustres da Corte, atraídos pelas magníficas qualidades
aaadas águas minerais do lugarejo, ali permaneceram por um mês.
Dom Pedro II, Dona Leopoldina, o Duque de Saxe, a Princesa
Isabel e seu marido Conde D’ Eu batizaram com nomes da família
real algumas das fontes do Parque das Águas, denomi-nações que
permaneceram até hoje. A Princesa Isabel buscava a cura de uma
provável infertilidade e profunda anemia e foi trata-da com água
férrea. A Princesa engravida e, em sinal de gratidão, manda erigir a
Igreja de Santa Isabel de Hungria.
Caxambu originou-se de um povoado, datado de 1747, ao
redor da Capela de Nossa Senhora dos Remédios. O primeiro
desbravador da região foi Lourenço Castanho Taques que avista o
morro Cuchumbu em 1674. O mestre de campo Carlos Pedroso
Silveira, com seu genro, em 1706, obtém sesmaria no local da
fazenda Caxambu. Por sua vez, João Batista de Carvalho, em 1711, e
Sebastião Fernandes Correia, em 1728, obtêm sesmaria por detrás
do morro. A descoberta das fontes remonta a 1762. Em 1844,
Feliciano Germano de Oliveira Mafra desbrava a mata e encontra
mais três fontes. Inicia-se a povoação onde se consolidou a cidade.
A partir de 1849, com a cura do vigário de Barbacena, os poderes
curativos das águas repercutem por toda a província. Em 1852, João
Constantino, Teixeira Leal e José Nogueira formam a primeira
empresa para explorar as águas. A Companhia das Águas Minerais de Caxambu é organizada em 1886.
O povoado das Águas de Caxambu, em 1759, pertencia à cidade de Baependy, ao Bispado de Mariana, Província de
Minas Gerais do Império do Brasil, no reinado do Muito Alto e
Poderoso Senhor Dom Pedro II. Desmembrada em 1901, a Vila
de Caxambu foi, em 1915, elevada à categoria de cidade e
ali instalada a Comarca de Caxambu em 1948. Em 1879, foi
lavrado na Câmara Municipal de Baependi, o Auto de inauguração do “Estabeleci-mento Balneário das Águas de Caxambu”. Em 1881, contava com 200 habitantes e 130 casas. Dez
anos depois implantava-se a via ferroviária e, em 1989, o
teleférico que até hoje liga o Parque ao morro Caxambu.

Fig. 1 - Igreja de Santa Izabel da Hungria situada à rua Monsenhor João de Deus n°
92 - Centro. Proprietário: Diocese de Campanha/MG

A origem do nome Cachambu tem versões variadas. Para
alguns, vem das palavras africanas, cacha (tambor) e mumbu
(música), designação dos instrumentos musicais utilizados
pelos escravos. Outros defendem que a palavra vem do tupi
catã (fazer borbulhas) e mbu, (o mesmo que pu, que significa
ferver) com a tradução de “bolhas a ferver” ou “água que
borbulha” como era conhecido esse lugar antes da chegada
dos primeiros escravos. Além disso, o morro em cujo sopé se
localizavam as fontes tem forma cônica, semelhante ao do
tambor africano, daí passou a se chamar Caxambu.
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Fig. 2 - Vista da nave e ábside onde está o altar

Fig. 3 - Imagem de Santa Isabel da Hungria: “A Padroeira”
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A pedra fundamental da Igreja de Santa Isabel de Hungria foi lançada em 19 de novembro de 1868 no alto da colina onde se
localizava o cruzeiro instalado em 1862. No dia 29, a Princesa Isabel fez abrir uma subscrição de donativos para dar início às obras de
construção da Igreja que produziu cerca de 4:000$000, quantia razoável para a época. No livro de Atas de Reuniões dos Membros da
Irmandade de Santa Isabel da Hungria sob a presidência do Conde D’Eu consta a decisão de empregar as joias doadas pelos membros
da Irmandade e empregados para a construção do templo. O tesoureiro ficou incumbido de mandar vir uma máquina de fazer tijolos
e telhas e foi contratado um operário para esses trabalhos.
O Conde D’Eu apresentou à mesa local alguns desenhos de templos para servir de modelo e, também, escreveu para a
Europa pedindo planos modernos para a igreja. O início de alguns trabalhos foi imediato e o procurador e o administrador da obra
incumbiram-se de comprar pedras e puxá-las para o lugar onde se edificaria o templo.
Com o agravamento de acontecimentos políticos da época e a saída do país do Conde D’Eu, a obra sofreu uma interrupção e
a princesa e os seus amigos devotos tomaram a si o empreendimento. O Conselheiro Francisco de Paula Mayrink dedicou-se à obra
planejada e levou avante a construção da Igreja, consagrada em 19 de novembro de 1897.
Localizada no alto de um morro, a Igreja de Santa Isabel de Hungria foi edificada segundo os padrões da época com características arquitetônicas ecléticas com predomínio do vocabulário neogótico. Apresenta torre única no centro da fachada principal e
partido arquitetônico em forma de cruz. No átrio, à direita, situa-se o batistério e, à esquerda, além da escada de acesso ao coro e à
torre, uma sala que foi transformada em gruta com Nossa Senhora de Lourdes e Santa Bernadete. O transepto à esquerda é composto pela sala que antigamente era anexa ao hospital. No interior da Igreja, o guarda-corpo de madeira do coro desenvolve-se com
expressivo trabalho em talha. A nave e, principalmente, a ábside apresentam características sóbrias sem ornamentações. O altar
ficou reduzido a uma mesa em mármore que contrasta com o grande Cristo crucificado. Os vãos apresentam vergas ogivais que
acentuam a tendência vertical. As janelas em esquadrias de ferro são vedadas com vidros coloridos com desenho em cruz. O telhado
em duas águas é coberto com telhas francesas.

Fig. 4 - Crucifixo da Capela-mor

O conjunto das três esculturas que encontramos na Igreja de Santa Izabel da Hungria: Sant’Ana, Maria Menina e São Joaquim
representam a família de Cristo (Figura 8). Outra variante é a iconografia de Sant’Ana Mestra, uma Senhora adulta, de pé com um rolo
de papiro com números romanos, ensinando a Menina Maria a leitura e as questões religiosas.
O senhor ancião, semicalvo, cabelos longos grisalhos, bigode e barba grisalha, de pé, segurando na mão direita um longo cajado e
na mão esquerda um cesto com pombinhos é a representação tradicional de São Joaquim. Ambos descendentes da casa de David.
Os evangelistas Matheus e Lucas narram a genealogia de Jesus a partir de sua ascendência, ou seja, Matheus inicia com Abraão,
Lucas já retrocede a família de Jesus até Adão, procurando acentuar o lado humano de Jesus.
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Fig. 5 - Coro

O acervo de bens integrados é composto por retábulos e por balaustradas que separam a nave da capela-mor e delimita o
coro. Todos esses elementos no interior do monumento harmonizam-se com o estilo arquitetônico de características ecléticas.
Possui retábulo-mor e dois retábulos fixados nas capelas do transepto da nave. São todos em madeira de lei com ornatos esculpidos
e entalhados em baixo relevo, no modelo neogótico lembrando o romantismo tardio dos padrões do gosto da sociedade francesa. O
primitivo retábulo-mor foi desmontado e transferido para a Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios, no centro de Caxambu,
na época do processo de tombamento.
Na única torre central, um sino em bronze do século XIX apresenta o Brasão do Império e na janela sineira, na
lateral esquerda da torre, estão fixados dois sinos pequenos. O mobiliário é composto por cadeiras, com espaldar alto
recortado e vazado, confeccionadas em jacarandá, com estofamento em veludo. O conjunto formado por banco com
assento de três lugares e cadeiras individuais em peroba envernizadas, assento em palhinha e espaldar alto pertenciam
ao Monsenhor José João de Deus.
As alfaias são compostas por cálice com patena, jarros, apagador de velas, crucifixo e sineta. O acervo de imaginária
apresenta peças de fatura de gesso, com bom trabalho de carnação e olhos de vidro. O tratamento esmerado da policromia, douramento e os desenhos ornamentais imitando tecelagem são característicos da época da fatura. As imagens no interior do monumento são: Santa Isabel da Hungria, Sant’Ana, Nossa Senhora Menina, São Joaquim, São José, Santo Antônio, São Vicente de Paulo,
Nossa Senhora da Vitória, Nossa Senhora das Graças, Santa Edwirges, Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora de Lourdes e Santa
Bernadete. Um crucifixo em madeira de lei, envernizado sobressai na capela-mor.

Segundo consta, a padroeira, Santa Isabel da Hungria, Princesa, nasceu em Bratislava, em 1207. Isabel que significa “repleta
de Deus“, era tia da Rainha Santa Isabel de Portugal. Casou-se aos 14 anos, com o Duque Luís IV da Turíngia. A Princesa
ingressou na Ordem Terceira de São Francisco e recebeu de presente o manto do próprio Francisco de Assis. Morreu em
17 de novembro de 1231, em Marburgo, com apenas 24 anos, no mesmo ano que faleceu Santo Antônio. Santa Isabel foi
canonizada em 1232 e declarada padroeira da Ordem Terceira de São Francisco juntamente com São Luís IX.
A imagem devocional de Caxambu, Santa Isabel da Hungria, está representada como rainha com coroa aberta, abada
levantada com rosas vermelhas e brancas e o manto sobreposto. Como padroeira de Portugal e de algumas cidades europeias
apresenta também um livro onde se encontram duas coroas, simbolizando o seu nascimento real, sua piedade e a sua
temperança matrimonial. Como franciscana aparece vestida com hábito da Ordem Terceira e os atributos do pão e peixe ou
uma bilha com que dá de beber a um mendigo.
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Fig. 7 - Retábulo colateral do transepto lado da Epístola. Imagens de Santa Terezinha do
Menino Jesus, São Vicente de Paulo e São José

Acervo IEPHA/MG

Fig. 6: Retábulo colateral do transepto lado do Evangelho, com
imagens de Nossa Senhora da Vitória, Sagrado Coração de Jesus e
Nossa Senhora Imaculada Conceição

Autoria: Ailton Batista da Silva, Joacir Silva Concelos
Maio, 2011
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Capela de Nossa Senhora do Rosário

Fig. 1 – Capela de Nossa Senhora do Rosário localizada na região de Cuiabá, distrito de Mestre Caetano, município de Sabará, cuja área é, atualmente, da Mineradora
AngloGold Ashanti

A Capela de Nossa Senhora do Rosário e suas benfeitorias – existentes na parte interna, compreendendo os altares, púlpito, retábulo do
A Capela de Nossa Senhora do Rosário e suas benfeitorias – existentes na parte interna, compreendendo os altares, púlpito, retábulo do altar-mor,
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S

abará 1 é um dos primeiros povoamentos de Minas Gerais e a terceira vila a ser criada, em 17 de julho de 1711, com o nome de
Villa Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará, no mesmo ano de Ribeirão do Carmo, atual Mariana e Vila Rica, hoje Ouro
Preto. Atualmente possui, além da sede, três distritos: Ravena, Carvalho de Brito e Mestre Caetano, que, situado a meio caminho
entre Sabará e Caeté contém os povoados de Pompéu e Cuiabá, antigos núcleos de mineração aurífera do período colonial. O distrito
de Mestre Caetano, instituído em 1846 e conhecido inicialmente como Cuiabá, pertencia a Caeté; desmembrado em 1923, passou
a integrar o município de Sabará.2
1
O topônimo Sabará possui diversas interpretações. Artes conhecida como Sabarabuçu, pode ser uma derivação de Itaberabuçu, ou montanha grande que resplandece, alusão à Serra da Piedade pertencente
ao território sabarense e à vizinha Caeté. O nome pode ter vindo, também, da corruptela do tupi-guarani Sabará (enseada, curva do rio) e Buçu (grande), designado o encontro do rio das Velhas com o rio
Sabará.
2
Ver fascículo 28: Ermida de Santa Eﬁgênia – Sabará/Mestre Caetano.
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Fig. 2 – Fachada posterior cega, adro fechado com muro de pedras de juntas secas
e acesso por pequeno portão de madeira
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Fig. 3 – Na época do tombamento, a edificação encontrava-se em péssimo estado de
conservação e a alvenaria em adobes estava sendo substituída. No alto avista-se a sede
da Mineradora

A primeira referência documental encontrada a respeito de Cuiabá, localidade florescente e rica, resultado da exploração das
minas de ouro ali existentes, está registrada no Livro Primeiro de Memórias da Câmara de Caeté, fls. 1, em assentamento datado de 2
de janeiro de 1787 e mostra a notícia histórica desse povoado de Cuiabá, mandado relatar pela rainha D. Maria I:
“Desta povoação (São Gonçalo) seguindo à estrada a parte do poente, onde se acha a villa de Sabará, na quebrada de um
monte, que verte ao norte para o Rio de Sabará se acha um lugar, que tem o nome de Cuiabá; nelle ha uma capella da
Senhora do Rosario, ereta à custa dos moradores, e é filial da freguezia do Caethé; neste mesmo monte extrahem aquelles
moradores por minas subterraneas formações de ouro, valendo-se das aguas do inverno para as lavarem; não é abundante
de povo, e menos de mantimentos e fructas; está desviado da villa de Sabará pouco mais de uma legua, e junto a este
lugar para aquella parte se separa o termo de Caethe daquelle, vindo a ter para aquelle rumo do poente duas leguas de
extenção.”3
Auguste de Saint-Hilaire, ao viajar pela região em 1818, observa que “nos outeiros vizinhos da aldeia existiam diversas minas
em atividade”. George Gardner, entre 1836 e 1841, visita o povoado e constata que as minas de Cuiabá já pertenciam à empresa
inglesa: “Companhia de Cocais”.4 Cuiabá, em 1837, tinha 47 fogos e 278 almas.5 No ano de 1846, a população local era de 248 pessoas,
sendo 72 escravos. Mais tarde, quando as minas foram reativadas pela Companhia do Morro Velho, as moradias locais não passavam
de vinte.6 Richard Burton visita a região entre Sabará e Cuiabá em 1867 e só descreve a mineração existente.7
A Capela de Nossa Senhora do Rosário do Cuiabá do Povo foi assim referida pelo bispo de Mariana, Dom Frei José da Santíssima
Trindade, em sua visita pastoral de 1822. Sem maiores documentações sobre a instituição e construção da capela, presume-se que foi
edificada por volta de 1720-1730, em época bem anterior ao mencionado ano de 1787. Um Missal encontrado na sacristia e ainda
hoje existente traz a data da edição de Antuérpia de 1756.
Encontrando-se em 1834 sem pessoa que cuidasse de sua manutenção e conservação, foi provido como zelador e fabriqueiro
da capela o tenente José Joaquim da Silva.8 O arquiteto Olavo Pereira da Silva, nas suas pesquisas, localizou documentos na própria
capela que comprovam a atividade regular do templo de 1840 a 1884, dentre os quais um “Inventário dos bens pertencentes à Fábrica
da Capela de Nossa Senhora do Rosário do Cuiabá”, constante de livro com termo de abertura datado de 1857.9
O primitivo povoado era dividido em dois com as denominações de Cuiabá de baixo e Cuiabá de cima. Cuiabá de baixo era a
parte nobre, próxima à estação ferroviária e ao rio Sabará, onde residia o “coronel” Sr. Joaquim Cláudio, pertencente à família de maior
prestígio no povoado e onde se encontrava a mina velha. A mina do Viana, a mais produtiva, situava-se em Cuiabá de cima. Segundo
um ex-morador de Cuiabá, o ouro era tirado dessas minas e transportado por burros. Com a desativação da mineradora e a falta
de infraestrutura local, os moradores deixaram o antigo arraial para morar em Sabará, Nova Lima ou outros lugares.10 Atualmente,
das construções primitivas, entre elas, uma antiga senzala e uma fazenda, restaram apenas ruínas de pedras, as bocas de minas e o
importante acervo arquitetônico das Capelas de Nossa Senhora do Rosário e da Ermida de Santa Efigênia.
3

Almanak Administrativo, Civil e Industrial da Provincia de Minas Geraes para o anno de 1864.
GARDNER, George. Viagem ao interior do Brasil: principalmente nas provincias do Norte e nos distritos do ouro e do diamante durante os anos de 1836-1842. Belo Horizonte: Itatiaia, 1975. p. 260.
MATOS, Raimundo José da Cunha. Comarca do Rio das Velhas. Corograﬁa histórica da provincia de Minas Gerais(1837). Belo Horizonte: Imprensa Oﬁcial, 1979. v. 1. p. 151.
6
MINAS GERAIS. Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral. Minas Gerais: Município e Localidades. Belo Horizonte: Imprensa Oﬁcial, 1977.
7
BURTON, Richard. Viagem a Cuiabá. In: Viagem do Rio de Janeiro a Morro Velho. Belo Horizonte: Itatiaia, 1976. p. 361/5 (Reconquista do Brasil, v. 36).
8
Livro nº. 3 de Provimentos e Ordens Imperiais – 1830 – Arquivo do Museu do Ouro – Sabará.
9
MINAS GERAIS, Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral. Fundação João Pinheiro. Atlas dos Monumentos Históricos e Artísticos de Minas Gerais: Circuito de Santa Bárbara: Sabará. Belo Horizonte, 1981. V. I.
10
AGUIAR. Luciana. Ressigniﬁcação do povoado de Cuiabá na paisagem através da restauração de suas capelas: Capela de Nossa Senhora do Rosário e Ermidade de Santa Eﬁgênia – Mestre Caetano, Sabará. 2006. Monograﬁa
(Especialização em Revitalização Urbana e Arquitetônica). Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006.
4

112

5

GUIA DE BENS TOMBADOS IEPHA/MG
Acervo IEPHA/MG

CAPELA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Acervo IEPHA/MG

Fig. 4 – Implantação ao lado de cemitério, em adro cercado
por muro de pedras

Acervo IEPHA/MG

Fig. 5 – A planta é tradicional com nave e capela-mor separadas
pelo arco-cruzeiro, na frente o átrio que corresponde ao coro na
parte superior e, nas laterais da capela-mor, as duas sacristias
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Fig. 6 – Coroamento do retábulo-mor com tarja central
e anjos

Fig. 7 – Retábulo-mor antes de ser desmontado
11

A inserção das duas capelas na exuberância paisagística da região foi um
dos motivos importantes para a realização dos tombamentos pelo IEPHA/MG.
Atualmente, permanecem isoladas, sem os ritos tradicionais, dentro da área de
mineração reativada em 1990 e explorada, a partir de 1999, pela AngloGold Ashanti
Company que, por sua vez, a partir da instalação da exploração mecanizada de
caráter industrial, interfere intensamente no contexto original e ambiental do
conjunto formado por essas edificações religiosas.
A Capela de Nossa Senhora do Rosário, singular edificação da época do ouro,
foi construída em estrutura autônoma de madeira com vedações em adobe e telhado
galgado, estruturado em madeira e coberto com telhas de barro do tipo capa e bica.
Implanta-se em adro murado com pedras onde existe um cemitério, antes utilizado
pela antiga comunidade de Cuiabá. O partido tradicional, difundido na época colonial,
apresenta composição em T com nave na frente e, nos fundos, capela-mor ladeada por
sacristias. A volumetria é valorizada pelos pé-direitos diferenciados dos diversos
espaços internos e pelo jogo de telhados de duas águas.
O frontispício possui portal central com verga reta, duas janelas na altura do
coro e uma terceira no centro da empena onde se instala o sino, todas em madeira
e com vergas em arco. A composição dos vãos da fachada em triângulo invertido é
tradicional mas a janela/sineira na empena quebra a regra. Nas fachadas laterais, na
área da nave existem pequenas janelas e na sacristia destaca-se uma grande janela.
Singulares são os vãos em caixilharia de vidro abertos na capela-mor, acima do telhado
da sacristia. A fachada posterior é cega e, como toda a alvenaria, caiada de branco.
No interior da nave, que possui forro de esteira e piso em tabuado, uma
escada de madeira leva ao coro; na lateral direita, uma outra escada levava ao púlpito;
e um oratório ficava instalado à esquerda do arco-cruzeiro. Os elementos integrados,
retábulo-mor, arco-cruzeiro, púlpito, oratório e pia batismal foram desmontados em
1992 e continuam embalados sob a guarda da AngloGold à espera de restauração
desde novembro de 2002.
O retábulo-mor, similar ao da Capela de Pompéu, insere-se estilisticamente
nos padrões do segundo quartel do século XVIII, numa transição do estilo Nacional
Português para o Joanino, com talha em alto relevo e inclusão de elementos decorativos
fitomorfos e antropomorfos. Esse retábulo, atualmente desmontado, apresenta
coroamento em arquivoltas concêntricas apoiadas nas laterais sobre pilastras e colunas
torsas finalizadas por cornija que envolve internamente o camarim. No alto destacase uma cartela arrematando os arcos. A decoração possui elementos fitomorfos em
profusão (folhas de parreira, cachos de uva, folhas de acanto, flores de lis e ramagens
diversas), zoomorfos (fênix – símbolo da ressureição), antropomorfos (meninos e
querubins) e fantásticos (carrancas). A talha sobre o cedro é exuberante, profusa e
espiralada, em bastante relevo. O sacrário comporta representação de Santo Antônio
pregando sermão aos peixes. A mesa é simples sem entalhe. A pintura em têmpera é
verde claro na parte inferior, azul claro no camarim e branca no restante, com presença
de purpurina nos frisos e cordões. Os meninos e querubins receberam carnação.11
Destaca-se no acervo de bens móveis, as imagens da padroeira Nossa Senhora
do Rosário que carrega o Menino Jesus e, nos pés, apresenta cinco anjos; Nossa Senhora
das Dores; São José de Botas e Menino Jesus; Sagrado Coração de Jesus; Santo Antônio
com Menino Jesus; São Sebastião; São Vicente de Paula; São Geraldo, Divino Espírito
Santo; e Cruz processional, além de diversos crucifixos e alfaias. Os livros pertencentes
à Capela são exemplares importantes: Missale Romanum, Antuérpia: MDCCLVI (1756);
Excerpta Ex Rituali Romano com ata de 21-7-1881; Registro Fluminense, de 1919 e Blocos
com datas de 1853 e 1884. O acervo de bens móveis permaneceu sob a guarda de
Belarmino Procópio Ferreira Filho e depois de seu falecimento foi restituído pela família
à Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Sabará em 21 de novembro de 2004.

Descrição baseada no texto do restaurador Adriano Reis Ramos existente nos arquivos do IEPHA/MG.
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Fig. 8 – Detalhe de anjo esculpido na base do
retábulo-mor

Fig. 9 – Tarja do retábulo-mor
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Fig. 10 – Imagem da padroeira, Nossa Senhora do
Rosário com menino

A edificação foi objeto de várias reformas e obras de conservação no curso do tempo, havendo referências documentais
a serviços realizados entre os anos de 1852 a 1858. Em 1965, foram efetuados trabalhos de restauração por iniciativa do
senhor Joaquim Cláudio de Almeida. Em 1984, foi restaurada pelo IEPHA/MG e Mineração Morro Velho, com mão de obra da
comunidade, material da mineradora e orientação técnica desse Instituto. Nos anos de 2009 e 2010, foram realizadas obras
de restauração na Capela de Nossa Senhora do Rosário e na Ermida de Santa Efigênia com recursos da AngloGold Ashanti e
fiscalização técnica desse instituto.
A pequena Capela de Nossa Senhora do Rosário de Cuiabá constitui exemplar remanescente de construção religiosa de
natureza rural, erguida pelos fundadores de arraiais do século XVIII na região de Sabará, documentando, portanto, a religiosidade
das populações mineiras afastadas dos grandes centros. No entanto, pela sua localização dentro da área de mineração, a
comunidade, impedida de frequentar a capela, deixou de realizar os seus ritos tradicionais e as suas festas religiosas.

Autoria: Delmarí Angela Ribeiro
Julho, 2011
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e Ermida de Santa Efigênia – Mestre Caetano, Sabará. 2006. Monografia (Especialização em Revitalização Urbana e Arquitetônica) – Escola de
Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006.
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SABARÁ - DISTRITO DE MESTRE CAETANO

Acervo IEPHA/MG

Ermida de Santa Eﬁgênia

Fig. 1 – Capela ou Ermida de Santa Efigênia, localizada na área rural do distrito de Mestre Caetano, município de Sabará, no antigo povoado de Cuiabá que, atualmente, é
área de atuação da Mineradora AngloGold Ashanti

O
Capela
dede
Santa
Efigênia,
situada
na região
de Cuiabá,
distrito
de Mestre
Caetano,
município
de Sabará
O tombamento
tombamentopelo
peloIEPHA/MG
IEPHA/MGdada
Capela
Santa
Efigênia,
situada
na região
de Cuiabá,
Distrito
de Mestre
Caetano,
município
de
em
Minas
aprovado
pelo Decreto
no 19.463, de 16-10-1978
Sabará
emGerais,
Minasfoi
Gerais,
foi aprovado
pelo Estadual
Decreto nº.
16-10-1978 ee compreende
compreendetodo
todoooseu
seuconjunto,
conjunto,cuja
cujaconstrução
contruçãoéé de
paredes de
de adobe
adobeem
emestrutura
estruturaautônoma
autônomade
demadeira
madeirae,e,ainda,
ainda,o ocruzeiro
cruzeiro
que
fica
defronte,
sendo
então
determinada
inscrição
paredes
que
fica
defronte,
sendo
então
determinada
suasua
inscrição
no
no
livro
nº.
II,
do
Tombo
de
Belas
Artes.
Livro II, do Tombo de Belas Artes.

A

antiga Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de Sabará, um dos primeiros povoamentos de Minas Gerais, surgiu,
a partir de 1674, com a bandeira de Fernão Dias Paes e a fixação, na confluência do rio Sabará e do rio das Velhas,
do bandeirante Manuel de Borba Gato que criou o núcleo inicial. Dos diversos arraiais fundados no setecentos
resultou o atual município de Sabará que possui, além da sede, mais três distritos – Carvalho de Brito, Mestre Caetano e
Ravena – e diversos povoados.
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Fig. 2 – Fachada principal em 1979 quando as janelas do coro ainda estavam alinhadas
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Fig. 3 – Em uma das restaurações, a janela sineira central foi deslocada para a parte
superior da empena

As origens dos povoados de Cuiabá e Pompéu, que formam o distrito de Mestre Caetano, remontam à época da mineração
do ouro na, então, Capitania das Minas Gerais. A primeira referência documental de Cuiabá data de 1787 e está registrada no
Livro Primeiro de Memórias da Câmara de Caeté onde consta uma referência à Capela de Nossa Senhora do Rosário de Cuiabá,
“ereta à custa dos moradores” e então filial da freguesia de Caeté.1 O viajante George Gardner, entre 1836 e 1841, passa por
Sabará e segue por duas léguas até Cuiabá, na época pertencente à Companhia de Cocais, onde encontra dois funcionários
ingleses e uma das esposas e segue até a Serra da Piedade. 2 O viajante Auguste de Saint-Hilaire passou pelo arraial em 1818 e,
também, deixou seu registro sobre o local.
“Margeando sempre o Rio Sabará, cheguei ao arraial de Cuiabá pertencente à paróquia de Caeté. Cuiabá foi construída
sobre a encosta de um monte, acima do Rio Sabará. Nos outeiros vizinhos da aldeia existiam diversas minas em
atividade, quando de minha viagem. É a pouca distância de Cuiabá que se acham as divisas entre os termos de Caeté
e Sabará; uma ponte marca essas divisas. Atravessei-a e, do outro lado, encontrei região mais descoberta.”3
Mestre Caetano, anteriormente conhecido por Cuiabá, pertenceu de início a Caeté, sendo elevado à condição de distrito
em março de 1846. Em 1923 desmembrou-se de Caeté, passando a integrar o município de Sabará. A atual toponímia data de
1943, em homenagem ao célebre educador, fundador de um importante colégio em Sabará, Caetano de Azeredo.
Do povoado de Cuiabá, depois de reativada a mineração pela Mineração Morro Velho S. A., detentora do “Manifesto de
Lavra de nº 308 de 1961 para exploração de ouro e outros minerais”, restou apenas a grande quantidade de ruínas e vestígios de
edificações de porte avantajado, que se encontram esparsas, semiescondidas por entre a vegetação abundante. Hoje arruinado,
o arraial, lonje da sede municipal, preservou apenas pequeno, mas importante, acervo arquitetônico religioso representado
pelas Capela de Nossa Senhora do Rosário e de Santa Efigênia.
A pequena Capela ou Ermida de Santa Efigênia de Cuiabá implanta-se no alto de uma colina rodeada por vegetação
abundante e dentro da área de mineração da atual AngloGold Ashanti. Situa-se em local privilegiado, de grande beleza
paisagística, isolada em uma colina fronteira onde se instala a Capela de Nossa Senhora do Rosário. No processo de tombamento
dessas duas edificações chama a atenção o sítio paisagístico onde se inserem os monumentos:
“Impressionou-nos sobremaneira a singularidade da região pela beleza e riqueza da paisagem natural, bem como
pela presença de pequenos monumentos religiosos que ali se enquadram em excepcional moldura: a Capela de Nossa
Senhora do Rosário e a Ermida de Santa Efigênia.”4
Não foram localizados elementos documentais sobre a construção da ermida, mas pelas características construtivas,
inclusive material empregado, parece tratar-se de edificação bastante antiga. Em planta intitulada “Mining Concession at
Cuyabá”, datada de 1878 e mandada elaborar pela Companhia do Morro Velho, a ermida é referida sob o nome de “Capela de
Santa Cruz”5.
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Fig. 4 – Implantação da Ermida de Santa Efigênia no adro com cruzeiro frontal e túmulo

Fig. 5 – Planta da edificação

A Ermida de Santa Efigênia implanta-se em uma colina e possui à frente um adro de terra conformado por muro em pedras,
com antiga Cruz dos Martírios, executada em madeira sobre base escalonada de pedras e, ao lado, sepultura alta em pedras.
A edificação apresenta planta com secção única ladeada por pequena sacristia e a simplicidade construtiva em barro, trazida
pelos primeiros colonizadores e adaptada ao sítio de topografia acidentada, em estrutura autônoma de madeira com vedações em
adobe. A construção, coberta com telhas de barro, do tipo capa e bica, mostra os cunhais em madeira e beirais forrados em madeira
com galbos que dão graciosidade e lançam as águas pluviais para longe das paredes. A fachada principal é extremamente simples,
com cunhais de madeira e porta do tipo calha. Apresentava três vãos de janelas na altura do coro até reforma recente feita pela
Mineração Morro Velho, na qual se elevou o vão central até a empena, fazendo-se dela sineira.6 O enquadramento dos vãos é em
madeira com vergas retas e folhas em madeira. O interior é pobre, sem ornamentação, com coro, restos de um altar e oratório, todos
em madeira com acabamento rústico. Não possui grandes riquezas e encontrava-se em péssimo estado de conservação na época do
tombamento em 1978. (Figuras 2 e 3)
O primeiro registro de restauração da capelinha aponta trabalhos que duraram de 1852 a 1858. Foi restaurada em 1965, por
iniciativa do senhor Joaquim Cláudio de Almeida. Nos anos de 2009 e 2010, foram realizadas obras de restauração da Capela de
Nossa Senhora do Rosário e da Ermida de Santa Efigênia patrocinadas com recursos da empresa AngloGold Ashanti e fiscalizadas pelo
IEPHA/MG, mas continuam sem ocupação e uso. (Figuras 6 e 7)
A Ermida de Santa Efigênia constitui exemplar remanescente de construção religiosa de natureza rural, erguida pelos
fundadores de arraiais do século XVIII no território das Minas, documentando, portanto, a religiosidade das primitivas populações
mineiras afastadas dos grandes centros.

Cuiabá – Etim. cui, longe, ãbá, muito, bastante, longe, distante, bastante longe, nos confins; cui, a coité, ãbá, advérbio de quantidade, muitas
cuias, abundância de coités; cui, a farinha, abá, homem, índio; os homens da farinha, os índios farinheiros; cui-abá, o homem da farinha.7
Segundo Saint-Hilaire, Cuiabá: vem provavelmente das palavras guaranis cuyâ ou cunã abá igual a: mulher corajosa.8
6
Não se sabe o motivo da instalação da janela/sineira na empena perto do beiral, pode ser para que a janela ﬁque protegida das águas pluviais ou, apenas, uma repetição do modelo existente na tão próxima
Capela de Nossa Senhora do Rosário.
7
COSTA, Joaquim Ribeiro. Cuiabá: Mestre Caetano. In.: Toponímia de Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Oﬁcial, 1970. p. 215, 290.
8
Idem nota 2.
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Fig. 6 – Escada de madeira de acesso ao coro depois da
restauração de 2010
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Fig. 7 – Vista interna do coro e da janela sineira

Vida de Santa Efigênia
Efigênia e Efrônio eram filhos de Égipo e Eufenisa, Reis da Noba, um dos pequenos reinos da antiga Etiópia. Na época, por volta de
70 a. C., o Apóstolo Mateus espalhava os ensinamentos de Jesus entre os etíopes, os macedonianos, os persas e partos. Consta que
os antigos sacerdotes da religião local, para aplacar a ira dos deuses e salvar o povo de uma terrível peste, ofereceram a princesa
em sacrifício. Colocada em uma fogueira, consta que ela foi salva por intercessão divina. No mesmo dia, Mateus salvou Efrônio
da peste mortal, evangelizou e batizou a família real e passou a disseminar o Evangelho por toda a Etiópia. Ifigênia, que em grego
significa “nascida forte”, tornou-se colaboradora do Apóstolo, consagrou sua virgindade a Deus e passou a liderar uma comunidade
que chegou a duzentas religiosas.
Falecendo Égipo, seu irmão Hirtaco prendeu Efrônio e usurpou o trono. Passou a perseguir os cristãos e exigiu que a sobrinha se
casasse com ele. Defendeu-a São Mateus que, por isso, foi morto a mando do tirano. Hirtaco, sem conseguir desposar Ifigênia, mandou
incendiar a sua casa, mas as chamas se alastraram e destruíram o palácio real. O povo revoltou-se contra Hirtaco que fugiu e Efrônio,
o legítimo herdeiro, assumiu o poder, iniciou um governo estruturado nos princípios evangélicos da Justiça e do Direito e mandou
construir pela Etiópia muitas igrejas cristãs.
O duplo triunfo sobre a voracidade das chamas fez de Santa Ifigênia advogada contra incêndios e protetora da moradia. Representada
de pé, vestida de freira, com escapulário sobre o hábito e véu longo sobre a cabeça, tem na mão direita uma cruz e na outra uma
casa. Esta devoção começou entre os Carmelitas de Cádiz, na Andaluzia, de onde passou a Portugal e de lá ao Brasil. Desde o período
colonial, os negros que vieram para as Minas, confirmaram nas suas Irmandades, a proteção dos santos negros: Nossa Senhora do
Rosário, São Benedito e a africana Santa Ifigênia que tem sua festa celebrada aos 22 de setembro.9
Autoria: Delmarí Angela Ribeiro
Julho, 2011
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SANTOS DUMONT

Acervo IEPHA/MG

Parque Cabangu

Fig. 1 – Museu Casa Natal de Santos Dumont localizado no Parque Cabangu, no município de Santos Dumont, Minas Gerais

O Parque Cabangu e respectivo acervo, localizados no município de Santos Dumont, Estado de Minas Gerais, foi tombado pelo Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG e aprovado pelo Decreto nº. 19.482, de 24-10-1978, sendo então determinada
sua inscrição no Livro de Tombo nº. I, do Tombo Arqueológico, Etnográﬁco e Paisagístico e no Livro de Tombo nº. III, do Tombo Histórico, das obras
de Arte Históricas e dos Documentos Paleográﬁcos ou Bibliográﬁcos.
A Casa Natal de Santos Dumont e o Sítio Cabangu foram tombados pelo IPHAN segundo o Processo nº. 421-T, inscrição nº. 271, Livro Histórico, ﬂs.
46, em 2-5-1950.

“Esta casa, onde nasci, me foi oferecida pelo Congresso Nacional
como premio dos meus trabalhos. Santos-Dumont (Agradecido)”

N

a residência do engenheiro Henrique Dumont e de dona Francisca de Paula Santos, no canteiro de obras da Ferrovia Dom Pedro II, na
pequena casa da fazenda Cabangu, nasceu, em 20 de julho de 1873, o menino Alberto Santos Dumont – o Pai da Aviação. Henrique
Dumont trabalhava na empreitada de um trecho da estrada de ferro e mudou-se com a família para a casa do Sítio Cabangu. Bem
mais tarde, em 1918, depois de seus feitos internacionais, Santos Dumont retorna a seu berço natal, torna-se fazendeiro e faz da Casa de
Cabangu um local de repouso.
Criado em 18 de julho de 1956, pelo Decreto do Governo do Estado nº 5.057, o Parque Museu Casa Natal foi inaugurado oﬁcialmente
em 20 de julho de 1973, ano do centenário de nascimento de Alberto Santos Dumont. A Fundação Casa de Cabangu, criada em 1949, tem
como objetivo principal a preservação da casa natal e do acervo documental atinente à vida e obra do “conquistador do ar”.
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Fig. 2 – O 14 Bis provou que um aparelho mais pesado que o ar levaria à realidade de voar

Figs. 3, 4, 5 - Santos Dumont em fotograﬁas do acervo do museu em diferentes fases de sua vida
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Cabangu situa-se na Serra da Mantiqueira, a cerca de 16 quilômetros da antiga Palmira, hoje município de Santos Dumont e foi
transformado em Museu e Parque Florestal, unidade de preservação ambiental, com área de 36 hectares composta de lago, cascata, árvores
centenárias e área de lazer, quiosque e churrasqueiras. Entre os bens imóveis ediﬁcados no Parque de Cabangu destaca-se a histórica casa de
aspecto colonial, construída no século XIX. As demais ediﬁcações são bem posteriores à vivência de Santos Dumont no local mas funcionam
como espaços de apoio ao Parque e ao Museu. Consistem em algumas pequenas construções de apoio à segurança e manutenção local, em
três Pavilhões de Exposições construídos na década de 1970 que abrigam um precioso acervo histórico composto por painéis e uma coleção
de réplicas de diversos modelos de aviões, ultraleves e balões dirigíveis que retratam os primórdios da aviação e a vida e obra de Santos
Dumont, além de uma ediﬁcação construída já em 2006 para abrigar a sede da Fundação Casa de Cabangu. Essa coleção de pôsteres foi
produzida pelo IEPHA/MG a partir de fotograﬁas, cartas e bilhetes da coleção pessoal do inventor. No parque está exposta a réplica do 14
Bis, uma das mais famosas invenções de Santos Dumont.
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Na Casa Natal, decorada com mobília original, sendo
que algumas peças foram produzidas no local e pelo inventor,
estão expostos objetos pessoais do aviador: o chapéu de
Panamá, a bengala, a última obra – um livro de 1918, o
motor do Balão nº 01, fotografias e cartas originais. O acervo
fotográfico do Museu de Cabangu com a cronologia da história
do inventor e os documentos, cartas, projetos e réplicas de
suas aeronaves impressionam pela quantidade e qualidade
das informações. São de 1919 as reformas feitas pelo próprio
Santos Dumont na casa: construção de lareira, do banheiro, o
aterro ao redor da casa, o lago com repuxo. Uma placa com a
inscrição em epígrafe e onde assinou “Santos-Dumont” presta
homenagem às duas nacionalidades – Santos, de sua mãe
brasileira, e Dumont nome paternal francês.
O Parque de Cabangu foi oferecido pelo Congresso
Nacional como prêmio ao aviador pelos seus méritos e ali
viveu até retornar à França. Por testamento, Santos Dumont
volta a doar a propriedade à União, condição que se mantém
até os dias de hoje. O Museu é mantido pelo Ministério da
Aeronáutica, pela Prefeitura Municipal de Santos Dumont e,
principalmente, pela Fundação Casa de Cabangu responsável
pela ampliação do seu acervo de bens culturais móveis.
A Prefeitura Municipal de Santos Dumont mantém dois
funcionários no local; o Ministério da Aeronáutica realiza a
vigilância e manutenção, utilizando-se, para tanto, de seus
“cadetes do ar”, lotados na vizinha cidade de Barbacena, e a
Fundação Casa de Cabangu gerencia as atividades locais.
Os bens móveis de interesse cultural consistem em peças
componentes do acervo do Museu Casa Natal de Santos Dumont

Acervo IEPHA/MG

PARQUE CABANGU

Fig. 6 – O dirigível Nº 6 contornou a Torre Eiffel em 19 de outubro de 1901

Fig. 7 – Objetos pessoais do inventor
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que se encontram na pequena casa de inﬂuência colonial, nos três pavilhões de exposição, e ao ar livre entre os caminhos e jardins do
Parque de Cabangu. Especiﬁcamente são documentos manuscritos e fotográﬁcos, réplicas de invenções e objetos pessoais referentes
às histórias: do inventor brasileiro Alberto Santos Dumont (1873-1932), da aviação brasileira e mundial e da pioneira aviadora
brasileira Anésia Machado (1901-1999) cujas cinzas também se encontram resguardadas em um dos pavilhões de exposição.
Apesar da dedicação da Fundação Casa de Cabangu na administração do museu e conservação do acervo em localizar, agregar,
catalogar, conservar, organizar, expor e divulgar peças aﬁns, é escassa a mão de obra qualiﬁcada do corpo técnico do museu assim
como são escassos os recursos ﬁnanceiros destinados à conservação das ediﬁcações culturais do Parque e seu acervo de bens móveis,
fato que tem sido prejudicial à preservação.

Fig. 8 – Museu Cabangu e seu acervo acervo
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Fig. 9 – Motor “buchet” que Santos Dumont utilizava
em suas invenções
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Fig. 10 – Aspecto do parque com uma das suas áreas de lazer

Alberto Santos Dumont nasceu aos 20 de julho de 1873, no sítio Cabangu, localizado na área que foi desmembrada de Barbacena a ﬁm de
tornar-se o município de Santos Dumont (antiga Palmira). Faleceu no Guarujá em 23 de julho de 1932. Foi aeronauta, esportista e inventor
brasileiro considerado por muitos como o inventor do dirigível, do avião e do ultraleve.
Santos Dumont projetou, construiu e voou os primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina. Esse mérito lhe foi garantido internacionalmente
pela conquista do Prêmio Deutsch em 1901, quando em um voo contornou a Torre Eiffel com o seu dirigível Nº 6, transformando-se em uma
das pessoas mais famosas do mundo durante o século XX. Foi o primeiro a cumprir um circuito pré-estabelecido sob testemunho oﬁcial de
especialistas, jornalistas e populares.
Santos Dumont também foi o primeiro a decolar a bordo de um avião impulsionado por um motor a gasolina. Em 23 de outubro de 1906, ele
voou cerca de 60 metros a uma altura de dois a três metros com o Oiseau de Proie (ave de rapina), no Campo de Bagatelle, em Paris. Menos de
um mês depois, em 12 de novembro, diante de uma multidão de testemunhas, percorreu 220 metros a uma altura de 6 metros com o Oiseau
de Proie III. Esses voos foram os primeiros homologados pelo Aeroclube da França de um aparelho mais pesado que o ar, e, possivelmente, a
primeira demonstração pública de um veículo levantando voo por seus próprios meios, sem a necessidade de uma rampa para lançamento.
Santos Dumont é considerado pelos brasileiros como o responsável pelo primeiro voo em um avião. Na maior parte do mundo o crédito à
invenção do avião é dado aos irmãos Wright e na França o crédito é dado a Clement Ader que efetuou o primeiro voo de um aparelhomais
pesado que o ar propulsionado a motor e levantando voo pelos seus próprios meios em 9 de outubro de 1890. Por outro lado, o voo do 14 Bis de
Dumont, em 23 de outubro de 1906, em Bagatelle provou que um aparelho mais pesado que o ar levaria o homem à realidade de voar.

Autoria: Delmarí Angela Ribeiro, Sávio Tadeu Guimarães
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OURO BRANCO

Acervo IEPHA/MG

Serra do Ouro Branco

Fig. 1 – Serra do Ouro Branco. Dossiê de Tombamento do Conjunto Paisagístico do Serra do Ouro Branco
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Serra de Ouro Branco no Livro I, do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.

A

Serra do Ouro Branco faz parte, assim como a Serra do Cipó, a Serra do Caraça, a Serra dos Cristais e outras, da Cordilheira do
Espinhaço – cadeia de montanhas que tem início em Minas Gerais e prossegue em direção norte até a Bahia, constituindo-se,
de acordo com Ludwig von Eschwege, de forma semelhante a “uma espinha, uma linha quase reta”1.
Marco inicial sul da Cordilheira do Espinhaço, a Serra do Ouro Branco faz a divisão entre as bacias hidrográficas do São
Francisco e do Rio Doce e possui 1.568 metros de altitude. Está situada no município de Ouro Branco, cuja origem – o arraial de Santo
Antônio do Ouro Branco – remonta a fins do século XVII, com a descoberta, por bandeirantes, de ouro de cor amarelada, produzida
pelo mineral paládio a ele associado.

1

Serra do Espinhaço. Disponível em: <http://www.serradoespinhaco.com.br/serra-do-espinhaco> Acesso em: 01 ago. 2011.
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Fig. 2 - Vista do alto da Serra e de sua vegetação
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Fig. 3 - Vista da cidade de Ouro Branco do alto da Serra

Encontrando-se no caminho para se chegar a Ouro Preto, a Serra tornou-se, desde o período colonial, uma referência
fundamental dos viajantes que atravessavam a Estrada Real, pois tinha que ser “transposta ou rodeada.”2 Entende-se, assim, que
apareça nos mapas da Capitania Minas Gerais dos séculos XVIII e XIX3, como Serra do Deus-Te-Livre, “pela braveza de suas encostas
galgadas pelo caminho do ouro que lhe corta os dorsos pedregosos”4.
As referências às dificuldades em se galgar a Serra são encontradas nas narrativas de viajantes estrangeiros que penetraram a
Capitania de Minas Gerais no século XIX. O naturalista John Mawe, que chegou ao Brasil em 1808, descreveu romanticamente a serra
como “uma montanha terrificante e coroada de nuvens”, cuja “subida era tão escarpada que desisti de galgá-la montado, e apeei”5. Na
mesma época, o inglês Jonh Luccock, lamentando a cata de ouro no sopé do “altaneiro morro”, o que devastava “uma região toda que,
em seu estado natural, produz excelente madeira e lindas matas”, descreveu seu flanco ocidental terminando “abruptamente, com
quase mil pés de altitude” e “seu cume descendo gradualmente para leste e apresentando a nossa esquerda uma face que, embora
encarpada, não é inacessível”.6 Também Eschwege, alguns anos depois, já abordava o “íngreme Morro de Deus te Livre” de forma bem
menos dramática e ameaçadora, ao descrever a montanha em seus elementos geológicos7.
Alguns dos viajantes notaram a riqueza e diversidade da fauna e flora na serra. Saint-Hilaire, por exemplo, observou que a
“Serra de Deus Livre” fazia parte da cadeia ocidental e que, “como todas as elevações vizinhas, estava coberta, por [aquela] época, de
uma vegetação tão fresca como a que exibem nossos campos de trigo no começo da primavera”. Seu cume parecia “truncado e mais
ou menos plano” e os flancos tinham “a aparência de muito escarpados e [eram] cobertos de ervas”. Notou, ainda, “o aspecto singular
de uma planta monocotiledônea que se eleva no meio da resva”8. Não declinava, nas narrativas sobre a Serra, no entanto, o interesse
pelas riquezas minerais da região, como mostravam Spix e Martius:
Também o seu núcleo consiste em micachisto branco quartzozo, acima do qual jazem consideráveis depósitos, em
grossas lâminas soltas, de mica de diferentes tonalidades. No vale, formado por essas montanhas, regado por diversos
ribeiros cristalinos, aparece, distintamente, em diferentes lugares, a formação de ferro. Grandes massas de igual direção e
estratificação consistem em veios de um minério de ferro pardo-avermelhado, e mesmo de um rico itabirito; octaedros de
ímã aparecem em grande quantidade, soltos no caminho. Nota-se o itabirito, em geral, nas proximidades de certa mica
cinzenta, esverdeada, ligeiramente desagregada. Como as jazidas desta última estão acamadas em baixo do itacolomito e
alternam com o itabirito, acham-se, não raro, trechos que mostram esses três gêneros de minerais.9
Ao par do interesse visível e contínuo dos viajantes pela geologia, minérios e vegetação, o valor paisagístico da Serra foi se tornando
recorrente nos relatos dos viajantes naturalistas. Robert Walsh traçou um relato maravilhado sobre a paisagem no alto da Serra:
Logo adiante chegamos ao sopé da impressionante serra e tratamos de escalar o seu flanco com a velocidade que as pernas
trôpegas e exaustas de nossos cavalos permitiam, chegando, finalmente ao seu cume. O sol se pusera lá embaixo, do outro
lado, e podíamos ver seus últimos clarões e o soberbo panorama que aquelas vastas solidões nos ofereciam – o topo das
montanhas fugazmente iluminado por um momentâneo clarão e as fundas grotas lá embaixo, mergulhadas nas trevas.
Como sabíamos que a claridade desaparece rapidamente após o pôr-do-sol, apressamo-nos a descer a encosta do outro
lado. Não obstante, fomos repetidamente envolvidos pela escuridão, antes que nos desenredássemos da acidentada trilha.10
2
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O francês Alcides D`Orbigny, por seu turno, passando por Ouro Branco após deixar Vila Rica em direção ao Rio de Janeiro,
atentava para o fato de que a igreja do pequeno arraial de Ouro Branco parecia estar apoiada “a uma verde montanha”11. E Rugendas,
entre 1821 e 1829, retratava a Serra em uma prancha quando da sua passagem pela Província de Minas Gerais.
Por fim, ainda no século XIX, na descrição feita pelo naturalista inglês Charles James Fox Bunbury, em viagem realizada ao Rio
de Janeiro e Minas Gerais no início da década de 1830, a Serra aparecia como um ponto de destaque da paisagem:
À medida que nos aproximávamos de Ouro Branco, as montanhas tornavam-se mais altas e mais cobertas de mato. A serra
de Ouro Branco, uma comprida montanha retilínea de considerável altura, com uma face muito íngreme, erguia-se diante
de nós, formando um ponto de destaque no panorama: a aldeia do mesmo nome fica situada perto do pé da montanha,
na região descampada (...)12
No início do século XX, já podemos encontrar referências à Serra do Ouro Branco em autores nacionais como Álvaro Astolfo
da Silveira (1867-1945), engenheiro formado pela Escola de Minas de Ouro Preto, que subiu a serra em 1904. Desejando conhecer
sua flora, o autor deixou registrado, em Flora e Serras Mineiras, uma descrição da formação geológica dominante ali. Lembrando
que, assim “Como em várias outras serras constituídas por quartzitos, também a do Ouro Branco não está virgem de trabalhos de
mineração”13, Silveira observou que “tanto a vertente sul como a norte são abruptas, sendo em muitos pontos cortadas a prumo,
em uma altura de mais de 500 metros” e que “ao chegar à beira de um desses despenhadeiros, fica-se como que tomado de terror e
mesmo os indivíduos os mais calmos e poucos nervosos se impressionarão desagradavelmente”14.
Mais de meio século depois, reencontramos a Serra descrita novamente como paisagem a ser contemplada, mais do que algo
a ser enfrentado ou explorado. Desta vez na fala de Vicente Racioppi, descrevendo em 1963 na Revista de História e Arte a Serra do
Ouro Branco:
É uma montanha alcantilada composta de rochas as mais variadas, resumo geológico da região, onde os minerais brilham
ao sol, onde as dobras e anfractuosidades que seguraram terra foram ocupadas pelos Ipês, agarrados a ela nas manchas de
Pepalantos, de Arnicas, de Capins-Navalha que só desaparecem para dar lugar aos Taquarais trançados.15

Fig. 4 – Serra do Ouro Branco (na província de Minas Gerais) 1/4. Fonte: RUGENDAS,
Johan Moritz. Viagem ao Brasil. São Paulo: Martins Editora, 1949
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Trata-se de um flagrante da transformação na mentalidade no que diz respeito às montanhas de Minas, que possui outro
índice na iniciativa, ainda que limitada, do tombamento pelo IPHAN da Serra do Curral, em Belo Horizonte. A consciência do valor
da Serra do Ouro Branco como patrimônio cultural a ser preservado revelava-se, com efeito, na própria iniciativa de se escrever sobre
ela em uma revista de história e de arte. O reconhecimento do valor da Serra do Ouro Branco aparece também na própria iniciativa
da Açominas em demandar à direção do IEPHA, em 1977, seu tombamento, por sua “grande beleza paisagística que convém seja
conservada em benefício da atual e das futuras gerações”.

Fig. 5 – Vista de água corrente atravessando um afloramento rochoso no alto da
Serra do Ouro Branco
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D’ORBIGNY, Alcide. Viagem pitoresca através do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1976. p. 159.
BUNBURY, Charles James Fox. Narrativa de viagem de um naturalista inglês ao Rio de Janeiro e Minas Gerais (1833-1835). Belo Horizonte: Itatiaia, 1981. p. 60.
SILVEIRA, Álvaro Astolfo da. Flora e Serras Mineiras. Belo Horizonte: Imprensa Oﬁcial, 1908. p. 84.
14
SILVEIRA, Álvaro Astolfo da. Flora e Serras Mineiras. Belo Horizonte: Imprensa Oﬁcial, 1908. p. 84.
15
RACIOPPI, Vicente. A Serra do Ouro Branco. Revista de História e Arte, Belo Horizonte, p. 60-61, 1963.
12
13
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Fig. 6 – Vista da Serra de Ouro Branco a partir da cidade de Ouro Branco

O tombamento se explicava pela ameaça de sua descaracterização devido à implantação “do núcleo de habitacional que
se instalará em suas proximidades em razão de importante indústria ora em implantação”, ou seja, a Açominas. O parecer para
tombamento reconhecia: “a referida Serra possui beleza cênica seja pela sua altitude, volume e extensão, cujas qualidades a
enquadram como valor paisagístico dentro do cenário das montanhas de Minas”16.
Ocorrência única ou raríssima, a demanda de tombamento de uma serra por parte de uma grande empresa como a Açominas
mostra, a um só tempo, a possibilidade de um diálogo entre interesses econômicos, a preocupação com a proteção do patrimônio e
a consciência das perdas que continuavam ocorrendo apesar das iniciativas dos órgãos de proteção, o que resulta na atualidade do
texto de Racioppi:
O que há de mais grandioso, porém, é a arrogância de uma serra áspera que surge no meio desses planaltos, levantando-se
sobre eles, emergindo do fundo de vales rochosos e de florestas que escaparam à atividade destruidora de uma economia
que não aprendeu a produzir sem devastar.17
Autoria: Vera Chacham, Helaine Nolasco Queiroz
Novembro, 2010
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D’ORBIGNY, Alcide. Viagem pitoresca através do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 1976.
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Museu Mineiro

Fig. 1 – Museu Mineiro, fachada principal do prédio. Avenida João Pinheiro nº 342. Funcionários, Belo Horizonte
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O Prédio
s primeiros prédios levantados em Belo Horizonte, sob orientação rigorosa da Comissão Construtora da Nova Capital
(1893-1898), resultaram da transplantação de modelos europeus de características ecléticas que, recuperando as
linhas básicas da arquitetura greco-romana e renascentista, apresentavam um vocabulário ornamental de nítida
aparência afrancesada. Suas soluções plásticas e construtivas mais complexas mesclavam recursos dos chamados Estilos
históricos e de movimentos de vanguarda, como o Art-Nouveau, conciliando arte, técnica e inovações industriais.
Em torno do centro administrativo – nucleado pela Praça da Liberdade, com o Palácio Presidencial e as três primeiras
Secretarias de Estado – desenvolveu-se o Bairro dos Funcionários, com diferentes modelos de residências destinadas à
hierarquia do funcionalismo público transferido de Ouro Preto. Denominadas casas-tipo, seguiam categorias que iam de
“A” a “F”. As primeiras, tipo “A”, serviam aos funcionários menos qualificados (porteiros, contínuos, serventes); as últimas,
tipo “F”, eram verdadeiros palacetes, destinando-se à cúpula do Governo (secretários, desembargadores, diretores); as
intermediárias abrigavam as demais classes de servidores.

O
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Com tipologia básica submetida a uma legislação restrita 1, as casa-tipo obedeciam a prescrições da arquitetura
“progressista”, respondendo aos códigos de higiene e habitação. Apresentavam frontões, cimalhas e platibandas
ornamentais nas fachadas, pés-direitos elevados, portas e janelas dotadas de bandeiras. Os porões eram ventilados e
muitas vezes habitados. Nas casas maiores, a entrada ficava nas varandas laterais, dando acesso a um jardim, que limitava
ao fundo com o pomar.
Na Avenida da Liberdade (atual João Pinheiro), principal via de acesso ao centro cívico, foram erguidas casas-tipo “F”
para servir de residência oficial a Secretários de Estado, as quais receberam o mesmo requinte de tratamento dispensado
aos monumentos públicos. São exemplos as antigas residências dos Secretários de Estado da Agricultura e das Finanças,
inicialmente edificações contíguas, implantadas no centro de seus terrenos, com recuos nos limites laterais dos lotes. Em
seus projetos originais, concebidos pela Comissão Construtora, possuíam jardim fronteiro e entrada lateral com varanda,
destacando-se soluções plásticas em suas fachadas, onde se fundiam elementos funcionais e decorativos variados,
simulando composições acadêmicas apropriadas pelo Ecletismo.
No início do século XX, os dois edifícios mudaram de funcionalidade, transformando-se em prédios públicos. A
residência do Secretário da Agricultura recebeu o Senado Mineiro (1905) e a residência do Secretário de Finanças passou a
instalar a Prefeitura Municipal (1910).
Remanescentes arquitetônicos do final do século XIX, os dois prédios ainda conservam o uso público na atualidade,
abrigando, respectivamente, as sedes do Museu Mineiro e do Arquivo Público Mineiro. Ambos documentam a arquitetura que
marcou oficialmente a fase inicial da cidade, revelando modelos, conceitos e valores estilísticos associados à mentalidade
da elite política republicana que concretizou o audacioso projeto de transferência da Capital.
O atual partido arquitetônico do Museu Mineiro resulta de incorporações de anexos e de sucessivas alterações
internas e externas ali ocorridas ao longo dos anos. A intervenção mais remota e também a mais significativa teve início
em 10 de fevereiro de 1905, visando à adaptação do edifício como sede do Senado Mineiro. Executada pelo engenheiro Júlio
Augusto Horta Barbosa, o ponto essencial do projeto foi a anexação, ao prédio primitivo, de um grande bloco transversal,
vindo até o alinhamento da rua e ocupando o espaço antes reservado ao jardim. O novo bloco destinava-se à sala do
Senado e suas janelas abriam-se diretamente para a via pública. As antigas dependências da casa foram usadas para os
serviços burocráticos.

Fig. 2 – MUSEU MINEIRO, vista parcial interna. Exposição Colecionismo Mineiro, Sala das Colunas
1

Leis e Decretos relativos à construção e às alterações da casa-tipo, em Belo Horizonte: Decreto 1.453, 1901 – Regulamentos das construções e demolições de obras na cidade de Belo Horizonte. Decreto nº 818, 1895 –
Regulamento para a construção de casas para funcionários da nova Capital. Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte. Documento relativo às alterações nas casas-tipo. Museu Histórico Abílio Barreto, Belo Horizonte.
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Fig. 3 – ORATÓRIO DA VISITAÇÃO:. Minas Gerais, Século XVIII, Têmpera s/
tela, 50,6 x 29,0 x 14,0 cm. Coleção Geraldo Parreiras

Fig. 4 – RETRATO: 1886. Óleo s/ papelão 61,5 x 57,32 cm. Coleção Pinacoteca do Estado

2
3

A decoração da Sala de Sessões, que incluía uma
balaustrada e arquibancadas para o público, foi realizada
em 1908. Para a pintura do forro foi contratado no mesmo
ano o artista Alfredo Lima, que realizou os serviços em
parceria com os pintores Manoel da Costa Azevedo, Pedro
Miccusi e Francisco Tamietti 2. Preservado até os dias
atuais, o trabalho artístico deste forro divide-se em três
seções retangulares, destacando-se na seção central uma
grande rosácea, ladeada por frisos e molduras decoradas.
A composição pictórica desenvolve-se simetricamente,
repetindo elementos estilizados, como arabescos, flores
e folhas. Nos painéis laterais e na cimalha veem-se
símbolos oficiais e inscrições de temática histórica –
brasões de Minas com o lema Libertas quae sera tamem
e o escudo central da Bandeira nacional – que remetem
à função original daquele espaço público. Registramse, ainda, decorações nos forros da Sala das Colunas e
no vestíbulo. Presumivelmente executadas em época
posterior, estabelecem um diálogo harmonioso com a
linguagem pictórica eclética do forro da Sala de Sessões 3.
Extinto o Senado Mineiro com a Revolução de 1930,
suas dependências passaram a servir à Pagadoria-Geral
do Estado. Naquela ocasião, o edifício sofreu uma série de
intervenções descaracterizantes, incluindo alterações em
sua divisão interna e nos vãos de suas fachadas.
Nos anos de 1970, com a transferência da
Pagadoria-Geral do Estado para outro local, o Governo do
Estado decidiu destinar o prédio ao Museu Mineiro. Para
atender à nova funcionalidade, a edificação foi restaurada
e adaptada nos anos de 1978/79, sob a responsabilidade
do IEPHA/MG.
Nas décadas seguintes, intervenções pontuais
objetivaram garantir a salvaguarda do monumento e
dotá-lo de condições essenciais para a realização de suas
demandas institucionais.
A Instituição e seu Acervo
A história do Museu Mineiro tem como primeira
referência o ano de 1895, quando a Lei nº 126 criou o
Arquivo Público Mineiro. O artigo 2º desta Lei explicitou
o ideal de instalação do Museu do Estado, determinando
o recolhimento de acervo representativo da história e
da arte mineira. O conjunto reunido naquele momento,
totalizando oitocentos e setenta e dois objetos de diversas
categorias (armaria, instrumentos de suplício, objetos
líticos, numismática, pinturas de temáticas históricas,
etc.), deu origem ao núcleo do acervo institucional.
A Lei nº 528, de 20 de setembro de 1910, consolidou
juridicamente o Museu, especificando que este seria
instalado quando as circunstâncias financeiras do Estado
assim o permitissem.

IEPHA/MG. Dicionário biográﬁco de construtores e artistas de Belo Horizonte: 1894/1940. Belo Horizonte: IEPHA/MG, 1997. p. 138.
MUSEU MINEIRO. Catálogo de inauguração. Belo Horizonte: IEPHA/MG, 1983.
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Somente décadas depois, em fins dos anos 1970, o projeto do Museu Mineiro foi retomado e definitivamente realizado por
força do Decreto nº 18.606, de julho de 1977, que autorizou a implantação do Museu e indicou o Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG como fundação responsável pela execução do programa proposto.
Inaugurado em 1982, o Museu Mineiro passou a integrar a estrutura operacional do IEPHA/MG, vinculando-se diretamente à
Superintendência de Museus e Outros Acervos. Em abril de 1984, em decorrência da implantação da Secretaria de Estado da Cultura,
a Superintendência de Museus desligou-se do IEPHA/MG, passando a pertencer ao quadro estrutural da pasta recém-criada.
O acervo do Museu Mineiro é formado por objetos que documentam materialmente períodos distintos do processo de
formação da cultura mineira. Mais do que isso, na potencialidade de suas características formais, qualidades representativas e
sentidos simbólicos, são objetos historicamente selecionados para funcionar como veículos de qualificação da sociedade mineira
no espaço e no tempo. Constitui-se de peças de arte sacra e de mobiliário dos séculos XVIII e XIX, numerosa pinacoteca ilustrativa
de etapas marcantes das artes plásticas em Minas, utensílios domésticos e de uso pessoal, instrumentos de trabalho e de castigo,
objetos pessoais, pecuniários e cerimoniais, esculturas, insígnias e armaria; enfim, um mosaico de referências materiais da nossa
tradição que permite investigar e interpretar a história de Minas Gerais, potencializando as possibilidades de comunicação e fruição
dentro do Museu Mineiro.
Na atualidade, coloca-se como prioridade para o
Museu Mineiro conduzir reflexões sobre o leque de escolhas na
conformação do seu acervo, com vistas a identificar e preencher
suas lacunas, flexibilizá-lo e estabelecer políticas de aquisição
que reafirmem a sua vocação de Museu da Cultura Mineira, em
toda a sua pluralidade e extensão.

Fig. 5 – SÃO PEDRO APÓSTOLO: Manuel da Costa Ataíde, Século XVIII. Têmpera s/
tela 70,5 x 61,5 cm. Coleção Rede Manchete

Autoria: Maria Inez Cândido
Setembro, 2011
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JEQUITIBÁ

Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento

Fig. 1 – Igreja da Santíssima Trindade situada no município de Jequitibá

A Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento foi tombada por meio do Decreto Estadual nº. 19.872, de 20-3-1979, que em seu artigo primeiro traz o seguinte
texto “Fica aprovado o tombamento realizado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG da Igreja do Santíssimo
Sacramento, situada na Cidade de Jequitibá, a ser inscrito nos Livros nº. II e III, do Tombo de Belas Artes, e Tombo Histórico, das obras de Arte Históricas e dos
Documentos Paleográﬁcos ou Bibliográﬁcos, respectivamente, aos quais se refere o artigo 4º do Estatuto daquele Órgão.”

A

Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Jequitibá/MG está implantada em local inusitado e de grande beleza paisagística
próxima a uma lagoa e ao rio das Velhas. Foi erguida no início do século XIX, com provisão datada de 8 de junho de 1818, a pedido
do padre João Marques Guimarães.1 Outros dados sobre a construção do templo estão relacionados com a chegada, na região, de
Dona Pulquéria Maria Marques. Segundo esses relatos, Dona Pulquéria chegou ao local no ﬁnal do século XVIII, com seus cinco ﬁlhos e
com muitos escravos, para se apossar de uma sesmaria que lhe foi concedida. Juntamente com Dona Pulquéria veio o mencionado padre e
ambos promoveram a construção da capela.
O padre João Marques Guimarães se tornou um homem rico, possuidor de muitos escravos, constando que empreendeu, com
recursos próprios, a construção da ponte de madeira sobre o rio das Velhas, próximo a Jequitibá. O documento “ Atestado do padre João
Marques Guimarães sobre a produção de aguardente do seu engenho em 1811 e o valor pago de subsídio literário” permite inserir a
dimensão da riqueza do clérigo. À época, possuir escravos, produzir aguardente e ter um engenho eram indícios claros de fortuna. João
Marques Guimarães se tornou vigário da capela e, certamente, ajudou ﬁnanceiramente na sua construção.

1
TRINDADE, Cônego Raimundo. Instituições de Igrejas no Bispado de Mariana. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1945. Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Publicação nº. 13. p.
126-127.
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Na década de 1820, Dom Frei José da Santíssima Trindade,
bispo em Mariana entre os anos de 1820 a 1835, registrou em suas
Visitas Pastorais, informações sobre o templo citando padre João
Marques Guimarães:
Tem as capelas de Nossa Senhora da Conceição do Vínculo
da Jaguará, em distancia de légua e meia, a da Santíssima
Trindade na fazenda de José de Madureira Sousa dos
Santos, no recinto de uma ilha circulada pelo rio das
Velhas e ribeirão da Trindade, e sendo curada, mudou-se
o curato para a Capela do Santíssimo Sacramento do
Jutibâ e distancia da Jaguará quatro léguas. Habilitado
ordinariamente João Marques Guimarães”2

Fig.3 - Igreja de Jiquetiba [i.e. Jequitibá]: rio das Velhas. Fotograﬁa de Augusto Riedel

2

Fig. 4 – Fachada Principal da Igreja Matriz do Santíssimo
Sacramento. À direita o Cruzeiro

SANTISSIMA TRINDADE, Jose, Dom Frei. Visitas pastorais de Dom Frei Jose da Santíssima Trindade (1821-1825). Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1998. 446p
Livro de Tombo I e II da Paróquia do Santíssimo Sacramento de Jequitibá
MARÇAL, Joaquim (org. ). A Coleção do Imperador: fotograﬁa brasileira e estrangeira no século XIX. Rio de Janeiro: CCBB, 1997
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A descrição feita pelo bispo corresponde exatamente à
localização da Igreja do Santíssimo Sacramento de Jequitibá, próxima
do rio das Velhas.
Além de João Marques foram muitos os vigários que passaram
pela Igreja do Santíssimo Sacramento ao longo dos anos. Todavia,
Fig. 2 – Croqui da fachada principal da Igreja da Santíssima Trindade
um deles se tornou especialmente importante tanto pelas obras em
favor da comunidade quanto pela longevidade em que permaneceu à frente da paróquia. Trata-se do padre José Gonçalves Moreira, ﬁlho de um
fazendeiro da região que foi nomeado titular da paróquia em 1857, onde permaneceu até sua morte em 19153, completando 58 anos como
pároco em Jequitibá. Após sua morte os ﬁéis colocaram em sua homenagem uma campa em mármore na capela-mor da igreja.
O povoado de Jequitibá, originalmente chamado arraial da Trindade, foi elevado à categoria de Freguesia pelo então Presidente da Província de
Minas Gerais, Herculano Ferreira Penna, por meio da Carta de Lei 757 de 1856, e a capela, então, tornou-se Matriz do Santíssimo Sacramento.
A freguesia de Jequitibá fez parte do roteiro da viagem do Duque de Saxe, genro do imperador Pedro II, às províncias de Minas Gerais,
Bahia e Alagoas em 1868. Acompanhava essa expedição o fotógrafo alemão que fez um importante e o primeiro registro fotográﬁco da Igreja do
Santíssimo Sacramento (Fig. 3). As fotos foram reunidas no álbum intitulado Viagem de S. S. A. A. Reaes Duque de Saxe e Seu Augusto irmão Luiz
Philippe ao interior do Brazil4
A igreja passou por várias intervenções ao longo dos anos. Em 19-10-1878, por exemplo, a Lei Provincial 2453 mandava “proceder aos
reparos da matriz da paróquia do Santíssimo Sacramento de Jequitibá”. Além do desgaste natural do tempo, a igreja sofreu com as várias inundações
do rio das Velhas que daniﬁcaram documentos, imagens, elementos artísticos e a estrutura da ediﬁcação.
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A ediﬁcação é estruturada em madeira com vedação
em taipa. No que se refere às suas características arquitetônicas
enquadra-se ao padrão das ediﬁcações religiosas mineiras do início
oitocentos, sendo seu frontispício dotado de proporcionalidade
e harmonia. A fachada principal mostra portada elaborada em
madeira nobre com verga alteada, almofadada em entalhes de
ﬁguras geométricas. Acima da porta, veem-se duas janelas, rasgadas
ao nível do coro, com verga em arco e pequena cimalha, protegidas
por guarda-corpo em balaustrada recortada. Entre as janelas
observa-se interessante solução de janela-sineira central, com
divisão na vertical, onde estão depositados dois sinos com cabeçotes
em madeira (Fig. 5). A cimalha geral da fachada tem beiral em telhas,
frontão-empena com óculo trilobado encimado por cruz latina. O
frontispício é enquadrado por cunhais de madeira com pequeno
capitel, base e pedestal.
No adro da igreja está implantado um cruzeiro ornado por
símbolos que representam a Paixão de Cristo. Todas as peças foram
entalhadas, esculpidas e recortadas em madeira e pintadas.
O interior da Igreja do Santíssimo Sacramento é simples,
despojado. No átrio, lateral esquerda, está o batistério. Acima se
encontra o coro que possui guarda-corpo formado por balaústres em
madeira recortada. A ornamentação da nave, presumivelmente da
primeira metade do século XIX, é composta de três retábulos, sendo
dois em chanfro no arco-cruzeiro e o retábulo-mor. Os colaterais, um do
lado da epístola e outro do evangelho, são em madeira lisos e pintados
na cor azul cerúleo, com molduras retas em tons de branco e azul.
Os nichos são ornados com frontão em arco-pleno, renda da tribuna
vazada, dourada. Na parte central encontra-se o camarim com renda da
tribuna recortada e vazada. O trono é escalonado. No retábulo do lado
da epístola, as arquivoltas são ornadas com pinturas da simbologia do
Sagrado Coração de Jesus e, no retábulo, lado do evangelho, a pintura é
alusiva aos símbolos do Sagrado Coração de Maria.
Na nave encontram-se lustres em aros de metal dourados e
ﬁos de contas de cristais. Uma balaustrada torneada separa a nave da
capela-mor. Na capela-mor está disposto um lampadário prateado.
O retábulo-mor é composto de mesa retangular emoldurada
em dourado observando-se, no frontal, elementos decorativos em
C, banqueta reta com moldura nas cores azul cerúleo e branco,
entablamento com cornija moldurada e frisada e coroamento em
arquivoltas concêntricas recebendo ornatos em raionado estilizado
dourado. O camarim possui forro em abóbada de berço, pintado em
azul cerúleo com nuvens brancas, pintura ingênua, ilusionista com
representação do céu vendo-se, nesse espaço, em primeiro plano, ﬁgura
de Jesus Cristo, adulto, assentado em trono sem espaldar, portando, na
mão esquerda, um cetro; nas laterais do trono surgem, entre nuvens,
dois anjos trombeteiros; abaixo do trono aparecem vários anjos
com túnicas coloridas, alados, além de anjos adoradores; à direita da
composição outro anjo sustenta um turíbulo dourado. O nicho recebe,
ainda, nas laterais, pintura simulando cortinado. O trono é elaborado
em degraus escalonados e o sacrário traz porta ornada em cruz latina.
Coroamento em raionado estilizado.
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Fig. 5 – Janela sineira na fachada principal da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento
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IGREJA MATRIZ DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

Fig. 6 – Retábulo-mor da Igreja da Santíssima Trindade
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Na lateral esquerda da capela-mor, lado da epístola, está a
Capela do Santíssimo. O acesso a esse espaço é através de porta com
verga encimada por escudo da Ordem das Carmelitas, emoldurado
por rocalhas estilizadas. No seu interior encontra-se outro retábulo,
único da igreja a ser trabalhado com elementos ornamentais de
maior apuro, destacando-se não só por esse motivo, como também
pelo risco mais criativo. Trata-se, presumivelmente, de obra das
primeiras décadas do século XIX dada a sua rigidez geométrica
e ao uso, incomum no período rococó, de volutas e angras como
elementos de canto, emoldurando o nicho e o camarim.5
O retábulo é composto por base, corpo e coroamento.
A base é formada de mesa de altar retangular, laterais
abauladas, frontal decorado por filetes dourados trazendo,
ao centro, ornato em formato circular em que se observa uma
cruz latina com pedestal envolta por serpente, Tábuas da Lei
dispostas na lateral e inscrição em latim alusiva aos símbolos
ali representados. No registro inferior, sobreposto à mesa até
a altura da banqueta, entablamento ornado na lateral por
rocalhas e elementos virgulados. Pilaretes apoiam colunas
coríntias e o intercolúnio é emoldurado com frisos azuis e
ornatos em volutas, rocalhas e angras. Na parte externa da
composição, nicho com arremate superior em elaboradas
rocalhas. O entablamento se faz em cimalha; o dossel mostrase pouco ressaltado e recebeu pintura em azul cerúleo e
dourado; o coroamento em arquivoltas é arrematado por
canga na parte superior e rocalhas nas laterais. Camarim mostra
fundo forrado com espelho e renda de tribuna em elementos
fitomorfos dourados. A banqueta tem as laterais recortadas
em volutas e, na parte frontal, sacrário com representação de
cordeiro, símbolo da eucaristia, encimado por pedestal onde
está exposto o Santíssimo Sacramento, orago da Matriz. Todo
o conjunto é emoldurado com verga em arco abatido frisado.
Na sua simplicidade a Igreja Matriz do Santíssimo
Sacramento apresenta uma finura de detalhes e elegância de
proporções notáveis. A edificação é símbolo importante da
história e memória de Minas Gerais.

IGREJA MATRIZ DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

Fig. 7 – Capela do Santíssimo da Igreja da Santíssima Trindade

Fig. 8 – Conjunto de retábulos. Foto de 1978

Autoria: Ailton Batista da Silva, Luis Molinari e Ruth Villamarin Soares

5

IEPHA/MG. Projeto de Restauração de Elementos Artísticos da Igreja do Santíssimo Sacramento de Jequitibá. Belo Horizonte, 1981
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BELO HORIZONTE
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Igreja do Sagrado Coração de Jesus

O

visitante que vem à Igreja do Sagrado
Coração de Jesus, logo no adro, recebe
importantes informações sobre a
história de sua construção. Duas placas fazem
alusão ao seu passado, uma primeira informa:
“Esta egreja foi projectada e desenhada por
Edgar N. Coelho, em dezembro do anno de
1901”. Uma outra lembra: “Esta egreja foi
construída sob os auspícios de Da Anna de
Aquino Salles 1901 –1920” (Ver Figuras 2 e 3).
Edgar Nascentes Coelho formado na Escola
Nacional de Belas-Artes veio para Belo
Horizonte em 1894 atuando como primeiro
desenhista da Seção de Arquitetura da
Comissão Construtora da Nova Capital.
Também assina os projetos da Igreja de Santa
Efigênia, da Igreja de São José e da Capela de
Santa Cruz, além de inúmeros outros.

A iniciativa da construção foi da
esposa do Presidente de Estado Francisco
Sales que, para tanto, desde 1897 angariou
donativos para a capela dedicada ao Sagrado
Coração de Jesus.
Os terrenos para a construção
foram doados por Aarão Reis, engenheirochefe da Comissão Construtora, onde em
27 de janeiro de 1900 foi lançada a pedra
fundamental.

Fig 1 - Igreja do Sagrado Coração de Jesus situada na avenida Carandaí, nº 1010 , em Belo Horizonte

A Igreja do Sagrado Coração de Jesus é o segundo templo de Belo Horizonte. O primeiro é a Capela do Rosário, pequena edificação
conhecida também com o orago de Santo Antônio, localizada na avenida Amazonas, esquina com São Paulo e Tamoios. Essa capela foi
construída, provisoriamente, pela Comissão Construtora da Nova Capital em substituição a outra de mesma invocação que existiu
próximo à rua da Bahia com Timbiras e que foi demolida. A Catedral de Nossa Senhora da Boa Viagem só foi inaugurada em 1921.

1
A invocação da igreja que consta do decreto é apenas a de Sagrado Coração e existe recomendação expressa no processo de tombamento para que assimo fosse. No entanto ﬁca claro pela documentação e
pela ornamentação do templo que se trata do Sagrado Coração de Jesus, orago que adotamos neste livro.
2
A invocação da igreja que consta do Decreto é apenas a de Sagrado Coração e existe recomendação expressa no Processo de Tombamento para que assim o fosse. No entanto, ﬁca claro pela documentação
e pela ornamentação do templo que se trata do Sagrado Coração de Jesus, orago que adotamos neste fascículo.
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Fig. 3 - Placa lembrando que a construção
da igreja teve o apoio da esposa do
Presidente de Estado Francisco Sales.
Acervo IEPHA/MG

Fig. 2 - Placa alusiva à autoria do
projeto arquitetônico

A volumetria é movimentada pelo jogo de telhados em
diferentes alturas. A torre única, com cobertura em quatro águas,
é ponto mais alto da edificação. Dali bem mais baixo temos os
telhados da nave e parte do transepto, ambos com quatro águas.
Um pouco mais baixo ainda tem-se a cobertura da parte restante
do transepto e o da ábside.
O frontispício, perfeitamente simétrico, tem o eixo
axial na torre ressaltada sobre a frontaria da nave compondo,
verticalmente, três módulos distintos. Horizontalmente, vê-se
o vão do pórtico com verga em arco ogival, no nível da torre, e,
no nível do coro, tem-se uma janela ogival emoldurada com
dupla arcada separadas por colunatas e capiteis com elementos
fitomorfos. E por fim a sineira trapezoidal que recebe em cada
lado uma pequena janela trapeira. Nas laterais da torre e em
segundo plano recebem platibandas escalonadas e vãos de
janelas com vergas ogivais emolduradas. (Figura5)
As fachadas laterais são marcadas, horizontalmente,
pelas cornijas de embasamento, pelos frisos, entre o nível da nave
e do coro, pelas cornijas de entablamento e, por fim, pelo ático.
No transepto, em seu corpo mais alto, o ático recebe desenho
elaborado formando um perfil semicircular encimado por
cruz e ladeado por pináculos; o mais baixo, apresenta desenho
mais simplificado e tem seu eixo marcado por um semicírculo.
Verticalmente, ressaltos de alvenaria à maneira de contrafortes
e, nas extremidades, pilastras que se prolongam terminando em
pináculos dão ritmo às fachadas. (Figura 6)

Fig. 4 - Cópia heliográfica do projeto de Egard Nascentes Coelho com
planta, fachada principal e corte transversal
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A igreja localiza-se numa praça triangular conformada
pela confluência das avenidas Carandaí e Alfredo Balena e rua
Paraíba em um nível ligeiramente superior ao plano das calçadas.
Foi concebida quando o ecletismo dominava a arquitetura
brasileira e apresenta em sua composição uma predominância do
vocabulário gótico – estilo que os arquitetos da época adotavam,
preferencialmente, para o programa religioso – sem entretanto,
deixar de utilizar elementos do classicismo – modenaturas,
entablamentos, colunas compósitas –, aliando-se, portanto, ao
movimento eclético.
A planta em cruz latina se organiza em átrio que se
abre, à direta de quem entra, para escada de acesso ao coro e, à
esquerda, para o batistério, invertendo a disposição tradicional
pia/escada nos programas religiosos em Minas Gerais. Segue-se
nave única, transepto com capelas laterais e ábside septagonal.
(Ver figura 4)

IGREJA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Fig. 5 - Vista da Igreja do Sagrado Coração de Jesus
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Fig. 7 - Forro da nave com pintura representativa do
coro celeste e de cenas da vida de Jesus Cristo
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Fig. 6 - Detalhe da capela lateral e da ábside

Fig. 8 - Detalhe do transepto e capela-mor ao fundo

Os vãos laterais no nível da nave são centralizados e em número de três, uma porta ladeada por duas janelas. No nível do coro
cinco janelas perfiladas compõem cada fachada. Todos os vãos, à exceção do pequeno óculo na torre, têm vergas em arco ogival e
recebem vedação em caixilho de ferro e vidro formando desenhos florais estilizados.
No interior destacam-se os trabalhos de pintura do forro da nave onde estão representadas o coro celeste e cenas da vida de
Cristo (Figura 7). O tratamento parietal da nave é composto por pilastras compósitas e entablamentos que servem de trama para
painéis moldurados e, nas janelas ogivais, cercaduras em guilhochê. As colunas colossais do cruzeiro com seus capitéis compósitos e
fuste com pintura marmorizada sustentam o forro em abóbada de aresta (Figura 8). No cruzamento das nervuras da abóbada pinturas de anjos cantores e nos ângulos inferiores os evangelistas e os doutores da igreja.

3
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Fig. 9 - Vista da capela-mor e seu altar
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Fig. 10 - Detalhe do ladrilho hidrálico do piso

No transepto o forro recebe pinturas com guirlandas de flores e laçarotes de fitas. Destacam-se igualmente o conjunto de três
altares, o altar-mor com a imagem do Sagrado Coração de Jesus (Figura 9), e os do transepto, Nossa Senhora da Guia, lateral direito
e o de Santa Terezinha, lateral esquerdo. O piso da nave e das capelas é confeccionado com dois tipos de madeira, uma clara e outra
escura, formando painéis moldurados por ladrilhos hidráulicos decorados com motivos florais estilizados formando corredores entre
os bancos (Figura10).
Em meados de 1979 a igreja passou por serviços de recuperação do telhado e, no mesmo ano, entrou para o Programa de
Obras Urgentes do IEPHA/MG quando foi elaborado um projeto de restauro. Em 1983 foram iniciadas as obras que incluíam serviços
de instalação elétrica, telhado, cobertura, piso, revestimento, carpintaria e restauro de elementos artísticos. Em 1998 a praça também
foi objeto de restauração.
Autoria: Tarcísio de Guadalupe Sá Ferreira Gomes
Junho, 2011

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
MIRANDA, Selma Melo (Coord.). Inventário do patrimônio cultural da Arquidiocese de Belo Horizonte: Igreja do Sagrado Coração de
Jesus de Belo Horizonte (MG). Inventário no 4. Belo Horizonte: Arquidiocese de Belo Horizonte/PUC-MG, 2005.
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ARAXÁ

Capela de São Sebastião

Fig. 1 – Fachada frontal da Capela de São Sebastião

O tombamento do edifício foi aprovado pelo Decreto Estadual nº. 19.908, de 22 de maio de 1979, sendo determinada sua inscrição no Livro
de Tombo nº. II, do Tombo de Belas Artes, número de inscrição XXIII, pág. 5; e no Livro de Tombo nº. III, do Tombo Histórico, das obras de Arte
Históricas e dos Documentos Paleográﬁcos ou Bibliográﬁcos, número de inscrição XVIII, pág. 4, sob a seguinte designação: ediﬁcação e imagens
nela existentes.

A

Capela de São Sebastião (ﬁgura 1) foi construída no primeiro quartel do século XIX por iniciativa das irmandades de São
Sebastião e de São Francisco. O viajante francês Saint-Hilaire, que visitou a região em 1819, cita em seus relatos que existia em
Araxá uma igreja paroquial pequena, quase em ruínas, e que duas novas capelas estavam sendo construídas. Possivelmente
uma dessas capelas é a de São Sebastião, visto que não havia outras nessa época.
Atribui-se a construção do templo ao membro da Irmandade de São Sebastião, José Pereira Bonjardim, católico devoto, um
dos primeiros a migrar para a região de Araxá. Outro irmão importante foi Bento Antônio da Boa Morte, autor de algumas das
esculturas existentes no interior da capela. Segundo relatos, atrás do templo existia um cemitério com dois grandes portões laterais:
o da direita, destinado aos irmãos de São Sebastião e o da esquerda, aos irmãos de São Francisco.
No ano de 1842, em um dos desdobramentos do conﬂito entre Liberais e Conservadores ocorreu um embate, no Largo de
São Sebastião, em frente à capela. Nesse evento um soldado que estava na torre do templo foi atingido e morreu. Tal fato provocou a
suspensão dos cultos por um longo tempo e a posterior demolição da torre em 1860, deﬁnindo o aspecto atual do edifício.
A festa em homenagem a São Sebastião acontece regularmente todos os anos.
Em 1991 a capela passou a abrigar o Museu Sacro da Igreja de São Sebastião, que se destina à preservação da história
religiosa e artístico-religiosa da cidade de Araxá.
A ediﬁcação religiosa de planta retangular situa-se em meio a uma praça pública. Na parte frontal do bem tombado
desenvolve-se adro de planta triangular, com piso revestido em pedras naturais e bloquete e ornamentado por dois jardins gramados.
O adro é interrompido em sua parte central por via local de veículos.
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Fig. 3 - Vista em perspectiva da Capela de São Sebastião, tendo em destaque as
fachadas posterior e lateral direita

Na parte posterior do imóvel encontra-se uma pequena
praça com ambiente bucólico e paisagismo exuberante. Passeios
laterais encerram o lote da capela, separando-a da via pública.
A capela apresenta embasamento aﬂorado, com presença
de aberturas retangulares gradeadas – suspiros –, que possibilitam
a ventilação do piso em tabuado corrido.
O sistema construtivo é em estrutura autônoma de
madeira, com vedações de pau-a-pique ou adobe. Os acessos se dão
em todas as fachadas, à exceção feita para a fachada posterior. A
ediﬁcação apresenta riqueza volumétrica e altimétrica, com volumes
dispostos de maneira escalonada, sendo o correspondente à nave
o maior deles; seguido da construção que abriga a capela-mor e
os correspondentes à sacristia. Esse último possui forma de “U” e
abraça a capela-mor. Essa rica conﬁguração espacial proporciona
Fig. 4 - Vista em perspectiva da Capela de São Sebastião, tendo em destaque as
o surgimento de muitas águas de telhados, a começar pelas duas fachadas frontal e lateral esquerda
águas da nave, outras duas que cobrem a capela-mor e os telhados
de uma água relativos aos corredores laterais, corredores da sacristia e sacristia. A cobertura possui contrafeito. Os beirais são generosos e
apresentam acabamento em guarda-pó, com madeiras pintadas na cor azul.
A ediﬁcação se caracteriza pela grande quantidade de vãos situados em dois níveis, característica essa observada em todas as
fachadas, à exceção da fachada posterior, que possui somente vãos no térreo. As janelas e portas são, em sua maioria, do tipo calha, em duas
folhas de madeira maciça e de abrir para o interior. No entanto, a porta da sacristia, localizada na fachada lateral esquerda e os fechamentos
da fachada frontal são almofadados. A porta da sacristia é em folha única. Todas as vedações apresentam enquadramento em madeira e
verga em arco abatido. Os enquadramentos são pintados na cor azul e as vedações são bege.
A fachada frontal é composta por duas janelas rasgadas e três portas, estando as janelas localizadas na altura do coro e as portas no
térreo. Estas últimas situam-se nas extremidades inferiores do edifício e no eixo longitudinal da ediﬁcação e são em duas folhas de madeira
almofadadas e de abrir para o interior. Os vãos distribuem-se em intervalos regulares e perﬁlados. Exceção feita para a porta da lateral
direita da fachada frontal, ligeiramente mais baixa que as demais. As portas e as janelas dispõem-se de maneira desencontrada. Os esteios
e cunhais são aﬂorados e pintados na cor azul, formando trama ortogonal a decorar a alvenaria branca. As janelas rasgadas apresentam
guarda-corpo entalado e balaustrada em três balaustres de seção circular e afunilados. A empena triangular é marcada por óculo formado
por quatro lóbulos, em forma de ﬂor. Os beirais das coberturas avançam em relação ao pano de alvenaria. No cume da empena aﬂora cruz
latina metálica sobre esfera armilar.
As fachadas laterais podem ser divididas em duas partes em função da volumetria apresentada. Sendo assim, tem-se, na metade
anterior da igreja – no volume correspondente à nave –, pano único de alvenaria. A metade posterior da igreja possui dois planos de alvenaria:
o primeiro, correspondente aos corredores da sacristia; o segundo, relativo ao pano da capela-mor; praticamente cego.
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Fig. 2 - Vista em perspectiva da Capela de São Sebastião, tendo em destaque as
fachadas frontal e lateral direita
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Fig. 6 - Fachada posterior da Capela de São Sebastião

Fig. 5 - Vista em perspectiva da Capela de São Sebastião, tendo em destaque as
fachadas posterior e lateral esquerda

Fig 7 – O dirigível no 6 contornou a Torre Eiffel em 19 de outubro de 1901
Fig. 7 - Vista da nave, tendo os retábulos ao fundo

Fig. 8 - Vista do coro

A fachada lateral direita (ﬁguras 2 e 3), no que concerne à nave, possui quatro janelas e uma porta no nível térreo e quatro janelas
altas. Os vãos são regulares e estão alinhados e a porta situa-se na parte central da nave, tendo duas janelas de cada lado. A janela mais
distante da fachada frontal, entretanto, não encontra correspondência no pavimento superior. O volume aﬂorado da capela-mor é ladeado
por um vão retangular de cada lado, possuindo fechamento em gradil de madeira em trama reticulada ortogonal e verga reta de madeira.
O pano de alvenaria do corredor lateral da sacristia é pontuado por três janelas alinhadas em altura, porém distribuídas em intervalos
irregulares.
A fachada lateral esquerda (ﬁguras 4 e 5) apresenta, na metade anterior da igreja, três janelas e uma porta no nível térreo e cinco
janelas altas, todas alinhadas e regulares. A janela superior mais distante da fachada frontal, entretanto, não possui vão correspondência no
nível térreo. Cabe destacar que a janela superior mais próxima da fachada frontal apresenta guarda-corpo entalado, que segue as mesmas
características dos guarda-corpos das janelas rasgadas da fachada frontal. A porta situa-se em meio à nave, estando a dois vãos de janela
da fachada frontal. A metade posterior da ediﬁcação possui duas portas nas extremidades da alvenaria e duas janelas em posição central,
todas alinhadas em altura e em intervalos regulares.
A fachada posterior (ﬁgura 6), da mesma forma que a metade posterior das fachadas laterais, caracteriza-se por apresentar panos
de alvenaria em dois planos. Dessa forma, o plano anterior, correspondente à sacristia, apresenta quatro vãos de janelas distribuídos em
intervalos regulares, alinhados em altura e com iguais dimensões. Em um segundo plano encontra-se a empena cega da capela-mor.
Internamente o edifício divide-se em: nave (ﬁgura 7), coro (ﬁgura 8), corredores laterais da nave, capela-mor (presbitério), corredores
laterais da sacristia, sacristia posterior e cômodo sob o retábulo-mor, (onde foram construídas instalações sanitárias).
As alvenarias são pintadas de branco e os pilares e enquadramentos dos vãos, ambos em madeira, aﬂoram do pano de alvenaria e
são pintados de azul. As vedações das portas e janelas são em madeira maciça, do tipo calha e de abrir. O piso da igreja é em tabuado corrido,
com tábuas largas e bem conservadas.
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Fig. 9 – Vista do retábulo colateral do
lado da Evangelho

Fig. 10– Vista do retábulo-mór

CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO

Fig. 11 – Vista do retábulo colateral do
lado do Epístola

A nave possui forro em gamela, com lambris de madeira pintados de branco. Tirantes de madeira dispostos em intervalos regulares
fazem a amarração das paredes laterais e são pintados nas cores branca e azul.
Uma balaustrada em tremidos (peças planas de madeira) recortados separa a nave dos retábulos colaterais. O mesmo fechamento
é veriﬁcado no coro e no presbitério.
Os elementos artísticos integrados se resumem a dois retábulos colaterais (ﬁguras 9 e 11) e o retábulo-mor (ﬁgura 10). Todos são
inﬂuenciados pelo estilo neoclássico e estão descaracterizados por repintura. Os retábulos colaterais distinguem-se por terem dois pares
de colunas lisas sobre modilhões ladeando o camarim, sendo um par de cada lado. Os capitéis das colunas são bastante simpliﬁcados e
são arrematados por cornija. O camarim em arco pleno possui renda da tribuna trabalhada e coroamento em arquivoltas lisas. O frontão é
recortado, em forma de arco abatido e está decorado com pintura artística em sua parte central.
O retábulo-mor possui estrutura muito semelhante à dos retábulos colaterais. As colunas estão mais espaçadas umas das outras
e um nicho misulado e com coroamento em forma de bulbo surge entre elas. As extremidadas laterais do retábulo são decoradas por
ornamentação ﬂoral. A ﬁgura do santo padroeiro aparece sobre trono do camarim, escalonado em quatro degraus, com faces chanfradas
e superfícies almofadadas e pintadas. A mesa do altar possui interior decorado por pinturas de origem popular. A abertura frontal da mesa
revela a bela imagem do Cristo Morto.
A imaginária é de boa qualidade e juntamente com alguns elementos integrados compõem o acervo do Museu Sacro, instalado
nas antigas dependências dos corredores laterais da sacristia.
Autoria: André de Sousa Miranda, Luis Gustavo Molinari Mundim
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMON BARRETO. Laudo Técnico de Conservação de Bens Móveis. Museu Sacro da Igreja Matriz de São Sebastião. - ICMS
Cultural – Araxá: Março de 2001.
LUZ, Carlos. O Barreiro do Araxá. Palestra feita no Rotary Club do Rio de Janeiro, no dia 10 de abril de 1942. In: ZEMA, Lourdes. Águas de Araxá. – Araxá: Tamoios Editora Gráﬁca Ltda., 1998.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. Dossiê de Tombamento da Igreja Matriz de São Sebastião. Araxá: Prefeitura Municipal, 2001.
SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem às nascentes do rio São Francisco. Belo Horizonte: Itatiaia: Universidade de São Paulo, 1975. 190 p.
ZEMA, Lourdes. Águas de Araxá. – Araxá: Tamoios Editora Gráﬁca Ltda., 1998.
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CAETÉ

Acervo IEPHA/MG

Casa de João Pinheiro (Solar do Tinoco)

Fig. 1 – Museu Casa de João Pinheiro e Israel Pinheiro (Solar do Tinoco), situado à Praça Paulo Pinheiro da Silva em Caeté, MG

O tombamento pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico – IEPHA/MG da Casa de João Pinheiro é homologado pelo Decreto nº.
20.582, de 26-5-1980 e inscrito no Livro de Tombo nº. I, do Tombo Arqueológico, Etnográﬁco e Paisagístico e no Livro de Tombo nº. III, do Tombo
Histórico, das obras de Arte Históricas e dos Documentos Paleográﬁcos ou Bibliográﬁcos.

A

s primeiras investidas bandeirantes na região de Caeté, em busca de ouro, prata e metais preciosos, remontam ao início dos
setecentos. Nesses sertões de mato fechado, em 1701, foram descobertas minas de ouro pelo sargento-mor Leonardo Nardez Sisão,
onde surgiu a povoação que deu origem à Caeté, topônimo indígena que signiﬁca mato denso ou mata virgem. A Vila, conhecida
inicialmente como Vila Nova da Rainha de Caeté, foi criada em 26 de janeiro de 1714, por um decreto do governador Dom Braz Balthazar da
Silveira e seu nome, anos mais tarde se resumiria a apenas Caeté quando foi elevada à condição de cidade em 1865.
Por volta de 1708, Caeté foi berço da chamada Guerra dos Emboabas – conﬂito pelo direito de exploração das recém-descobertas
jazidas de ouro, travado entre os desbravadores paulistas ou vicentinos que haviam descoberto a região das minas, e os portugueses e
imigrantes das demais partes do Brasil, sobretudo da Bahia, conhecidos como emboabas1. Diversas consequências podem ser relacionadas
ao se encerrarem os confrontos, entre elas: a metrópole portuguesa assume o controle administrativo da região; a então Capitania de São
Vicente, em 3 de novembro de 1709, é dividida em Capitania de São Paulo e Minas de Ouro e Capitania do Rio de Janeiro ligadas diretamente
à Coroa; é regulamentada a distribuição de lavras entre emboabas e paulistas, assim como a cobrança do quinto; São Paulo deixa de ser vila
e transforma-se em cidade; alguns paulistas emigram para o oeste e mais tarde descobrem novas jazidas minerais nos atuais estados de
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás; e ao aumentar a produção de ouro, a região das Minas sai da pobreza e se torna uma das maiores
economias do Brasil colonial junto com as produções de sacarose representadas pelos engenhos da Paraíba, Pernambuco e Bahia.

1

Os emboabas ou imigrantes, eram assim conhecidos por protegerem as pernas e os pés com botas e rolos de panos, ﬁcando parecidos com aves (galinhas calçudas) designadas por tal nome. Segundo o Dicionário
Houaiss, emboaba seria a junção das palavras mbo (fazer que) + aba (ferir), sendo que mbo’aba signiﬁca no coletivo aos “que invadem, agridem”. Para o tupinólogo Eduardo de Almeida Navarro, emboaba, em tupi
signiﬁca “mão peluda”, junção dos termos mbó (mão) e ab (peludo). Nome dado aos portugueses em Minas Gerais no século XVIII.
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Fig. 2 - Detalhe da Casa de João Pinheiro

Acervo IEPHA/MG

Caeté, com a opulência do ouro e o passar dos tempos,
cresce e transforma-se, o que reﬂete na arquitetura de suas igrejas,
no casario colonial e no traçado urbano. Preservados, a riqueza dos
monumentos manteve-se até os dias atuais e muitos receberam
tombamentos federais: a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom
Sucesso (projetada por Manuel Francisco Lisboa e a primeira de
Minas construída em alvenaria de pedras e com ricos trabalhos de
talha no interior da igreja executados por José Coelho de Noronha); a
Capela de Nossa Senhora do Rosário com seu cemitério secular com
os túmulos de João Pinheiro e do seu ﬁlho Israel Pinheiro; e o Museu
Regional ou Casa Setecentista que foi residência do primeiro Barão
de Catas Altas, João Batista Ferreira de Souza Coutinho. Nos distritos,
destacam-se: o conjunto paisagístico e arquitetônico da Serra e
Santuário de Nossa Senhora da Piedade em Penedia onde também
foi instalado o Observatório Astronômico da UFMG e a Igreja Matriz
de Nossa Senhora de Nazaré em Morro Vermelho. A cidade ainda
mostra exemplos dos antigos chafarizes e do pelourinho, a Capela
de Santa Frutuosa, a Estação Ferroviária, a Capela de São Francisco de
Assis e a Casa de João Pinheiro, ou Solar do Tinoco, que sobressai pela
sua história e por seu tombamento estadual.

CASA DE JOÃO PINHEIRO (SOLAR DO TINOCO)

Acervo IEPHA/MG
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Fig. 3 - Fotograﬁa antiga do solar (sem data)

A primitiva construção do Solar do Tinoco, que pertencia ao Barão de Cocais Feliciano Pinto Coelho da Cunha, remonta ao século XVIII, mas
a ediﬁcação sofreu modiﬁcações no século seguinte, o que resultou no partido atual. Adquirido, em 1893, pelo político João Pinheiro da Silva, serviu
para moradia juntamente com a família ao longo da sua vida. O terreno com área de 330 mil m2 englobava arquitetura urbana e rural, terras de
cultura e mineração, casas de sobrado e faíscas. A chácara tem o nome ligado a João Tinoco da Silva que possuía datas minerais pelos idos do ﬁm
do ano de 1750. Situa-se em frente à antiga Cerâmica Nacional, fábrica que também pertenceu à família, e a casa implanta-se no sopé de encosta
com jardim e pátio frontal fechado com muro de alvenaria e guarda-corpo em balaústres de cerâmica. Um bosque ﬁca ao lado direito da casa; um
pomar e resquícios da Mata Atlântica, aos fundos.
A ediﬁcação mantém suas linhas tradicionais, peculiares das casas senhoriais de Minas do século XIX. Possui dois pavimentos com sistema
construtivo em alvenaria de tijolos cozidos e estrutura em pilares de concreto armado e laje. Os vãos no térreo são em arco, fechados em portas de
calha e grades de ferro e, no pavimento superior, em verga reta com vedação em esquadrias de madeira e vidro com janelas de guilhotinas. Todos
os vãos recebem sobreverga emoldurada em madeira, varanda central entalhada no segundo pavimento apresenta três arcos e quatro esteios de
madeira e, embaixo, guarda-corpos de balaústres. Internamente, os salões principais voltam-se para essa varanda. A cobertura em quatro águas é
estruturada em madeira com largos beirais e telhas do tipo capa e bica.
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Fig. 4 – Detalhe dos jardins
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CASA DE JOÃO PINHEIRO (SOLAR DO TINOCO)

Fig. 5 – Detalhe dos vãos de porta e janela do 1º pavimento

Adaptados para o novo uso, os espaços internos foram mantidos. No primeiro piso, antigo porão, onde existiam um depósito, o celeiro e
a biblioteca, hoje funcionam a recepção, um depósito e duas salas multiuso com internet acessível à população e sala de pesquisa informatizada.
No segundo piso, no andar principal, durante a moradia da família Pinheiro, além das duas varandas, uma frontal e outra posterior acompanhando
o partido em L, possuía a sala de estar, o escritório, a sala de jantar, a sala de almoço, três quartos, instalações sanitárias e banhos e cozinha com
despensa. Hoje funciona o Museu com três salas para Exposição Permanente e uma para Exposição Temporária, duas salas para a Administração,
uma sala para a Biblioteca e Arquivo, três cômodos para a Reserva Técnica, uma copa e instalações sanitárias. Foram mantidos o hall e as varandas.
No terreno dos fundos existe um quiosque e uma pequena ediﬁcação reservada para oﬁcinas de cerâmica.
O Decreto nº 19.952, de 6 de julho de 1979, cria o Museu que é tombado pelo IEPHA/MG em 1980. O Decreto nº 1.375/93 declara de
utilidade pública para ﬁns de desapropriação o imóvel “Casa Grande” ou “Solar do Tinoco” pertencente à Companhia de Distritos Industriais de
MG – CDI/MG. Finalmente, o Museu João Pinheiro e Israel Pinheiro, primeira unidade da Fundação Israel Pinheiro – FIP, é fundado no ano de 1994
por Coracy Uchôa Pinheiro, viúva de Israel. Instalado no Solar do Tinoco, em Caeté, ponto de partida do percurso dos dois grandes homens públicos,
tem como objetivos contribuir para a preservação da cultura política mineira baseada no projeto desenvolvimentista brasileiro que pressupõe a
luta pela autonomia política e pelo crescimento econômico aliado ao bem-estar social e à educação.
Hoje, a casa-museu constitui um centro de referência regional para as questões do patrimônio e preservação de bens culturais com um
acervo sistematizado e aberto ao público, formado pelo arquivo privado de Israel Pinheiro; o mobiliário, a coleção de objetos de uso cotidiano e
obras de arte, fotograﬁas e documentos pertencentes à família Pinheiro; e o arquivo histórico da cidade de Caeté.
João Pinheiro da Silva nasceu na cidade mineira do Serro, no dia 16 de dezembro de 1860. Em 1883, muda-se para São Paulo
para estudar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Torna-se professor da Escola Normal de São Paulo onde
conhece Helena de Barros, sua futura esposa.
Depois de formado, quando da proclamação da Lei Áurea em 1888, estabelece-se com um escritório de advocacia em Ouro
Preto e torna-se um dos fundadores do jornal “O Movimento” e do Partido Republicano em Minas Gerais.
Em 15 de novembro de 1889, proclamada a República, João Pinheiro candidata-se ao cargo de Deputado Provincial. No ano
seguinte, é nomeado, pelo Governo Provisório, Secretário do Estado de Minas Gerias. Foi o primeiro Vice-Governador do
Estado, no governo de Cesário Alvim. Em fevereiro de 1890, substituiu este último na presidência do Estado de Minas Gerais
e permaneceu no cargo até julho do mesmo ano, quando renunciou. Depois, elegeu-se Deputado Federal e foi escolhido
representante de Minas na Primeira Assembleia Constituinte Republicana que redigiu a primeira Constituição da República.
Retira-se da vida pública em 1893 e vai morar em Caeté, onde compra o Solar do Tinoco e a “Cerâmica Nacional”.
Em 1903, presidiu o Primeiro Congresso Agrícola, Industrial e Comercial em Belo Horizonte, em que sua análise da crise
econômica e suas ideias inovadoras ganham repercussão no Estado.
No ano de 1904, é eleito para o Senado Federal, cargo que exerceu por pouco tempo, pois em 1906, João Pinheiro toma
posse como Governador de Minas Gerais. Procura pôr em prática sua crença de que “as formas de Governo são um meio
de realizar a felicidade pública”. Empenha-se no crescimento econômico e procura tirar Minas da situação de estagnação
econômica em que se encontrava para alcançar a estabilidade política e a justiça social. Deu início à reforma do ensino
primário e técnico-profissional, criou a Escola Normal de Belo Horizonte e fundou o Instituto Histórico e Geográfico de Minas
Gerais. Suas ideias tornam-se um dos fundamentos do projeto político que, a partir dos anos 1950, seria conhecido como
“desenvolvimentismo”.
João Pinheiro da Silva morre aos 47 anos, em 1908, no auge da carreira, como um dos grandes nomes da política nacional.
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Fig. 6 - Escadaria de pedra que dá acesso externo ao 2º
pavimento
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Fig. 7 - Interior do Museu

Israel Pinheiro da Silva nasceu em Caeté, Minas Gerais, em 4 de janeiro de 1896, quinto dos 12 ﬁlhos de João Pinheiro da Silva e
Helena de Barros.
Com a posse do pai no governo do Estado de Minas Gerais, em 1906, muda-se com a família para o Palácio da Liberdade e começa
a estudar no Ginásio Mineiro, à rua da Bahia.
Em 1908, morre seu pai e a família passa por diﬁculdades, uma vez que a fábrica de cerâmica de Caeté encontrava-se endividada.
Os amigos de João mobilizaram-se para construir uma casa via subscrição pública doando-a à viúva, na capital, em avenida hoje
chamada João Pinheiro.
De 1909 até o ﬁnal de 1911, Israel Pinheiro estuda no Colégio Preparatório Santo Estanislau, atual Colégio Anchieta de Nova
Friburgo (RJ). Em 1912, passa no exame para a Escola de Minas, em Ouro Preto, onde realiza seus estudos e se forma, em 1919, em
Engenharia de Minas, Metalurgia e Civil. Como prêmio de melhor aluno durante todo o curso, ganha uma viagem à Europa.
Em 1922/23, elege-se vereador em Caeté e é nomeado agente executivo da cidade, cargo equivalente a Prefeito. Assume a direção
da cerâmica da família e no ano seguinte casa-se com Coracy de Mendonça Uchôa. No ano de 1925, morre José Pinheiro, seu irmão
mais novo, vitimado por tifo.
Israel Pinheiro torna-se Secretário de Agricultura de Minas Gerais, em 1933, escolhido pelo interventor Benedito Valadares. Elabora
um plano de desenvolvimento principalmente para a agricultura e os transportes. Participa da criação da cidade industrial de
Contagem, dando continuidade aos sonhos do pai, um entusiasta do planejamento e das iniciativas industriais.
Em 1941, durante a segunda Guerra Mundial, escolhido por Getúlio Vargas, integra a Comissão que discute acordos econômicos
com o governo americano.
No ano seguinte, cria e preside a Companhia Vale do Rio Doce – CVRD.
Eleito deputado federal pelo Partido Social Democrata (PSD) de Benedito Valadares, em 1946, apresenta projetos na área econômica
e luta pela transferência da capital do país para o Planalto Central. Preocupado em interiorizar o desenvolvimento, apresenta
emenda propondo a localização no próprio local onde depois se ergueu Brasília.
Deixa o mandato para aceitar o convite do então presidente Juscelino Kubitschek para presidir a Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil, a Novacap, em 1956. Brasília é inaugurada em 21 de abril de 1960, três anos e seis meses depois e Israel Pinheiro
é seu primeiro prefeito.
Em 1966, foi eleito governador de Minas em pleno governo militar, pelo PSD e mantém a orientação e inspiração nas ideias
republicanas do seu pai.
Israel Pinheiro da Silva morre em Belo Horizonte, aos 77 anos, deixando um legado importante pela sua participação na vida
política de Minas e do País.
Autoria: Delmarí Angela Ribeiro, Sávio Tadeu Guimarães
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
Guia dos Bens Tombados: Minas Gerais. Coordenação e pesquisa: SOUZA, Wladimir Alves de. Prefácio: NEVES, Tancredo. Rio de Janeiro:
Expressão e Cultura, 1984. p. 448.
FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO. www.israelpinheiro.org.br. Acesso em 17/03/2012.
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MINAS NOVAS

Acervo IEPHA/MG, 2006

Igreja Matriz de São Francisco de Assis

Fig. 1 – Igreja Matriz de São Francisco de Assis situada no município de Minas Novas

O tombamento da Igreja Matriz de São Francisco de Assis, localizada em Minas Novas, foi aprovado, em 13-5-1980, pelo Decreto Estadual nº.
O tombamento da Igreja Matriz de São Francisco de Assis, localizada em Minas Novas, foi aprovado, em 13-5-1980, pelo Decreto Estadual nº
20.557, sendo então, determinada sua inscrição com seus pertences (imagens, alfaias, elementos de pintura e talha) devidamente relacionados,
20.557, sendo, então, determinada sua inscrição com seus pertences (imagens, alfaias, elementos de pintura e talha) devidamente relacionados,
respectivamente, no Livro de Tombo nº. II, do Tombo de Belas Artes e no Livro de Tombo nº. III, do Tombo Histórico, das obras de Arte Históricas e
respectivamente, no Livro II, do Tombo de Belas Artes, e no III, do Tombo Histórico.
dos Documentos Paleográficos ou Bibliográficos.

O

sertanista Sebastião Leme do Prado e sua bandeira, depois de explorar o rio Manso, passou pelo rio Araçuaí e pelo Itamarandiba.
Com seus companheiros, desviou-se mais para o norte das Minas, “a encontrar o rio Fanado”, assim chamado por ser falhada
a pinta do ouro1. Seguindo por este rio, onde os paulistas batearam sem resultado, foi a bandeira ter à barra de um ribeiro,
encontrando abundância de ouro, razão por que foi dado a este ribeiro o nome de Bom Sucesso.
Uma resolução de maio de 1729 determinou que a descoberta em Fanado pertencesse à capitania da Bahia, à qual o arraial
subordinava-se administrativa e militarmente, fato este que perdurou até o ano de 1757. A 9ª vila de Minas Gerais, entretanto,
somente foi instalada a 2 de outubro de 1730, ficando sujeita judicialmente à comarca do Serro Frio e recebendo o título de ‘Vila de
Nossa Senhora do Bom Sucesso de Minas Novas do Araçuaí’2. No ano de 1734, foram encontrados diamantes em alguns córregos
próximos à Vila, resultando na necessidade de uma administração mais próxima e atuante.
1
Esta denominação é assim descrita in: PIZZARO E ARAÚJO, José de Souza Azevedo. Memórias históricas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional: INL, 1948. p. 292, v. 8, t. 2. Já in BARBOSA, Waldemar de
Almeida. Dicionário Histórico-Geográﬁco de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1971 p. 290 há informação de que “essa designação – Fanado – realmente comum, mas que não existiu oﬁcialmente, é explicado por Diogo de
Vasconcelos, como signiﬁcado fracassado, infausto, explorado em vão (...)”
2
Waldemar Barbosa registra também, ‘Vila do Bom Sucesso do Fanado de Minas Novas’ p. 290. Entrando, DEL NEGRO, 1979 p. 180, registra algumas variações no nome da Vila, a saber: “Vila de N. Sra. Do Bom Sucesso
de Minas Novas de Arassuaí; “villa de Minas Novas do Fanado”; “villa de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Minas Novas do Fanado”.
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Fig. 2 – Interior da Igreja Matriz
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Fig. 3 – Visão do coro da Igreja Matriz e abertura das tribunas

O Conselho Ultramarino, então, para resolver problemas de administração que vinham se arrastando ao longo dos anos, por
resolução de 13 de maio de 1757, determinou o desmembramento da Vila da capitania da Bahia incorporando-a à área da comarca do
Serro Frio para subordinação administrativa do intendente dos diamantes. Em 28 de agosto de 1760, informa-nos Waldemar Barbosa
que a Vila foi anexada ao distrito diamantino do Tijuco. No ano de 1840, em 9 de março, a lei provincial nº 163 elevou a vila do ‘Fanado
de Minas Novas’ à categoria de cidade, com a designação de Minas Novas.
A Vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Minas Novas do Araçuaí apresentou um pequeno período de prosperidade e,
como em outras vilas do período do ouro, iniciou um processo de esgotamento das reservas auríferas e minerárias. Sua decadência
total, entretanto, foi retardada por algum tempo, pois em fins do século XVIII e início do XIX a vila exportava algodão em rama,
muito apreciado nos grandes mercados da Europa. No panorama urbano, embora tenha havido muitas interferências negativas
de um desenvolvimento municipal desordenado, a cidade de Minas Novas guarda ainda um pequeno conjunto de casario, ruas e
monumentos religiosos que evidenciam o período de prosperidade vivido no tempo da mineração.
A inexistência de mão de obra formalmente preparada e o distanciamento do centro do poder e das decisões forçaram o
aparecimento, no norte das Gerais, de uma arquitetura com características regionais muito peculiares e, consequentemente, resultou
na construção de linguagens próprias pela adaptação das técnicas construtivas. Assim nasce a Igreja Matriz de São Francisco de Assis,
presumivelmente construída na segunda metade do séc. XVIII e localizada no município de Minas Novas. Alguns estudiosos afirmam
que já existiam na vila, no início do século XIX, uma igreja, capelas e uma Ordem Terceira de S. Francisco3.
A igreja situa-se de frente para um largo, para o qual se verifica a confluência de algumas das mais antigas ruas da cidade.
Existem ao redor da Matriz casas de porte médio, já bastante descaracterizadas por diversas intervenções de acréscimos de área.

3
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A informação sobre a existência de uma Ordem Terceira de São Francisco de Assis na Vila do Fanado consta em AIRES DO CASAL (1976), DEL NEGRO (1979) e PZZARO E ARAÚJO (1948).

O edifício da Igreja Matriz de São Francisco de Assis,
originalmente de taipa e madeira, apresenta uma volumetria
que, apesar de bem simples, movimenta-se com alturas
diferenciadas dos telhados que refletem, do mais alto para
o mais baixo, os espaços da nave, do coro e dos corredores
laterais na frente e, aos fundos, da capela-mor ladeada pelas
sacristias. A planta, menos rígida, foi alterada “no curso do
tempo pelo progressivo acréscimo de novos compartimentos
ou modificações de fachadas (...)” 4 e é composta de nave
e púlpitos, corredores laterais ao longo de toda a nave,
capela-mor e sacristias aos fundos (Figura 2). As paredes dos
corredores laterais, que não apresentam segundo pavimento,
abrem-se para o interior da igreja em janelas rasgadas com
guarda corpo de madeira (Figuras 3 e 4).
A fachada principal, desprovida de torres, engloba,
além do frontispício central, os muros dos corredores laterais
sem abertura. Apresenta portada central almofadada e três
janelas rasgadas por inteiro na altura do coro com guarda
corpo em balaústres entalados de seção quadrada. Todas
as janelas das fachadas laterais apresentam as mesmas
características estilísticas. Os vãos têm enquadramento em
madeira, verga reta e folhas cegas de madeira almofadada,
com predominância dos cheios sobre os vazios.
A cobertura apresenta galbo do contrafeito e é arrematada
com beiradas em cachorrada. O telhado, formado por telhas tipo
capa e bica, se estrutura em madeira armada por encaibramento
com linhas elevadas. A fachada posterior apresenta, na empena,
um óculo quadrado disposto em forma losangular e, como toda
a alvenaria da Capela, é caiada de branco. Na empena central, há
um outro óculo oitavado abaixo do qual há o vão da sineira.
O aspecto interior da Igreja Matriz de São Francisco
acompanha a mesma simplicidade do seu exterior e todo o
telhado é em telhas vãs. A nave é separada da capela-mor pelo
arco-cruzeiro revestido por um caixote em madeira almofadada.
A capela-mor harmoniosamente abriga o retábulo-mor, elevado
pelo supedâneo em piso cimentado na cor vermelha. O forro é
abobadado na cor lisa e embasado por cimalhas laterais. Abaixo
dessas cimalhas, em cada lado, há uma janela também rasgada
por inteiro com guarda corpo em balaústres de seção quadrada e
sem folhas de vedação.
A capela-mor apresenta um único retábulo ao gosto
rococó, entalhado, policromado e dourado, executado em madeira
de lei, simplificado em suas linhas estruturais com ausência de
colunas e delimitado apenas por duas pilastras laterais (Figura
5). O altar apresenta regionalismos tanto nos seus elementos
estruturais como nos decorativos e data, provavelmente, do
último quartel do século XVIII. Na parte frontal, à guisa de
mesa, há um interessante painel de madeira, com pintura mural
decorativa retratando a Santa Ceia. Provavelmente, esta peça não
fazia parte do retábulo-mor ( Figura 7).
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Fig. 4 – Corredores laterais da Igreja Matriz
Acervo IEPHA/MG, 2011
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Fig. 5 – Retábulo-mor da Igreja Matriz

4

BARROCO. Minas Gerais: monumentos históricos e artísticos: circuito do diamante. 2 Ed. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, nº 16, 1995. p. 431 informa que as “atuais
matrizes de Berilo e Minas Novas” sofreram acréssimos ou modiﬁcações.
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Fig. 6 – Altar consagrado, inicialmente, a Nossa Senhora
da Conceição
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Fig. 7 – Painel de madeira, com pintura mural decorativa, no altar-mor

A matriz de São Francisco de Assis possuía um belo conjunto de talha, mas há registros na bibliografia de que a
edificação foi desfalcada de dois altares do arco-cruzeiro e de um belo retábulo da sua desfeita capela do Santíssimo.
Entretanto, em uma das sacristias, resta um pequeno exemplar em talha, em jacarandá, consagrado, inicialmente, a Nossa
Senhora da Conceição (Figura 6) e a igreja conserva peças em prataria e uma rica coleção de imaginária de boa fatura e
elegantes, datáveis de meados do século XVIII e início do XIX.
A Igreja Matriz de São Francisco de Assis foi objeto de várias reformas e alterações ao longo do tempo. Relatório datado de
1874 informa sobre designação anual de uma grande soma em “benefício das matrizes e capellas”.5 Registro sem datação informa
que a Matriz foi desfalcada dos dois altares do arco cruzeiro.6 No ano de 1979 consta em relatório técnico que a Matriz estava incluída
no Programa de Obras Urgentes – POU/IEPHA/MG. Em janeiro de 1981, relatório de vistoria informa que o estado de conservação da
edificação era precário, necessitando de obras urgentes de consolidação. Em março de 1995 a Matriz apresentava estado de conservação razoável, mas havia problemas localizados no forro, na nave e na pintura. No ano de 1998, vistoria técnica constata que os barrotes nas galerias laterais, numa altura correspondente ao piso do coro, foram serrados.7 Neste mesmo ano, a Igreja recebeu a instalação de alarmes no Programa Minas para Sempre, cuja parceria se deu entre o IEPHA/MG e a CEMIG. Em 1999 houve nova vistoria
inserida no programa de Diagnóstico dos Bens Tombados/DBT a qual constatou que o estado de conservação da Igreja era razoável,
mas necessitava de intervenções diversas de conservação.
Autoria: Alessandra Deotti
Setembro, 2011
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
BARROCO. Minas Gerais: monumentos históricos e artísticos: circuito do diamante. 2. ed. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, n.16, 1995. 522 p.
DEL NEGRO, Carlos. Nova contribuição ao estudo da pintura mineira (Norte de Minas): pintura dos tetos de igrejas. Rio de Janeiro: Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1978.
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5
IEPHA/MG – Levantamento Bibliográﬁco, Fontes avulsas. Informa sobre gastos com obras na Capella de S. Francisco de Minas Novas em “Relatório à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais apresentou no Ato de
Abertura da Sessão Ordinária de 1874, o vice-presidente Francisco Leite da Costa Belém. p. 57, 58 e 59”.
6
BARROCO. Minas Gerais: monumentos históricos e artísticos: circuito do diamante. 2 Ed. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, nº 16, 1995. p. 435.
7
Relatório de Viagem – IEPHA/MG (1998) – relata sobre a existência de barrotes serrados nas galerias. Este fato indica que havia tribunas na Igreja ao longo dos corredores laterais, embora não haja registros técnicos de intervenções.
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MINAS NOVAS

Acervo IEPHA/MG, 2011

Capela de São Gonçalo

Fig. 1 – Capela de São Gonçalo situada no município de Minas Novas

O tombamento da Capela São Gonçalo, localizada em Minas Novas, foi aprovado pelo Decreto Estadual nº. 20.557, de 13-5-1980, sendo então,
O tombamento da Capela São Gonçalo, localizada em Minas Novas, foi aprovado pelo Decreto Estadual nº 20.557, de 13-5-1980, sendo então
determinada sua inscrição, respectivamente, no Livro de Tombo nº. II, do Tombo de Belas Artes e no Livro de Tombo nº. III, do Tombo Histórico, das
determinada sua inscrição, respectivamente, no Livro II, do Tombo das Belas Artes, e III, do Tombo Histórico.
obras de Arte Históricas e dos Documentos Paleográﬁcos ou Bibliográﬁcos.

O

sertanista Sebastião Leme do Prado e sua bandeira, depois de explorar o rio Manso, passou pelo rio Araçuaí e pelo Itamarandiba.
Com seus companheiros, desviou-se mais para o norte das Minas, “a encontrar o rio Fanado”, assim chamado por ser falhada
a pinta do ouro1. Seguindo por este rio, onde os paulistas batearam sem resultado, foi a bandeira ter a barra de um ribeiro,
encontrando abundância de ouro, razão por que foi dado a este ribeiro o nome de Bom Sucesso.
Uma resolução de maio de 1729 determinou que a descoberta em Fanado pertencesse à capitania da Bahia, à qual o arraial
subordinava-se administrativa e militarmente, fato este que perdurou até o ano de 1757. A 9ª vila de Minas Gerais, entretanto,
somente foi instalada a 2 de outubro de 1730, ficando sujeita judicialmente à comarca do Serro Frio e recebendo o título de ‘Vila de
Nossa Senhora do Bom Sucesso de Minas Novas do Araçuaí’2. No ano de 1734, foram encontrados diamantes em alguns córregos
próximos à Vila, resultando na necessidade de uma administração mais próxima e atuante.
1
Esta denominação é assim descrita in: PIZZARO E ARAÚJO, José de Souza Azevedo. Memórias históricas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional: INL, 1948. p. 292, v. 8, t. 2. Já in BARBOSA, Waldemar de
Almeida. Dicionário Histórico-Geográﬁco de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1971 p. 290 há informação de que “essa designação – Fanado – realmente comum, mas que não existiu oﬁcialmente, é explicado por Diogo de
Vasconcelos, como signiﬁcado fracassado, infausto, explorado em vão (...)”
2
Waldemar Barbosa registra também, ‘Vila do Bom Sucesso do Fanado de Minas Novas’ p. 290. Entrando, DEL NEGRO, 1979 p. 180, registra algumas variações no nome da Vila, a saber: “Vila de N. Sra. Do Bom Sucesso
de Minas Novas de Arassuaí; “villa de Minas Novas do Fanado”; “villa de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Minas Novas do Fanado”.
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Fig. 2 – Capela de São Gonçalo e detalhe do entorno
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Fig. 3 – Fachada posterior da Capela de São Gonçalo

O Conselho Ultramarino, então, para resolver problemas de administração que vinham se arrastando ao longo dos anos, por
resolução de 13 de maio de 1757, determinou o desmembramento da Vila da capitania da Bahia incorporando-a à área da comarca do
Serro Frio para subordinação administrativa do intendente dos diamantes. Em 28 de agosto de 1760, informa-nos Waldemar Barbosa
que a Vila foi anexada ao distrito diamantino do Tijuco. No ano de 1840, em 9 de março, a lei provincial nº 163 elevou a vila do ‘Fanado
de Minas Novas’ à categoria de cidade, com a designação de Minas Novas.
A Vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Minas Novas do Araçuaí apresentou um pequeno período de prosperidade e,
como em outras vilas do período do ouro, iniciou um processo de esgotamento das reservas auríferas e minerárias. Sua decadência
total, entretanto, foi retardada por algum tempo, pois em fins do século XVIII e início do XIX a vila exportava algodão em rama,
muito apreciado nos grandes mercados da Europa. No panorama urbano, embora tenha havido muitas interferências negativas
de um desenvolvimento municipal desordenado, a cidade de Minas Novas guarda ainda um pequeno conjunto de casario, ruas e
monumentos religiosos que evidenciam o período de prosperidade vivido no tempo da mineração.
A Capela de São Gonçalo é considerada, pela tradição local, como a mais antiga construção religiosa do Município e foi
erguida pelos portugueses que migraram para a Vila do Fanado. Apresenta interessante implantação, com pequena praça arborizada e
integrada em ambos os lados da edificação, além de ruas que tangenciam as fachadas frontal e posterior. Embora pouco se conheça a
respeito de sua construção, a análise construtiva e formal confirmam sua ancianidade, sendo de um tempo que remonta, certamente,
às primeiras décadas do período colonial.
Os volumes que compõem a Capela repetem um tipo característico de composição arquitetônica das edificações religiosas
nas Minas e apresentam-se diferenciados em altura, refletindo, do mais alto para o mais baixo, os espaços da nave e átrio, da capelamor e sacristias. A cobertura é de duas águas tipo cangalha e o telhado, com telhas de capa e bica, apresenta estrutura em madeira
armada por encaibramento com linhas elevadas e beiral em cachorrada. As fundações, aparentes, são compostas por alicerce de
pedras lajeadas da região. A vedação é composta por alvenaria de tijolos de adobe com estrutura autônoma de madeira nos vértices.
(Figuras 3 e 5)
Embora a Capela apresente-se como uma edificação modesta e sem arrojo arquitetônico, mostra uma graciosa composição
da fachada frontal e uma distribuição equilibrada dos cheios e vazados. O frontispício, com composição tradicional dos vãos em ‘V’,
apresenta-se com uma bela portada e duas janelas rasgadas por inteiro com guarda-corpo em balaustres de seção quadrada, além de
pequeno óculo no centro da empena. Os vãos têm enquadramento em madeira e verga reta, porém a portada almofadada apresenta
verga com um singelo e gracioso desenho em curvas. A fachada posterior é cega e, como toda a alvenaria da Capela, é caiada de
branco. A sineira localiza-se na fachada lateral direita, em uma janela situada na altura do coro.
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Fig. 4 – Interior da Capela de São Gonçalo
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Fig. 5 – Visão do coro e da cobertura em telhas vãs

O aspecto interior da Capela de São Gonçalo acompanha a mesma simplicidade do seu exterior. O piso é em tabuado corrido
e a nave apresenta telhado em telhas vãs. O acesso ao espaço do coro e do púlpito se faz através de um estreito corredor embutido na
espessura da parede, solução singular na arquitetura colonial mineira. Substituindo os ornamentos entalhados, a pintura estende-se
ao arco-cruzeiro e ao retábulo do altar-mor (Figura 4).
A nave da edificação é separada da capela-mor pelo arco-cruzeiro que apresenta, em madeira, base retangular, fuste reto e
capitel moldurado. A capela-mor abriga um forro em abóbada com um medalhão central ornamentado e um retábulo, datáveis de
fins do século XVIII, ambos em estilo rococó. O medalhão, de concepção e técnica bastante simplificadas, estampava a imagem de
São Gonçalo segurando um báculo e um livro. Essa imagem se perdeu devido aos sérios problemas de conservação que a edificação
enfrentou durante muitos anos, sem intervenções diretas de restauração (Figura 6). O retábulo-mor, de despojada confecção, em
tábuas ajustadas e ornatos singelos, possui estrutura simples, dois painéis laterais em diagonal estampados com figuras de santos
dominicanos e uma mesa retangular sem decoração. O coroamento é em arco pleno, com molduras reentrantes, decorado com
pinturas de medalhões intercalados entre frisos lisos. O camarim, com forro em abóbada de berço, guarda o trono com cinco degraus
curvos, decorados com leves guirlandas de flores (Figura 7). A edificação conserva algumas peças de imaginária do século XVIII,
merecendo especial destaque as excelentes imagens do padroeiro São Gonçalo e de Nossa Senhora do Terço, parecendo esta última
de procedência portuguesa, pela erudição do tratamento das formas.
A Capela de São Gonçalo foi objeto de algumas intervenções ao longo dos anos. No ano 1979 foi realizada intervenção no
Programa de Obras Urgentes - POU/IEPHA/MG - com o objetivo de dar ao monumento uma proteção emergencial para se evitar o
agravamento de seu estado físico. No ano de 1980 foram realizadas obras pela construtora Siqueira Guido – Projeto e Construção
Ltda. por, aproximadamente, quatro meses com intervenções na cobertura e diversos serviços de conservação.
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Fig. 6 – Detalhe do forro da Capela-mor
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Fig. 7 – Arco-cruzeiro com visão do forro e retábulo-mor totalmente restaurados

A partir de 1990, a Capela de São Gonçalo passou a ser vistoriada por técnicos do IEPHA/MG com uma frequência maior. É
importante relatar, então, que já havia indícios do início de um processo de descaracterização dos elementos artísticos com perda de
algumas tábuas do forro da capela-mor. Relatório técnico do IEPHA/MG, em 1995, enfatiza o fato da Capela apresentar um avançado
estado de deterioração, com perda da forração original da nave e um sério comprometimento de todos os elementos artísticos e
estruturais. Em 1998, a Capela recebeu a instalação de alarmes no Programa Minas para Sempre, parceria entre o IEPHA/MG e a
CEMIG. Importante salientar que, no ano de 2000, a vistoria técnica constatou que o forro da capela-mor havia sido retirado. Em 2001,
houve vistorias técnicas do IEPHA/MG para realização de diagnóstico do estado de conservação, objetivando-se elaborar projeto de
restauração a ser encaminhado para a captação de recursos via Leis de Incentivo. Em 2003 outro relatório informa que a Prefeitura
Municipal executou serviços emergenciais na cobertura e no piso da Capela.
No ano de 2008, a Capela de São Gonçalo foi objeto de um intervenção integral, cujos recursos do IEPHA/MG subsidiaram a
restauração arquitetônica e recursos do Fundo Estadual de Cultura/FEC-SEC, a restauração artística. Essa restauração foi de grande
significância para o monumento, pois resgatou a pintura original que estava íntegra e recoberta por uma camada de repintura sem
nenhum valor artístico. Constatou-se, portanto, que o arco do cruzeiro e o forro da capela-mor apresentavam mesma pintura de
motivos decorativos nos tons de vermelho, azul, verde, ocre e dourado, porém, houve a perda da pintura da imagem de São Gonçalo
no medalhão central.

Autoria: Alessandra Deotti
Setembro, 2011
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SERRO - DISTRITO DE MILHO VERDE

Acervo IEPHA/MG - 1997

Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres

Fig. 1 – Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, Milho Verde, Serro

O tombamento da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, localizada no Distrito de Milho Verde, Município de Serro, incluindo
seus elementos de pintura, talha, imaginária e alfaias, foi aprovado pelo Decreto Estadual nº 20.581, de 26-5-1980, sendo determinada
sua inscrição no Livro do Tombo de Belas Artes (Livro II).

O

arraial de Milho Verde, localizado nas vertentes da Serra do Espinhaço, foi descoberto no ano de 1713 por Manoel
Rodrigues Milho Verde, natural da Província portuguesa do Minho. 1 Surgiu em decorrência da mineração do ouro
na região conhecida por Serro Frio, desenvolvendo-se, posteriormente, com a exploração das lavras de diamantes
no leito do Rio Jequitinhonha e seus afluentes.
Em 1714, foi criada na região a Vila do Príncipe e, em 1720, constituída a Comarca do Serro Frio, com sede nesta
vila. A Demarcação Diamantina, estabelecida pela Coroa Portuguesa em 1734 para controlar a exploração de diamantes,
incluía o povoado de Milho Verde. Em princípios do século XIX já era decadente a mineração na região, porém a Vila do
Príncipe centralizava os interesses jurídico-administrativos de toda a região. Pela Lei Provincial nº 93, de 1938, adquire os
foros de cidade, com a denominação de Serro, assumindo posição política de destaque, com reflexos na vida da província
e do Império. O povoado de Milho Verde foi elevado à categoria de distrito de Serro em 1868.

1

COSTA, Antonio Gilberto (org.). Cartograﬁa da conquista do território das Minas. Belo Horizonte: Editora UFMG; Lisboa: Kapa Editorial, 2004.
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Fig. 2 – Detalhe do [mapa da] Demarcação da terra que produz diamantes. Arquivo Histórico
Ultramarino. Imagem do livro Cartografia da conquista do território das Minas, de Antonio
Gilberto Costa (Org.) - Laura Castro Caldas e Paulo Cintra – Projeto Resgate

IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DOS PRAZERES

Milho Verde se destaca pela grande
beleza de sua paisagem, pelo casario junto
à matriz de Nossa Senhora dos Prazeres e
à capela do Rosário, e pelas expressões
culturais, como os festejos de Nossa
Senhora do Rosário, constituindo-se em
local de grande atração turística.
Não há registro da data de
construção da matriz. Sabe-se que Chica da
Silva, nascida no local, foi batizada na então
capela de Nossa Senhora dos Prazeres por
volta de 1734.²
A edificação está implantada em
terreno elevado em relação ao nível da rua
pela qual se dá o acesso principal, sendo o
desnível inexistente na parte posterior. O
adro é gramado com escada de acesso em
pedra. Em frente à igreja há um cruzeiro em
madeira, ali colocado em 1969, devido à
degradação do anterior. Na lateral direita
da edificação foi construída uma escola a
poucos metros de distância, comprometendo sua implantação e leitura estética.
A composição volumétrica expressa
claramente sua organização interior, com
volumes decrescentes do frontispício à
fachada posterior. O sistema construtivo,
em estrutura autônoma de madeira e
vedação em adobe, é similar ao encontrado
nas demais capelas e igrejas da região. A
cobertura, em duas águas na nave e capelamor e meia água nas sacristias, é terminada
por beiral de cachorros. As telhas são
artesanais de barro tipo capa e bica.

O frontispício apresenta porta central almofadada com apliques de talha, duas janelas rasgadas por inteiro no
nível do coro, com parapeito entalado em madeira recortada, e óculo sob o frontão. Anexa ao cunhal do lado da epístola
observa-se sineira estruturada em esteios com piso suspenso em tabuado e cobertura em telhas.
A planta, com partido em forma de T, é composta por nave seguida pela capela-mor ladeada por sacristias. O átrio
apresenta de um lado a pia batismal e do outro a escada de acesso ao coro, localizado acima. Sustentam o coro duas
pilastras com pintura marmorizada encimadas pelo guarda-corpo em madeira torneada. A nave com piso original em
campas possui dois acessos laterais seguidos por púlpitos em madeira com pintura de rocalhas em tons de vermelho e
azul e escada de acesso aparente. Balaustrada, em madeira torneada e confessionários conjugados, demarca desnível no
piso onde se localizam o arco-cruzeiro em madeira com pintura marmorizada e dois retábulos colaterais. A capela-mor tem
supedâneo de acesso ao altar e interliga-se às sacristias laterais por amplos vãos.
Os forros em tabuado liso, trifacetado na nave e em abóbada de berço na capela-mor, não apresentam pintura
decorativa. Os originais foram substituídos provavelmente em 1969. As cimalhas, em madeira com pintura marmorizada,
têm tons de vermelho e azul na nave e de azul, amarelo e branco na capela-mor.
Os retábulos apresentam talha simples, sendo os colaterais, mais antigos que o altar-mor, em tipologia rococó. O
do lado do evangelho tem pintura ornamental suprindo deficiências no entalhe, os outros se encontram sob repinturas.

2
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GUIA DE BENS TOMBADOS IEPHA/MG

O retábulo do altar-mor, branco com filetes
vermelhos, estrutura-se em duas colunas de fuste liso
e dois quartelões em plano diferenciado, apoiados
em mísulas e com capitéis dourados. As superfícies
côncavas entre as colunas, na altura do sacrário, criam
nichos para abrigar imagens. A mesa, ladeada por
dois pares de pilaretes, apresenta pintura decorativa
em faixas e retângulos em tons de vermelho, azul
acinzentado e bege. O sacrário em forma de canga
alteada possui porta almofadada. No camarim,
repintado de azul claro, observa-se trono escalonado
em quatro degraus com as imagens de Nossa Senhora
dos Prazeres e Santana Mestra. Sobre o entablamento,
o coroamento constitui-se de arcos plenos com tarja
em tons escuros.
O retábulo colateral do lado do evangelho
estrutura-se por duas pilastras e dois quartelões de
grande ressalto com capitéis, apoiados em mísulas,
em plano recuado. Os quartelões e as mísulas estão
repintados em azul escuro com frisos e capitéis
prateados. O sacrário forma um volume saliente de
três faces coincidindo na parte superior com primeiro
degrau do trono escalonado, também azul escuro. A
policromia majoritária é delicada fitomorfia em tons
de azul claro e ocre sobre fundo bege. A mesa tem
policromia em faixas e retângulos com fitomorfia em
tons de vermelho, ocre, azul e branco.
A boca do camarim é rendilhada e seu fundo e teto
apresentam pintura de querubins. O coroamento
constitui-se de dois arcos plenos encimados por sanefa
plana com lambrequins.

Fig. 3 – Planta do 1º pavimento

Acervo IEPHA/MG - 1997

IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DOS PRAZERES

Fig. 4 – Vista da nave e capela-mor

O retábulo colateral do lado da epístola estrutura-se por duas pilastras com pintura fitomorfa ocre sobre fundo
branco e duas colunas de fuste liso repintado de branco, com capitéis ocres, apoiadas em mísulas. A mesa apresenta
policromia em faixas e retângulos com fitomorfia em tons de vermelho, ocre, azul e gelo. A boca do camarim é rendilhada
e seu fundo apresenta pintura de cortina vermelha. O entablamento é coroado por quatro arcos plenos, com desníveis
regulares do externo ao interno, este e o terceiro têm forma côncava e estão pintados de azul claro, o segundo e o externo
apresentam pintura similar à das pilastras. Três raios intercalam os arcos. Sanefa idêntica à do retábulo do evangelho
encima o conjunto.
Possuía um acervo de imaginária de excelente qualidade artística, que sofreu enorme perda em novembro de 1992,
quando foram roubadas seis imagens, ainda não recuperadas: São Miguel, Nossa Senhora da Conceição, São Sebastião,
Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Cartigerona e São Francisco de Sales.
A edificação passou por várias intervenções visando a sua conservação. A obra de restauração realizada na
década de 1990 recuperou a integridade física da edificação, ameaçada de ruir. Os serviços englobaram a recuperação da
cobertura, alvenaria, revestimento, pisos, forros, esquadrias, instalação elétrica e parte dos bens integrados. Os retábulos
ainda permanecem repintados, aguardando restauro.
Como observou Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira, apesar do aspecto de despojamento, o interior deste
monumento é um dos mais interessantes da região por conservar quase intactas, como as próprias linhas da edificação,
as características da época da construção, como o piso em campas, confessionários conjugados à balaustrada da nave,
púlpitos com escada de acesso aparente e a pia batismal.
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Fig. 5 - Nossa Senhora da Conceição - Imagem desaparecida
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Fig. 6 - São Miguel - Imagem desaparecida

Autoria: Jáder Barroso Neto, Maria Cristina Harmendani Trivellato
Setembro, 2011
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SERRO - DISTRITO DE SÃO GONÇALO DO RIO DAS PEDRAS

Acervo IEPHA/MG, 1996
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O

arraial de São Gonçalo do Rio das Pedras teve sua
origem na exploração aurífera em toda região do
Serro Frio no início do século XVIII. Foi descoberto
pelo português Domingos Barboza, que ali fundou uma
ermida dedicada a este santo em 1729.1 Por volta de 1732,
quando em seus arredores foi registrada a ocorrência de
diamantes, ali já habitavam muitas pessoas conforme
relatado em documento de dois de fevereiro daquele ano,
subscrito pelo ouvidor-geral da comarca. Em 1809, a
exploração local de diamantes entrara em declínio como
anotou o viajante inglês John Wave.
Elevada à categoria de paróquia em 1857, mas
depois vinculada administrativamente à freguesia de Milho
Verde, São Gonçalo do Rio das Pedras tornou-se sede de um
dos distritos do município de Serro em 1871.
Em princípios do século XX, São Gonçalo se converteria em centro comercial de relativa importância, por ali
transitando grande número de tropeiros que conduziam
gêneros alimentícios provenientes da mata de Peçanha, de
Guanhães e de Serro, quase sempre em demanda do mercado de Diamantina. Por volta de 1918, chegou-se a tentar a
produção industrial de vinho no arraial, organizando-se para
Fig. 1 – Igreja Matriz de São Gonçalo, São Gonçalo do Rio das Pedras, Serro
isso a Cia. Viticultora de São Gonçalo.2
Situado na Serra do Espinhaço, o antigo arraial minerador, um dos acervos mais bem conservados das pequenas localidades de
origem colonial do interior mineiro, desfruta de uma das mais belas paisagens da região e se constitui em grande atração turística.
Implantada no topo de uma colina, a matriz de São Gonçalo se destaca no conjunto arquitetônico do pequeno povoado. O adro é
gramado, tendo à frente do monumento um cruzeiro em madeira.
A composição volumétrica corresponde à solução típica das construções religiosas do período, com a justaposição de volumes
retangulares que expressam a sua organização interior. O sistema construtivo empregado foi a estrutura autônoma em madeira e vedações
em adobe, como nas demais igrejas da região. A cobertura apresenta-se em quatro águas em chapas metálicas nas torres, duas águas na
nave e capela-mor e meia água nas sacristias laterais. As telhas são do tipo colonial e as beiradas em cachorros.
O frontispício apresenta porta em madeira almofada encimada por três janelas rasgadas com parapeitos entalados em madeira
recortada. O frontão triangular possui óculo central quadrilobado. Os vãos possuem vergas retas, com exceção das janelas sineiras das
torres que têm vergas em arco pleno.
A planta é composta por nave, capela-mor ladeada por sacristias e duas torres de seção quadrada na fachada, seguindo o padrão
tradicional das matrizes mineiras. O partido atual resultou da ampliação da antiga ermida, provavelmente no século XIX. Vestígios desta
ampliação podem ser observados no interior da edificação, onde a estrutura da cobertura da antiga capela-mor permanece ainda sob a
atual, tendo sido acrescido tabuado plano nas laterais do forro em abóbada de berço.

1
2

COSTA, Antonio Gilberto (org.). Cartograﬁa da conquista do território das Minas. Belo Horizonte: Editora UFMG; Lisboa: Kapa Editorial, 2004.
Informações históricas baseadas na Revista Barroco 16. Minas Gerais Monumentos Históricos e Artísticos – Circuito do Diamante, p. 214-219.
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No cancelo da nave notamos complementações nas extremidades
com balaustres em madeira recortada, diferentes dos demais, torneados. No
guarda-corpo em madeira torneada do coro encontra-se uma placa informando: Construída em 1787, ampliada em 1864, reconstruída em 1934.
O átrio apresenta tapa-vento em frente à entrada principal. Sob a torre do
lado da epístola localiza-se a escada de acesso ao coro e do lado oposto, sob a outra
torre, a pia batismal.
O piso em tábua corrida é elevado nas laterais da nave e na área dos
altares colaterais, onde cancelo com balaustres torneados divide o espaço em
seções diferenciadas. Sob o arco-cruzeiro há outro desnível seguido adiante pelo
Fig. 2 – Vista da nave e capela-mor
supedâneo do altar-mor. O forro da nave é em tabuado trifacetado.
A capela-mor é interligada às sacristias por arcadas com balaústres em
madeira recortada. O forro abobadado apresenta pintura em perspectiva de trama
arquitetônica e traz a data de 1787. Sua autoria foi atribuída a Silvestre de Almeida
Lopes pelos pesquisadores Antônio Batista dos Santos e Selma Melo Miranda3. A
composição é dividida no sentido longitudinal em três partes iguais. As laterais são
simétricas e representam galerias estruturadas por colunas sustentadas por mísulas
e encimadas por vasos de flores. Entre as colunas observam-se três balcões. O balcão
central, de maior dimensão, tem nicho em curvas e contracurvas que abriga grande
concha branca, defronte à qual há dois anjos deitados sobre balaustrada sinuosa.
Outros dois colocam-se sobre arbaleta com fecho em conchoides. Ladeando os
nichos, figuras grotescas sustentam vasos de flores. Os balcões das extremidades
são ocupados pelos evangelistas. A trama arquitetônica é ornamentada com
duas linhas de festões seguradas pelas figuras grotescas e pelos anjos na altura
do parapeito e na do entablamento. No trecho central da composição, uma visão
de São Gonçalo de pé entre nuvens, hábito branco e capa preta, portando báculo e
Evangelho, com halo dourado na cabeça, é emoldurada por estilizações de conchas.
Cada uma das duas áreas remanescentes entre os vasos de flores é preenchida
por cartela com escudo central ricamente ornado com rocalhas, anjos e fênix.
Predominam as tonalidades de azul, vermelho e branco. Embora ainda estruturada
em trama arquitetônica cerrada, a ornamentação dessa pintura indica a passagem
para o rococó de fins do século XVIII4.
A igreja apresenta três retábulos de talha simples, todos com tarjas em seu
coroamento. Encontram-se repintados: os colaterais, de marmorizado verde e azul;
Fig. 3 – Forro da capela-mor
o altar-mor, de cinza a óleo e purpurina; permanece original a policromia dos três
querubins sobre cortina com flores nos nichos. Estruturam-se por quatro pilastras com arcos plenos sobre entablamento. Diferenciam-se nos
coroamentos: em arco no retábulo-mor e em frontão recortado nos colaterais.
Em contraste com a pujança do teto policromado da capela-mor, reformas empobreceram o conjunto de elementos integrados desta
igreja. Os forros não possuem cimalhas de arremate, o púlpito e confessionários são móveis, de fatura recente.
A restauração do monumento realizada na década de 1990 recuperou a sua estrutura deteriorada, já tendo desabado alvenaria da torre
do lado do evangelho. Os serviços englobaram a recuperação da cobertura, alvenaria, revestimento, pisos, forros, esquadrias, instalação elétrica.
Com exceção do forro da capela-mor, os elementos artísticos permanecem ainda repintados, aguardando restauro.
Autoria: Jáder Barroso Neto, Maria Cristina Harmendani Trivellato
Setembro, 2011
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
BARROCO. Minas Gerais Monumentos Históricos e Artísticos: Circuito do Diamante. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, n. 16, 1994/5.
(Coleção Mineiriana, Série Municípios e Regiões).
MIRANDA, Selma Melo. A igreja de São Francisco de Assis em Diamantina. Brasília, DF: Iphan / Programa Monumenta, 2009.
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O

Arraial de Santa Cruz da Chapada, antiga denominação
de Chapada do Norte/MG, teve suas primeiras edificações
estabelecidas em 1728, quando muitos indivíduos se
deslocaram para a região, seduzidos pelas descobertas de ouro.
O povoado cresceu à semelhança de tantos outros do período,
estabelecendo ermidas e capelas em homenagem aos santos de
devoção.
A Igreja matriz de Santa Cruz surgiu nesse contexto,
primeiramente como uma capela primitiva e depois, com a
ampliação de espaços, adquiriu elementos que demonstravam,
na sua arquitetura e riqueza ornamental, a prosperidade dos fiéis.
Aliás, a Igreja Matriz de Santa Cruz estava vinculada à Irmandade do
Santíssimo Sacramento do Arraial de Santa Cruz da Chapada, uma
das irmandades existentes no povoado, cujos irmãos auxiliaram na
edificação do templo.1
Além disso, o Compromisso da referida Irmandade de
1822 afirma que a associação teve origem no ano de 1742, e que
os irmãos tinham a posse de quatro sepulturas na Matriz desde
tempos imemoriais. O privilégio de se sepultar na Igreja de Santa
Cruz decorria do fato de a Irmandade “com algum auxílio da
Irmandade das Almas, e povos[ter] fundou[dado] a sua custa à dita
Fig. 1 – Igreja Matriz de Santa Cruz de Chapada
Igreja Matriz no lugar de onde hoje existe, e juntamente à ornou
de Imagens, e de mais a mais, fez erigir também a sua custa no lado Evangelho da mesma matriz uma decente Capela em que está colocado o
mesmo Divino Sacramento.”
O documento demonstra a prerrogativa da Irmandade do Santíssimo Sacramento de Santa Cruz da Chapada na construção da Matriz.
Outro ponto importante é que a documentação situa a edificação do primitivo templo a meados do século XVIII, quando a Irmandade edificou e
adornou a Capela do lado do Evangelho dedicada ao Santíssimo. A irmandade, que historicamente congregava a elite local, permaneceu ativa até
a década de 1950 quando deixou de desempenhar suas atividades.2
A igreja possui como características a seguinte descrição: está localizada na praça principal de Chapada do Norte e apresenta planta em
forma de cruz, resultante da inserção de duas capelas, a maneira de transcepto, de nave, capela-mor, corredores e sacristia.
A estrutura da construção é em madeira e taipa de pilão, e a cobertura em duas águas, com beirais em forma de cachorro. Apresenta
fachada harmoniosa, com uma torre central única, coberta de telhado de quatro águas, pequeno óculo na empena, porta almofadada e três
janelas com balaustrada de madeira recortada. As sacristias são separadas da capela-mor por três arcadas fechadas por grades.
Internamente, o templo apresenta três retábulos: altar-mor e altares do arco- cruzeiro. No transcepto, no lado do Evangelho, encontrase a Capela do Santíssimo Sacramento, possivelmente a primeira estrutura construída na primitiva capela. Em seu interior está montado um
retábulo em madeira entalhada com trabalho requintado e grande preocupação no acabamento. A pintura predominante é em tons de branco,
azul, carmim, rosa e douramento. A estrutura ornamental desse retábulo pode classificá-lo como pertencente à segunda fase do Barroco Mineiro,
estilo Dom João V.
A mesa do retábulo da capela do Santíssimo é retangular e na parte frontal existe pintura imitando tecido brocado e franjas. O Sacrário
possui porta reta entalhada e a cobertura é em dossel abaulado com lambrequins, ladeada por quartelões com decoração fitomorfas.
1
2

Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento do Arrayal, e Freguezia da Santa Crús da Chapada do Termo de Minas Novas, Arcebispado da Bahia, 1822.
PORTO, Liliana de Mendonça. Reapropriação da tradição: Um estudo sobre a festa de Nossa Senhora do Rosário de Chapada do Norte. 1997

161

Fig. 2 – Retábulos da Igreja de Santa Cruz

Fig. 3 – Capela do Santíssimo Sacramento
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Fig. 4 – Sacrário da Capela do Santíssimo Sacramento

Fig. 5 – Detalhe da Capela do Santíssimo
Sacramento
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Par de quartelões internos, próximos ao camarim, com mísulas e ornato em acantos e rocalhas com capitel compositório, arquivolta com
decoração em elementos fitomorfos completam a estrutura do retábulo. Os elementos de sustentação mais extremos são ornamentados em
mísula e rocalhas, possuem par de quartelões com conchas e o capitel também é compositório pintado em branco e dourado.
O arremate superior em baldaquim,possui lambrequins e putti alado na parte central. Um cortinado carmim cai do dossel e possui
arremate em franja dourada que se abre em duas partes presas por volutas ornadas por rocalhas. A cortina frisada é arrematada por uma borda
dourada e cai nas laterais de forma sinuosa entre os quartelões.
O camarim do retábulo é moldurado em arco pleno e na parte central existe uma tarja com folhas de acanto. A renda da tribuna talhada
com elementos fitomorfos dourados. O fundo do camarim possui uma pintura ilusionista representando a cruz e a Santíssima Trindade.
No transepto no lado da epístola, existe um retábulo denominado Capela dos Passos onde estão expostas as imagens de roca de Nossa
Senhora das Dores e Nosso Senhor dos Passos. Os retábulos colaterais no arco-cruzeiro e o retábulo-mor da Igreja têm o mesmo tratamento estilístico, com ornatos no estilo Nacional Português. Os retábulos colaterais possuem soco em folhas de acanto que sustentam colunas torsas com
sulcos, capitéis compositórios e arquivoltas concêntricas também em colunas torsas.
Na parte central do coroamento estão afixados escudos simbólicos. No mesmo segmento existem raios. Os camarins possuem fundo
raso e sua decoração é em pintura estilo naif. Possuem ainda troncos e sacrário. Na parte central do retábulo-mor, o risco do desenho, os entalhes
e a construção são iguais às dos retábulos colaterais do arco-cruzeiro. Observa-se que o camarim recebeu um trabalho mais elaborado, nele
encontra-se renda de tribuna, trono escalonado e, na parte superior, um oratório em forma de abóbada de berço. As paredes laterais são lisas e
com peanhas, onde são depositados os santos devocionais. O lado do Evangelho, dedicado a Santo Antônio, e do lado da epístola,dedicado a São

Fig. 6 - Retábulo Colateral

Miguel Arcanjo. Abaixo, próximo ao retábulo, encontram-se duas
portas que dão acesso ao consistório.
Embora durante anos a Matriz de Santa Cruz tenha sofrido
várias intervenções e perdido grande parte de seus elementos artísticos, ainda assim reúne diversos elementos importantes das construções do
período colonial mineiro.
Autoria: Ailton Batista da Silva
Luis Gustavo Molinari Mundim
Junho, 2012
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
PORTO, Liliana de Mendonça. Reapropriação da tradição: um
estudo sobre a festa de Nossa Senhora do Rosário de Chapada do Norte. 1997. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – PPGAS/ Departamento de Antropologia, Universidade
de Brasília, Brasília, 1997.
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Capela de Nossa Senhora do Rosário

Fig. 1 – Capela de Nossa Senhora do Rosário situada no município de Chapada do Norte
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A

construção de igrejas, capelas e ermidas pelo interior do Brasil e de Minas Gerais foi uma característica marcante do período
colonial. Em cada povoado, arraial ou vila podiam existir uma ou mais dessas edificações que se constituíam em espaços de
socialização, prática e devoção da fé católica.
Diferente de outras regiões da colônia onde eram principalmente de responsabilidade das Ordens Regulares, no caso de
Minas, a construção desses templos frequentemente ficou a cargo das Ordens Terceiras principalmente das Irmandades,1 que erigiam
seus templos e congregavam os irmãos em torno da devoção ao santo de sua predileção.
Assim também é o caso da capela de Nossa Senhora do Rosário em Chapada do Norte. Erguida pelos irmãos da Irmandade de
Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Chapada em devoção à Santa, a capela foi uma das primeiras edificações religiosas a surgir
no pequeno povoado de Santa Cruz da Chapada, antiga toponímia de Chapada do Norte, no vale do rio Jequitinhonha.2
O edifício, primeira ermida que se avista ao chegar ao município pela estrada de Minas Novas, foi construído em meados do
século XVIII, quando a região recebeu um grande número de pessoas motivado pelas recentes descobertas de ouro.

1
Com a preocupação com os descminhos do ouro e dos diamantes, a Coroa portuguesa proibiu, no início do século XVIII, as chamadas ordens monásticas regulares – jesuítas, franciscanos, carmelitas, etc, na região
mineradora. Diante disso, a condução espiritual, as obras de solidariedade, a misericórdia e a ajuda mútua, preceitos da fé católica, ﬁcaram a cargo das Ordens terceiras, principalmente as irmandadese misericódias
que eram constituidas por leigos.
2
Santa Cruz da Chapada é um antigo topônimo da atual cidade de Chapada do Norte em Minas Gerais, outra denominação pela qual o povoado ﬁcou conhecido foi simplesmente Chapada. A localidade se tornou
município após o desmembramento de Minas Novas, pela lei nº 2.764.30, de 31-12-1962. Ver BARBOSA, Waldemar de Almeida. Dicionário histórico geográﬁco de Minas Gerais. Belo Horizonte: 1971. p. 124-125.
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A antiguidade da ermida é atestada por vários documentos, entre eles o Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do
Rosário dos Homens Pretos de Santa Cruz da Chapada3 o qual informa que, em 1822, a irmandade já estava “erecta em sua própria
Capela”. O Compromisso traz, também, a informação de que a ermida serviu, por alguns anos, como matriz enquanto a Igreja de Santa
Cruz passava por intervenções, o que garantiu aos Irmãos do Rosário direito a sepultamento na matriz, conforme o texto:
“Como a Capela da nossa Irmandade foi fundada a custa dos Irmãos, e é a única Igreja que tem este Arraial e Freguesia com
Sacrário, e devida decência para poder bem servir interinamente de Matriz no caso que esta, por muito antiga, precise de
reparação por se achar arruinada; justamente o ordinário deste Arcebispado, em tempo que a inspeção das Fábricas era da
sua jurisdição, concedeu a dita Irmandade seis sepulturas livres de Fábrica” 4.
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O viajante Auguste de Saint-Hilaire, em sua série de relatos sobre o Brasil, fez referência à capela e à constituição da irmandade
do Rosário de Chapada. Em sua passagem pela região no ano de 1817, o viajante francês relatou que o templo pertencia aos negros, e
que, segundo o costume, era dedicada a Nossa Senhora do Rosário5. As memórias históricas escritas por Pizzaro e Araújo, e publicadas
em 1820, trazem um relato sobre as igrejas do povoado. Segundo o autor, existia na localidade, além da matriz, outras duas edificações
religiosas: a Capela de Nossa Senhora do Rosário e a de “ Santana que ficava junto ao Recolhimento” 6.

Fig. 2 - Retábulo-mor

A Capela de Nossa Senhora do Rosário de Chapada do Norte não
possui apenas importância histórica, sua construção reúne elementos
marcantes do catolicismo praticado na colônia e as características
estilísticas aproximam a edificação do estilo barroco da primeira metade
do século XVIII. Tal estilo possui como característica o contraste entre a
relativa simplicidade do exterior e a decoração exuberante em seu interior,
simbolizando, dessa forma, a virtude do recolhimento – um dos requisitos
necessários à alma cristã. No caso da Capela do Rosário, a simplicidade
também está associada à escassez, na região, de recursos materiais e
financeiros para a construção da ermida.
O edifício está implantado em um terreno com leve declive e sua
localização se dá sobre um embasamento de pedras que deixa o templo
em posição mais elevada em relação à rua. No adro da ermida existe
um cruzeiro de madeira e uma sineira na lateral direita. Na construção
das paredes foi utilizada a técnica de taipa de pilão,7 muito difundida
nas edificações do período. Além disso, as paredes são estruturais e tem
espessura que varia entre 50 cm a um metro. A construção é de pequeno
porte, formada pela justaposição de três volumes: nave, capela-mor e
sacristia.
A disposição interna dos espaços segue a hierarquia dos
ambientes: à frente encontra-se a nave, maior compartimento da capela,
que tem pé direito duplo e onde se localizam dois retábulos colaterais
e o coro; em seguida está a capela-mor caracterizada por um cômodo
menor, situado na parte posterior da edificação, onde se localiza o altar
e o retábulo-mor; e, por fim, à esquerda, aposta à capela-mor, encontrase a sacristia. Tal arranjo, nave - capela-mor - sacristia, é comum nos
projetos das igrejas e perdura até os dias de hoje determinando o nível de
privacidade.

Em relação à decoração, ela é rica e bem trabalhada. A capela possui um excelente conjunto de elementos de talha, composto pelo
retábulo-mor, dois altares laterais junto ao arco-cruzeiro, um púlpito e coro. Além disso, outros elementos artísticos como as pinturas e as
alfaias são obras de arte, o que recomendou a inscrição do bem cultural no Livro de Tombo de Belas Artes do IEPHA/MG.
O retábulo-mor é estruturado em colunas torsas (salomônicas), característica da primeira fase do barroco. As colunas são ornadas
com videiras douradas e cachos de uvas, e os capitéis são em estilo coríntio com douramento. O coroamento do retábulo é formado por
colunas arquivoltas concêntricas, também decoradas com cachos de uva e videiras. A imagem de Nossa Senhora do Rosário ocupa o espaço
central no camarim, pintado nas cores carmim e dourado. Nas laterais desse enquadramento, pinturas ilusionistas de anjos, um de cada
lado, abrem uma cortina carmim adamascada em dourado, arrematada por franja dourada e destacam a imagem da Santa.
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3
Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos , erécta em sua própria Capela no Arrayal e Freguezia de Santa Crus da Crus digo da Chapada, Termo da Villa de N. S. Do Bom Sucesso de Minas
Novas do Arassuahi, e Arcebispado da Bahia.
4
Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos , erécta em sua própria Capela no Arrayal e Freguezia de Santa Crus da Crus digo da Chapada, Termo da Villa de N. S. Do Bom Sucesso de Minas
Novas do Arassuahi, e Arcebispado da Bahia.
5
SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais (1816-1817). Belo Horizonte: Itatiaia, 1975. p. 224.
6
PIZZARO E ARAÚJO, José de Souza Azevedo. Memórias históricas do Rio de Janeiro e das provincias anexas a jurisdicção do vice-rei do Estado do Brasil. Rio de Janeiro: Impressão Regia. 1820, v. 8 p. 170.
7
A Taipa de Pilão é uma técnica construtiva muito comum na construção das ediﬁcações no interior do Brasil, a técnicabasicamente se utiliza da terra umedecida prensada nos limites de fôrmas de madeira.
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CAPELA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Fig. 3 - Retábulo Colateral Evangelho

Fig. 4 - Retábulo Colateral Epístola

Fig. 5 - Arco-Cruzeiro - Detalhe da
representação do Sacrifício de Abraão

Fig. 6 - Arco-Cruzeiro - Detalhe de Nossa Senhora e o Menino Jesus entregando o terço a
São Domingos e a Santa Catarina de Siena
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O retábulo colateral, lado Evangelho, é dedicado a São José e possui interessantes ornatos entalhados, como, por
exemplo; o dossel, os cortinados, as colunas salomônicas, os fustes estriados, os capitéis compósitos, as rocalhas e os putis.
A imagem de São José de Botas, presente nesse altar, é uma fatura esmerada, com policromia, carnação e douramento, e
ocupa o centro do camarim, ornado com elementos florais. O retábulo colateral, lado Epístola, é dedicado a São Gonçalo
e também apresenta entalhes similares ao do retábulo do Evangelho. Além da imagem de São Gonçalo, estão presentes
nesse retábulo as imagens de Santa Ifigênia e Santa Luzia, datadas provavelmente do século XIX. À frente de cada um dos
retábulos encontram-se mesas pintadas imitando tecido.
Além dos retábulos, o arco-cruzeiro é um elemento de grande porte e de impacto visual da Capela de Nossa Senhora
do Rosário. Feito em madeira e pintado com motivos bíblicos apresenta passagens do Antigo e do Novo Testamento, como
o Sacrifício de Abraão, pintado do lado esquerdo, e a Fuga para o Egito com Nossa Senhora amamentando o Menino
Jesus, pintado do lado direito. Entre essas duas pinturas, no coroamento do arco-cruzeiro, existe a popular representação
de Nossa Senhora do Rosário com o Menino Jesus, entregando um terço a São Domingos de Gusmão e um terço a Santa
Catarina de Siena, cada qual de um lado da representação.

Fig. 7 - Arco-Cruzeiro - Detalhe da
representação da Fuga do Egito
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As pinturas artísticas existentes na Capela de
Nossa Senhora do Rosário destacam-se na ornamentação
do interior do edifício, e as composições figurativas são de
boa qualidade. Na capela-mor existe, ainda, uma série de
pinturas alusivas à infância de Jesus como, por exemplo,
a Adoração dos Reis Magos e Adoração dos Pastores,
Circuncisão, e Jesus entre os doutores. Todas as pinturas da
capela não possuem datação tampouco autoria conhecida.
A Capela de Nossa Senhora do Rosário de Chapada
do Norte é um símbolo de devoção, fé e religiosidade dos
Irmãos do Rosário à Nossa Senhora que, até os dias atuais,
celebram a festa em homenagem à Santa. A Capela é um
importante elemento da cultura mineira, marca de uma
época que permanece presente e com significados atuais.

Fig. 8 - Pintura parietal da capela- mor com a representação da infância de Jesus Adoração dos Reis Magos

Autoria: Luis Gustavo Molinari e Ailton Batista da Silva
Setembro, 2011
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Minas Gerais monumentos históricos e artísticos: circuito do diamante. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1994. p.491
SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem pelas Províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais (1816-1817). Belo Horizonte: Itatiaia, 1975. p.224
PIZARRO E ARAÚJO, José de Souza Azevedo. Memórias históricas do Rio de Janeiro e das provincias annexas a jurisdicção do vice-rei do Estado do Brasil
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Conjunto Arquitetônico e Paisagístico das Romarias

Fig. 1 – Conjunto Arquitetônico e Paisagístico das Romarias

O tombamento do local conhecido como Romarias foi aprovado pelo Conselho Curador do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico
O Tombamento do local conhecido como Romarias foi aprovado pelo Conselho Curador do IEPHA/MG em reunião ocorrida em 3 de setembro de 1980. Em
de Minas Gerais – IEPHA/MG em reunião ocorrida em 3 de setembro de 1980. Em 8 de janeiro de 1981, o Decreto nº. 21.178 dispôs sobre o
8 de janeiro de 1981, o Decreto nº 21.178 dispôs sobre o Tombamento e a inscrição do “Conjunto Arquitetônico e Paisagístico das Romarias, compreendendo
tombamento e a inscrição do “Conjunto Arquitetônico e Paisagístico das Romarias, compreendendo a área de 53.480m² (...) inclusive os dois
atorreões
área de existentes
53.480 m2 (...)
os doisdos
torreões
existentes
no antigo
abrigo
romeiros”
Livro de Tombo
I – Arqueológico,
Etnográfico e Paisagístico.
noinclusive
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O

conjunto Arquitetônico e Paisagístico das Romarias está localizado no município de Congonhas, antigo arraial de Nossa Senhora da
Conceição de Congonhas do Campo, cuja criação da freguesia remonta a 1734. A povoação da região se deu, assim como outros muitos
municípios mineiros, em razão da descoberta de ouro nos ribeirões e rios ali próximos. Mais tarde, o arraial foi incorporado a Queluz e a
Ouro Preto, até ser emancipado, em 1938.1 Saint Hilaire explicava, no século XIX, sobre o rio Maranhão: “o Rio de Congonhas serve de limite entre
as comarcas de Vila Rica e a de S. João del Rei, e assim a aldeia pertence a duas comarcas diferentes”.2
A existência do prédio das Romarias está intimamente ligada à festa do Jubileu, que ocorre anualmente em Congonhas em homenagem
ao Senhor Bom Jesus de Matosinhos. A história atribui ao imigrante português Feliciano Mendes a instalação de uma cruz no alto do Morro do
Maranhão como agradecimento a uma graça alcançada pelo restabelecimento de sua saúde. Em 1757, Feliciano iniciou a construção de uma
capela em homenagem ao Nosso Senhor3 e obteve do rei Dom José I permissão para pedir esmolas para a conclusão da obra. A peregrinação de
romeiros em busca de graças e em agradecimento iniciou-se já nesse período, consagrando a tradição do depósito de ex-votos para o Senhor.
A capela inicial foi acrescida e modificada até se transformar no Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, conjunto arquitetônico
composto por inúmeras construções: a Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos;4 seis capelas dos Passos da Paixão, contendo figuras
esculpidas;5 e o colégio e seminário da Irmandade do Senhor Bom Jesus de Matosinhos.6 Em 1780, um ano depois da fundação da Irmandade,
principiaram as festas do Jubileu, realizadas inicialmente em duas épocas do ano, maio e setembro.

1

O distrito, criado por alvará em 6 de novembro de 1746 e conﬁrmado pela lei nº 2, de 14 de setembro de 1891, ligava Congonhas do Campo à Comarca de Ouro Preto. Mais tarde, por meio da Lei Estadual de7 de setembro de 1923, o distrito foi transferido para o município de Queluz. O Decreto-Lei
estadual 148, de 17 de dezembro de 1938, criou o Município de Congonhas do Campo (diferenciando-o de Congonhas do Sabará), e a Lei 336, de 27 de dezembro de 1948, simpliﬁcou a denominação do município para Congonhas.
SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem pelo Distrito dos Diamantes e litoral do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Ed. da Universiadade de São Paulo, 1974. p. 91.
3
A devoção ao Bom Jesus de Matosinhos iniciou-se em Portugal e o Santuário de Congonhas foi inspirado em dois importantes santuários localizados ao norte do país: o Bom Jesus de Matosinhos, nos surbúbios da cidade do Porto; e Bom Jesus de Braga, próximo à cidade do mesmo nome.
4
Trabalharam no santuário diversos artistase artesãos consagrados. A ediﬁcação da capela-mor ﬁcou a cargo de Tomás de Maia e Brito, e Francisco de Lima Cerqueira, que interveio no acréscimo das Torres e presumivelmente elaborou o frontão. O desenho da portada, de confecção posterior, foi
atribuido por Germain Bazin a Aleijadinho. O entalhador Jerônimo Felix Teixeira recebeu importante quantia pelos retábulos do zcruzeiro, concluídos em 1772 por Manuel Rodrigues Coelho. A pintura e douramento são de autoria dos pintores João Cavalhais e Bernanrdo Pire da Silva. O retábulo-mor
foi entalhado por João Antunes de Carvalho. Complementam a decoração da capela-mor dois anjos tocheiros de autoria de Francisco Vieira Servas, e quatro relicários, de uma série executado por Aleijadinho em seu “atelier” e pintados por Ataíde. A pintura rococó é de autoria de artistas como Bernardo
Pires da Silva e João Nepomuceno Correia e Castro. Em 1790, foram concluídas as obras do adro e escadarias, arrematadas por Tomás de Maia e Brito. Em 1800, Aleijadinho iniciou a execução do grupo composto de doze profetas em pedra-sabão, deﬁnitivamente concluídos em 1805.
5
O Aleijadinho iniciou a confecção das imagens dos Passos, cujas capelas ainda não haviam sido construídas, em 1796 e, juntamente com os “ofﬁciais” de seu “atelier”, esculpiu 66 imagens de madeira, para compor os sete grupos da Paixão: Ceia, Horto, Prisão, Flagelação, Coroação de Espinhos, Cruz
às Costas e Cruciﬁcação. Para a encarnação das 66 imagens foram contratados, em 1798, os pintores Francisco Xavier Carneiro e Manuel da Costa Athaíde. Paralizadas por quase 50 anos, as Capelas de Passos tiveram suas obras reiniciadas em 1864 e foram concluídas em 1875.
6
Em 1827, a Irmandade estava sob a administração dos padres lazaristas, fundadores de um colégio que ali funcionou até 1855. Em 1924, a administração do santuário passou aos padres redentoristas.
2
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Nas Cartas chilenas, que circularam pelas Minas nesse período, Tomás Antônio Gonzaga, já fazia referência à festa e à atração que ela
exercia sobre devotos em toda a capitania:
“Distante nove léguas desta terra
Há uma grande ermida, que se chama
Senhor de Matozinhos: este templo
Os devotos fiéis a si convoca
Por sua arquitetura, pelo sítio
E, ainda muito mais, pelos prodígios
Com que Deus enobrece a santa imagem.”7
No século XIX, viajantes estrangeiros que passaram por Congonhas mencionaram a existência do santuário e a importância da
peregrinação de romeiros até ele. Eschwege, em 1811, notou que a igreja do Senhor de Matosinhos era “famosa em toda a região pela imagem
milagrosa”, o que trazia “muitas doações, presentes e esmolas”, tornando-a rica. Sobre os locais destinados aos fiéis, expôs: “Ao lado da igreja fica
um prédio comprido, destinado aos romeiros, que se reúnem aos pés de Nosso Senhor. Os presbíteros da igreja oferecem nesse dia um banquete.”8

“Depois de passar por uma mata fechada, topamos com
um ajuntamento de pessoas que iam a Congonhas do
Campo para uma festa religiosa, celebrada todo ano
nessa época. Juntei-me a uma cavalgada de quarenta
a cinqüenta senhoras e senhores, todos com excelente
disposição, e tive, assim, oportunidade de observar
algumas das características dos habitantes das minas.”10

Acervo Prefeitura Congonhas

Saint Hilaire, sete anos depois, lembrou que a igreja de Nosso
Senhor Bom Jesus de Matosinhos gozava de “grande celebridade” e
notou: “Os devotos para ali se dirigem, vindo de muito longe e, na época
da festa do padroeiro, que se celebra em setembro, a aldeia fica cheia de
forasteiros e devotos”.9
Alexander Caldcleugh, em 12 de setembro de 1819, visitou
Congonhas exatamente na ocasião da festa. Disse, ao deixar Queluz e
dirigir-se para o local da festa:

Fig. 2 - Vista do prédio das Romarias aproximadamente em 1940

O viajante notou aspectos típicos da festa, como sua visita por famílias inteiras e o modo de vestir dos devotos:
“A roupa comum do mineiro em dia de festa consiste em calças de fustão ou algodão brancas, enfiadas até acima dos joelhos em botas
feitas ou de couro cru ou de couro de jibóia, um colete branco enfeitado com botões grandes e rudimentares, feito de ouro em Vila Rica
ou no Rio de Janeiro, e um paletó curto de nanquim azul; as roupas de baixo costumam ser limpas; um grande chapéu branco, com aba
larga e borlas, e um par e esporas de prata maciça completam a indumentária. O cavalo que ele monta é decorado com muitos enfeites
de prata; a rédea, o freio e os estribos são cobertos em profusão. Os cavalos chamados marchadores, que, sem cansar o cavaleiro, cobrem
cinco ou seis milhas por hora, são os preferidos. Não pude deixar de notar que os mais velhos de várias famílias faziam os mais novos
cavalgarem sempre perto deles, na frente. As senhoras estavam tão enroladas em casacões de lã muito grossa (e isso num dos dias mais
quentes que peguei na vida) que eu mal conseguia distinguir as velhas das novas.”11
A dificuldade em encontrar pouso em Congonhas, onde chegou “por volta das duas da tarde”, é testemunhada por Caldcleugh, o que
demonstra a atração exercida pela festa e a necessidade da existência de abrigos para os fiéis. Caldcleugh diz ter encontrado
“um ajuntamento tão grande de pessoas que, de início, perdemos a esperança de encontrar abrigo contra o sol. Todas as casas estavam
cheias, dentro e fora, e em volta da porta de todas havia grandes colchões de palha estendidos no chão. Tentamos o primeiro lado da
cidade sem sucesso, mas ao descer por uma rua pavimentada, cruzamos o rio por uma ponte de madeira, subimos para o outro lado e,
por fim, conseguimos abrigo em uma cabaninha.”12
7
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GONZAGA, Tmás A. As cartas chilenas. São Paulo: Martins, 1944. p. 63.
ESCHWEGE, Whilhelm Ludwig von. Jornal do Brasil, 1811-1817; ou relatos diversos do Brasil, coletados durante as expedições cientíﬁcas. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/Centro de Estudos Históricos e Culturais, 2002. p.256.
SAINT-HILAIRE, A. Op. Cit. p.92.
10
CALDLEUGH, Alexander. Viagem na América do Sul: extrato da obra contendo relato sobre o Brasil. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2000. p. 119.
11
Ibdem. p. 119.
12
Ibdem. p. 120.
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G. W. Freireyss também visitou Congonhas do Campo e mencionou a festa:
““Antes de Congonhas do Campo chegamos à igreja de Nosso Senhor de Matosinhos, que dizem fazer milagres admiráveis e a quem
todos os portugueses de Minas trazem as suas promessas em produtos tristíssimos. Diante da entrada para esta igreja, que se acha num
morro, estão os doze apóstolos em tamanho natural.”13
Richard Burton, ao visitar Congonhas do Campo, em 1867, descreveu a situação da Basílica e de seus profetas, as capelas, o colégio dos
padres e demonstrou, mais uma vez, a importância da festa para a cidade:

Fig. 4 - Aspecto da distribuição dos cômodos esquerdos
ao edifício

Fig. 5 - Aspecto da distribuição dos cômodos direitos
ao edifício
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Apesar da peregrinação de romeiros ocorrer desde o século XVIII, a construção do pavilhão das Romarias se deu apenas no início do século
XX, sendo motivada pela necessidade de abrigar os romeiros pobres que se dirigiam à festa do Jubileu.15 De fato, os devotos, às vezes, vinham
com toda a família e permaneciam durante toda a semana para receber a bênção final, lotando a cidade. Os fiéis chegavam a pé, a cavalo, em
caravanas, nos trens e em lombo de burros. Congonhas inteira se transformava em um conjunto de pensões. Os moradores da cidade alugavam
quartos, quintais e até alpendres que serviam de abrigos. Também ocorria um intenso comércio de alimentos e artigos religiosos nas ruas da
cidade, havendo a mistura do ato religioso com atividades mundanas.
No final do século XIX e início do século XX, a Irmandade do Senhor Bom Jesus de Matosinhos se encarregou, portanto, de construir uma
pousada composta de casas dispostas ao redor de um pátio em forma ovalar. Cada uma das pequenas moradias podia abrigar uma família e, atrás
do edifício.
Em 1930, iniciou-se a ereção do abrigo de forma elíptica
para recolhimento dos romeiros. Ao que parece, quatro anos depois a
obra havia sido concluída, sendo Floriano Binder o construtor por ela
responsável. Diz o Dossiê de Tombamento: “O edifício antes de sua
parcial demolição logo após sua venda em 1968, apresentava, na sua
forma elíptica, uma série de 44 casas de três cômodos cada um, na
fachada principal dois torreões onde se alojavam a administração e o
serviço médico-odontológico dos romeiros.”16
Em 1968, parte do edifício foi demolida, ficando intactos
apenas a portada e os dois torreões frontais, de alvenaria de tijolo. A
demolição serviria para dar lugar a um hotel, empreendimento que
felizmente não avançou, ficando vazio o espaço onde estava a edificação.
A partir de sua reinauguração, em 30 de julho de 1995, a nova Romaria
passou a conter uma estrutura destinada a abrigar diversos órgãos Fig. 3 - Vista frontal dos torreões e das palmeiras localizadas na alameda em frente
ao edifício
ligados à Prefeitura de Congonhas.
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“Mas de 11 a 14 de setembro, Congonhas tem a sua Romaria, ou peregrinação. Cerca de 7.000 pessoas, então, hospedam-se nas casas
que ficam vazias o resto do ano, e os donativos de muitas moedas de cobre e algumas notas elevam-se a cerca de £ 2.000 por ano, o que
aqui equivale a £ 20.000. A Irmandade de Bom Jesus de Matosinhos distribui as esmolas entre os habitantes da povoação santificada.
Não havia melhor maneira – e que isso seja dito com todo o respeito pela crença popular – de se fundar uma cidade no antigo Brasil do
que se instituindo uma Pedra Protetora, uma Cruz Aliviadora ou uma Imagem Milagrosa (...).”14

Fig. 6 - Detalhe dos torreões e da portada originais
a partir do interior das Romarias

13

FREIREYSS. G. W. Viagem ao interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 1906. p. 42.
BURTON, Richard. Viagem do Rio de Janeiro a Morro Velho. São Paulo. Itatiaia: Editora da Universidade de São Paulo. 1976. p. 153.
A tradição local diz que o Hotel Colonial, datado de 1938, teria sido construído para abrigar romeiros de maior poder aquisitivo e parentes dos seminaristas quando da festa do Jubileu.
16
INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS – IEPHA/MG. Processo de Tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico das Romarias, Congonhas, MG. Belo Horizonte: IEPHA/MG, 1981. p. 7.
14
15
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Fig. 7 - Espaço vazio, torreões e portada existentes na época do Tombamento estadual
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Fig. 8 - Espaço vazio, torreões e portada existentes na época do Tombamento estadual
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O tombamento estadual do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico das Romarias ocorreu em 1981, revelando a preocupação com a preservação
do espaço inicialmente projetado para o abrigo dos romeiros, somando-se ao tombamento federal de outras estruturas presentes em Congonhas.
Resta, por fim, destacar a perenidade da tradição religiosa iniciada no século XVIII e mantida até os dias atuais em Congonhas,
atraindo devotos de todo o Brasil e até do exterior. As Romarias fazem parte dessa tradição, estando vinculadas intimamente à Festa
do Jubileu, ao Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, aos Passos da Paixão e à coleção dos ex-votos da Sala de Milagres.17 Todo
esse conjunto de construções reflete uma problemática religiosa que faz parte da cultura de Congonhas, o que justifica a proteção
desses bens enquanto patrimônio cultural da cidade.

Fig. 9 - Torreões e portada originais da entrada da Romaria, com a Basílica ao fundo

Fig. 10 - Entrada da Romaria, vista da alameda

Autoria: Helaine Nolasco Queiroz
Agosto, 2011
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CALDCLEUGH, Alexander. Viagem na América do Sul: extrato da obra contendo relato sobre o Brasil. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2000.
FALCÃO, Edgard de Cerqueira. A basílica do Senhor Bom Jesus de Congonhas do Campo. Brasiliensia documenta. Vol. 3. 1962.
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Encontra-se em Congonhas, a coleção de 89 ex-votos ou milagres pintados e depositados, do século XVIII ao XX, em atendimento a graças recebidas, na Basílica do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Em 10 de dezembro de 1980, a coleção foi
tombada pelo IPHAN.
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CHAPADA DO NORTE
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Igreja de Bom Jesus da Lapa
O tombamento do edifício foi aprovado
pelo Decreto Estadual nº. 21.217, de 20 de
fevereiro de 1981, sendo determinada sua
inscrição no Livro do Tombo de Belas Artes
(Livro nº. II), número de inscrição XXV,
páginas 5v – 6, sob a seguinte designação:
ediﬁcação, incluindo seu acervo de peças
de arte religiosa.

A

construção da capela de Bom Jesus
da Lapa (ﬁgura 1), data da segunda
metade do século XIX, conforme
descrito na Memória histórica sobre o distrito
de Santa Cruz da Chapada, publicada na
Revista do Arquivo Publico Mineiro, ano de
1899. O texto apresentava a informação de
que a construção do templo tivera início em
1874, “as expensas do povo do distrito”, que
naquele período ainda pertencia ao município
de Minas Novas. Segundo a publicação, as
obras se arrastaram por mais de vinte e cinco
anos, pois em 1899 ainda não se encontrava
inteiramente concluída. Todavia, segundo
o texto, mesmo inacabado o templo já
ostentava, “o bom gosto e o asseio das outras
capelas” existentes na localidade.
O arranjo arquitetônico bastante
singular com que o edifício chegou até nossos
dias leva a supor que a construção talvez não
Fig. 1 – Fachada frontal da Capela do Senhor Bom Jesus da Lapa
tenha jamais alcançado o seu término efetivo.
No parecer para o tombamento da capela, elaborado por Afonso Ávila, o pesquisador se referia aos templos do distrito dizendo que eram
“testemunhos da relativa prosperidade que chegou a alcançar esse antigo arraial minerador”.
Ainda no parecer, é destacada a adaptabilidade dos homens do interior que, mesmo com limitações, conseguiram erigir sóbrias
construções, segundo ele:
“As características construtivas revelam quase sempre, através de soluções próprias, uma deliberada vontade de superação da falta
de recursos técnicos e materiais, compreensível em face do extremo isolamento em que vivia a localidade. Assim, o que a primeira
vista pode parecer limitação ou deﬁciência, acaba na realidade representando uma nova dimensão de inventividade ou originalidade,
enriquecendo com isso o partido construtivo regional.”

A ediﬁcação possui dois pavimentos e torre sineira situada na conﬂuência da fachada frontal e lateral esquerda (ﬁgura 2). A planta é
retangular, com sistema construtivo em estrutura autônoma de madeira e vedação em adobe. As alvenarias são largas, à exceção feita para a
parede da fachada lateral esquerda. A cobertura possui estrutura em caibros armados e engradamento em madeira, coberta por telhas tipo capa
e canal, com cumeeira e tacaniças emboçadas.
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Fig. 3 - Vista em perspectiva da Capela do Senhor Bom Jesus da Lapa, tendo em
destaque as fachadas frontal e lateral direita

A fachada lateral esquerda caracteriza-se pela prevalência das superfícies
vazadas, em que se distinguem nove vãos: seis no térreo e três no segundo pavimento.
Todos os vãos apresentam enquadramento em madeira e vergas retas. O térreo da
ediﬁcação é organizado da seguinte forma: uma janela, uma porta, uma janela,
uma porta e duas janelas, tendo como referência o sentido fachada frontal/fachada
posterior. No pavimento superior distinguem-se três janelas rasgadas, dispostas na
metade anterior do edifício. Todas as vedações da metade anterior da igreja apresentam
folhas de madeira em tábuas de madeira aparelhada tipo “calha” e aberturas em folha
única. As janelas do andar superior, ademais, possuem guarda-corpo entalado, com
fechamento em tremidos recortados. As janelas e a porta – ambas térreas e situadas
na metade posterior da igreja –, apresentam abertura em duas folhas almofadadas em
madeira; à semelhança das janelas situadas no andar térreo.
A fachada lateral direita (ﬁgura 3) caracteriza-se pela prevalência dos panos
cegos de alvenaria. Entretanto, nessa fachada nota-se a presença de dois vãos com
fechamento tipo calha, correspondentes a portas de folhas únicas de abrir para o
exterior. Os vãos possuem enquadramento em madeira e verga reta. Nota-se um
pequeno ressalto na alvenaria externa, na altura da conﬂuência entre nave e capelamor. A alvenaria da capela-mor recua em relação ao plano da alvenaria da nave. A
fachada posterior é cega e marcada por empena triangular.
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Fig. 2 - Vista em perspectiva da Capela do Senhor Bom Jesus da Lapa, tendo em destaque
as fachadas frontal e lateral esquerda
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O edifício organiza-se espacialmente em dois volumes cúbicos dispostos longitudinalmente, sendo o anterior com dimensões
e altura superiores ao posterior. A cobertura é constituída por telhado em duas águas, e os cômodos da fachada lateral esquerda estão
cobertos por telhado independente de uma água. Os amplos beirais em cachorrada possuem acabamento em “peito de pombo” e
guarda-pó em tabuado corrido aparelhado. O beiral projeta-se sobre a fachada frontal, de modo que uma trave horizontal – referente
ao travamento dos caibros – desponta à frente da alvenaria. Uma cruz latina entalhada em madeira coroa a empena.
A torre sineira apresenta telhado em quatro águas, com telhas emboçadas e beirais amplos e acimalhados. A cumeeira é
decorada por cruz em vergalhão metálico, com extremidades terminadas em losango. Todas as faces da torre são vazadas.
A fachada frontal, em empena triangular, é composta por torre sineira de planta quadrada, situada na lateral esquerda e
disposta no mesmo plano da fachada. Há equilíbrio entre cheios e vazados, no qual despontam: a abertura em arco pleno da torre
sineira, uma abertura em arco pleno referente ao óculo – situado na conﬂuência da empena –, três janelas rasgadas na altura do
segundo pavimento e o acesso principal ao imóvel, localizado no pavimento térreo. Todos os vãos apresentam enquadramento em
madeira. O óculo e a sineira não apresentam vedação. As janelas rasgadas e a abertura do acesso principal são em duas folhas de
madeira, de abrir para o interior e almofadadas. As vergas são retas. As janelas possuem guarda-corpo entalado, com fechamento
em tremidos recortados. O acesso principal é em duas folhas e está precedido de escadaria com três degraus, revestidos em pedra e
rebatidos para todos os lados.

Fig. 4 - Planta arquitetônica da Capela do Senhor Bom
Jesus da Lapa

Fig. 6 - Vista da capela-mor desde a nave
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Fig. 7 - Nichos do lado da Epístola

Internamente a planta está dividida em nave e capelamor (ﬁgura 04), com um salão e a sacristia desenvolvendo-se no
lado do Evangelho. Os cômodos são interligados por portas de abrir
de folha única de madeira, exceção feita para a nave e capela-mor,
interligadas por arco-cruzeiro – em arco pleno e decorado por
cimalhas – revestido em madeira. O piso da nave é em concreto
desempenado, enquanto o do salão e sacristia são em tijoleira. A
capela-mor e os espaços do segundo pavimento são em tabuado
corrido. O forro em telha-vã perfaz toda a área do edifício. O pédireito é amplo. Todas as alvenarias são revestidas em argamassa,
apresentam acabamento liso e são pintadas de branco. As partes
em madeira são pintadas em tom de azul escuro.
A nave e a capela-mor (ﬁguras 5 e 6), estão separadas em
altura, por um degrau. A capela-mor, no entanto, possui platô de
madeira escalonado situado junto à mesa do altar.
A nave possui coro em estrutura de madeira, com planta
retangular, piso em tabuado de madeira e guarda-corpo em tremido Fig. 8 - Tribunas e Púlpito central
recortado. O coro conforma átrio no qual não se identiﬁca nenhuma
evidência da existência de batistério. Bancos de madeira enﬁleirados tomam as laterais da nave conformando um corredor central de acesso
à capela-mor. Nave e capela-mor estão separadas por um guarda-corpo em tremido. Nota-se, de cada lado das paredes laterais da nave, a
presença de três aberturas justapostas, com enquadramento retangular em madeira e verga triangular. As aberturas do lado da Epístola (ﬁgura 7)
constituem verdadeiros nichos, enquanto os do lado do Evangelho são vazados, conformando as tribunas e o púlpito central (ﬁgura 8). Esses vãos
são guarnecidos por guarda-corpo entalado com fechamento em tábuas corridas aparelhadas. O púlpito possui planta retangular e tambor com
fechamento em madeira aparelhada. O peitoril e a base do púlpito são aﬂorados e contornados por lambris de madeira.
A capela-mor apresenta forro abobadado em arco-pleno e vedação em lambris de madeira aparelhada, pintadas de branco. Destaca-se a
presença de retábulo-mor entalhado em madeira policromada.
A sacristia e o salão que se desenvolve no lado do Evangelho são separados em altura. Uma escada em “U” faz a ligação entre o salão e o
pavimento superior, permitindo o acesso ao coro e tribunas. O piso em tabuado corrido da capela-mor e do segundo pavimento estão apoiados em
baldrames de madeira de seção retangular.
Quanto às artes aplicadas ao templo, essas são desprovidas dos entalhes e das policromias frequentemente encontradas nas ediﬁcações
religiosas do século anterior. Foram produzidas no ﬁnal do século XIX e caracterizam-se pelo desenho singelo de seu conjunto.
O retábulo-mor (ﬁgura 9) é ajustado ao vão da capela e ladeado por nichos. Possui arcos que partem da altura do sacrário e sugerem duas
colunas devido ao entablamento existente na altura do terço superior. Apenas o arco correspondente à boca do camarim traz um rendilhado. Notase também um entalhe representando um cálice com hóstia, cruz e halos, disposto na porta do sacrário. O retábulo-mor e o arco do cruzeiro são
confeccionados em tabuado liso de madeira.
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Fig. 5 - Vista da nave desde a capela-mor
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Fig. 9 - Vista do retábulo-mor

Fig. 10 - Cruciﬁxo

Acervo IEPHA/MG

Acervo IEPHA/MG

Acervo IEPHA/MG

A imagem do Padroeiro é certamente de fatura anterior à ediﬁcação. Possui como suporte o marﬁm policromado e seu tamanho mediano
sugere a presa de um animal de grande porte, isso, considerando a altura da ﬁgura do Cristo. A imagem revela emendas na área dorsal e na lateral
do perizônio. Os braços foram realizados separadamente e posteriormente encaixados.
A escultura apresenta elementos de sabor primitivo em sua representação, como a confecção dos anelados dos cabelos, a
barba e as sobrancelhas demarcadas com incisões diagonais sequenciais. Porém, sua representação anatômica é bem proporcionada.
O perizônio elaborado contém movimentos coerentes e com características do século XVIII. As incisões regulares em suas bordas são
referências que apontam inﬂuência de obras de procedência das Índias, ou criada aqui usando como modelo obras provenientes das
colônias portuguesas, Goa ou Macau (ﬁguras 10 e 11).
Considerando que em meados do século XVIII os modelos orientais foram frequentes nas decorações e alcançaram destaques nas
artes e objetos decorativas nas Minas Gerais, é provável que o Cristo tenha sido criado ainda no século XVIII. Sua base, ou pedestal, pode ter sido
confeccionado posteriormente.
Precisar datação não é tarefa das mais simples, principalmente quando se trata de obra produzida livremente, despojada dos cânones
acadêmicos e ou baseada em estampas e memória.

Fig. 11 - Cristo

Autoria: André de Sousa Miranda, Luis Gustavo Molinari Mundim, Maria Ângela Pinheiro
Fevereiro, 2011
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BELO HORIZONTE
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Escola Estadual Pedro II

Fig. 01 – Escola Estadual Pedro II, situada na Rua Professor Alfredo Balena nº 523, em Belo Horizonte

O tombamento do prédio da Escola Estadual Pedro II, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG, foi
O tombamento do prédio da Escola Estadual Pedro II, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG, foi
aprovado por meio do Decreto nº. 21.970, de 15-2-1982, para efeito de sua inscrição no Livro de Tombo nº. II, do Tombo de Belas Artes e no Livro
aprovado
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A

Escola Estadual Pedro II foi construída na década de 1920. Nessa época, Minas Gerais retomava o seu crescimento, após
o período de recessão que se seguiu à Primeira Guerra Mundial. Belo Horizonte encontrava-se em expansão, com muitos
edifícios em construção. A Avenida Alfredo Balena (antiga Avenida Mantiqueira), um dos eixos de ligação da Região Central
com a zona leste da cidade, foi escolhida para construção da Escola. O terreno, de cerca de 4.500 metros quadrados, localizado em
uma área desmembrada do Parque Municipal, estava inicialmente destinado a uma praça. Em formato triangular, é circunscrito pela
Avenida Alfredo Balena e pelas Ruas Rio Grande do Norte e Padre Rolim (Figura 2).
A época da construção da escola foi marcada pela busca de um estilo que caracterizasse a ideia de nação. O Movimento
Neocolonial, surgido nas primeiras décadas do Século XX, vai responder a essa inquietação propondo uma arte referenciada no Brasil
colônia. O marco de lançamento do movimento se deu na conferência “A Arte Tradicional no Brasil”, proferida pelo arquiteto Ricardo
Severo, no ano de 1914. A partir daí, o movimento se espalhou da arquitetura para as artes plásticas e a literatura, congregando
escritores como Monteiro Lobato, Manuel Bandeira e Mário de Andrade.
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Em Belo Horizonte, o movimento Neocolonial vai marcar a
segunda fase da arquitetura da cidade. Um levantamento fotográfico
da arquitetura barroca de Ouro Preto, Mariana e Congonhas do Campo,
encomendado pelo Governo de Minas Gerais, serviria de inspiração para
os arquitetos interessados no novo estilo. A catalogação dos ornamentos
da arquitetura barroca, realizada a partir das fotografias, possibilitou
a inserção de fragmentos dos monumentos históricos nos projetos.
Assim, o movimento se caracterizaria mais pelo aspecto decorativo do
que por alguma mudança estrutural no partido arquitetônico.
No caso da Escola Estadual Pedro II, o arquiteto Carlos Santos
incorporou vários elementos barrocos. O projeto original previa apenas
um pavimento. Durante as obras, executadas pela firma J. Poley, decidiuse aproveitar o porão como espaço útil, colocando ali outras salas de
aula. A planta segue o formato triangular do terreno, com três volumes
e um pátio interno, que é dividido por um passadiço.

ESCOLA ESTADUAL PEDRO II
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Fig. 02 - Planta de Situação

Fig. 03 - Vista parcial da fachada. Nota-se a composição com arcos-plenos, colunas torças e capitéis jônicos
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Acervo IEPHA/MG Março 2010

Acervo IEPHA/MG Junho 2011

A fachada principal do prédio está voltada para a Avenida Alfredo Balena. O volume central, concebido pelo artista José Bahia, é
ricamente trabalhado. A porta almofadada é realçada por uma portada com curvas e recurvas, à maneira das igrejas barrocas. O frontão é
composto por dois pináculos esféricos e cornija. Esta cornija é interrompida por um brasão, coroado por outra cornija coberta por telhas. Um
pináculo piramidal, no ponto mais alto do conjunto, arremata a composição. O acesso ao edifício se dá através de uma escadaria de granito,
formada por dois lances de degraus. Do largo patamar central saem duas rampas em mosaico português. Ladeando a porta principal,
encontram-se duas estátuas, de autoria do escultor Moreira Júnior. Uma representa o progresso e a outra a instrução (Figura 1).
Recuadas cerca de um metro do volume central, partem duas alas simétricas. Em cada uma, encontramos uma sequência de
janelas em arcos-plenos e colunas torsas com capitéis jônicos (Figura 3). Na parte central de cada ala, aberturas maiores marcam a varanda
no segundo pavimento, bem como a entrada para os pátios internos no primeiro pavimento. Nos moldes do frontão principal, os frontões
secundários apresentam sobreverga avançada, cornija, volutas e mísulas (Figura 4).
Alpendres descobertos em formato semicircular, marcado por balaustradas e pérgulas, arrematam as extremidades de cada ala
da fachada frontal. Esses alpendres, que coincidem com os vértices da planta triangular, têm cada um uma porta almofadada, que liga os
pátios externos com o segundo pavimento do edifício. As muretas das escadarias que dão acesso aos alpendres são ornamentadas com
chafarizes com carrancas e pináculos esféricos (Figura 5).

Fig. 04 - Detalhe da fachada frontal onde se vê um
dos frontões secundários com sobreverga avançada,
cornijas, volutas e mísulas
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Fig. 05 - Vista do alpendre circular com balaustradas e pérgulas. Em primeiro plano chafariz com carranca

Acervo IEPHA/MG Dezembro de 2009

Acervo IEPHA/MG Março de 2010

As fachadas que faceiam as Ruas Rio Grande do Norte e Padre Rolim seguem o mesmo padrão da fachada principal,
mas com uma ornamentação mais simples. As janelas do primeiro pavimento são de tamanho acanhado e possuem grades
trabalhadas de ferro. No segundo pavimento, repete-se a sequência de janelas em arcos-plenos e colunas torsas com capitéis
jônicos, semelhante à fachada principal.

Fig. 06 - Detalhe da fachada posterior composta por frontão
seccionado com cornija e pináculo piramidal. Junto à porta,
colunas torsas, capitéis jônicos e óculo emparedado

Fig. 07 - Vista do pátio interno a partir da varanda do segundo pavimento. Destaca-se no primeiro plano a
composição com arcos-plenos e colunas torsas
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Fig. 08 - Vista do pátio interno onde é possível notar a composição com varandas
abertas com arcos-plenos apoiados em pilares de seção quadrada no primeiro
pavimento e colunas torsas no segundo pavimento

Acervo IEPHA/MG

Acervo IEPHA/MG Março de 2010

O terceiro vértice da planta triangular, que une os volumes que se estendem das Ruas Rio Grande do Norte e Padre
Rolim, apresenta uma ornamentação tipicamente barroca. A porta é composta por desenhos em autorrelevo com curvas e
recurvas, colunas torsas e capitéis jônicos. Acima desta porta, há um óculo emparedado aos moldes das igrejas barrocas, um
frontão com volutas e cornija e pináculo piramidal (Figura 6). As muretas e muros que contornam o edifício também recebem
ornamentação, particularmente no trecho junto ao portão da fachada posterior.
As fachadas voltadas para os pátios internos possuem varandas nos dois pavimentos e por toda a sua extensão. Estas
varandas dão acesso às salas de aulas e as demais dependências da escola. Os ornamentos fazem referência à arquitetura
externa, com uma dose de liberdade. As varandas são compostas de arcos-plenos apoiados em pilares de sessão quadrada no
primeiro pavimento e colunas torsas no segundo. Completa a ornamentação das varandas do pavimento superior um pequeno
trecho de parede com curvas e recurvas, os guarda-corpos com cobogós e o piso em ladrilho hidráulico (Figuras 7 e 8).
A Escola foi inaugurada durante o governo de Mello Vianna, no dia dois de setembro de 1926. Posteriormente, o edifício
sofreu reformas nos anos de 1953, 1958 e 1959. Nesta última, perdeu-se o forro do Salão Nobre. A pintura deste forro mostrava
o cruzeiro do sul e a bandeira nacional, erguida por uma criança, que estava cercada por outras crianças. Os artistas Aníbal
Mattos e Argemiro Cunha assinavam a composição da pintura (Figura 9). Após o tombamento, efetivado em fevereiro de 1982,
algumas intervenções de pequeno porte ocorreram na Escola. Somente em 2009 houve uma restauração completa do edifício,
quando se pôde recuperar parte das intervenções impróprias ocorridas anteriormente. Ao final desta restauração, o IEPHA/MG
desenvolveu um trabalho de educação patrimonial com os alunos e funcionários da Escola que produziu ótimos resultados na
conservação do edifício.

Fig. 09 - Salão Nobre onde se observa o forro pintado pelos artistas Aníbal Mattos e Argemiro
Cunha, perdido em obra de reforma do telhado em 1959. (Filme 840, negativo 16ª)

Autoria: Miguel Angelo Capobianco
Julho, 2011
Indicações bibliográficas:
BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva – história antiga e história média. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro,
Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1996.
BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: resumo histórico de Belo Horizonte (1701-1947). Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1950.
FABRIS, Annateresa. (Org.). Ecletismo na arquitetura brasileira. São Paulo: Nobel, 1987.
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BELO HORIZONTE

Acervo IEPHA/MG

Instituto de Educação
de Minas Gerais

Fig. 1 - Conjunto arquitetônico do Instituto de Educação, onde se inserem o prédio monumental e os anexos das escolas integradas, construídas posteriormente.
Foto de 1982

O tombamento do prédio do Instituto de Educação de Minas Gerais, conforme processo nº. 44 do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico
O tombamento do prédio do Instituto de Educação de Minas Gerais, conforme Processo nº 44 do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG, foi aprovado pelo Decreto nº. 21.969, de 15 de fevereiro de 1982, tendo inscrição no Livro de Tombo
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or decisão do então presidente de Minas, João Pinheiro, em 1906 instalou-se no Estado a Escola Normal Modelo do
Estado de Minas Gerais, destinada a ser um referencial para a formação de mestres. Até a sua criação, os professores
eram formados apenas nas escolas religiosas para moças. A escola começou a funcionar em 1907, em um prédio na Rua
Timbiras. O edifício que hoje abriga o Instituto de Educação de Minas Gerais – IEMG começou a ser construído em 1897, destinado a abrigar o Ginásio Mineiro, que se transferiria de Ouro Preto para Belo Horizonte. Juntamente com as secretarias da
Praça da Liberdade, foi inaugurado no ano seguinte. Passou a abrigar a sede do Fórum de Justiça, na época chamado de Tribunal de Relações e do Fórum, instituição que exigia funcionamento imediato à instalação administrativa da Nova Capital.
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Fig. 2 - Primeira conformação do prédio que se tornou sede do Instituto de Educação. Antes funcionou nele o Tribunal de Justiça. Quadro de
autoria de Conceição Ferraz Ventura realizado em 1966, de propriedade do IEMG
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O edifício foi projetado pelo arquiteto Edgar Nascentes Coelho, membro da comissão de construção da cidade, em estilo eclético, utilizando
diversos estilemas arquitetônicos e ornamentais da tradição neoclássica europeia. O prédio foi construído em dois pavimentos sobre um alto
embasamento de pedras-de-mão e paredes de tijolos. A fachada frontal compunha-se de um corpo central, ladeado por dois outros simétricos;
o mais próximo do centro era reentrante, e salientes os das extremidades. A simetria era marcada pelo vão central em arco do frontispício, pelo
frontão superior e pela escadaria de acesso. Os dois blocos situados nas extremidades apresentavam três janelas e os intermediários continham
cinco janelas em cada pavimento. Havia grandes pátios na parte de trás separados pelas alas longitudinais. O prédio possuía grande “beleza, (...)
todo em linhas retas e severas, atenuadas pela decoração das janelas superiores e pelo arco das inferiores”1. A escadaria era em mármore espanhol
e as armações teriam vindo da França. Os amplos jardins eram também franceses e a engenharia, italiana2.

Fig. 3 - Após a reforma de 1927-30, o prédio se transformou no edifício majestoso que se vê atualmente: o monumental pórtico eclético tem
orientação neoclássica, apresentando modulação clássica de base, corpo e entablamento, composição simétrica, constituída por três intercolúnios entre quatro colunas colossais ladeadas por robustos panos laterais, criando nichos para enquadramento das três portas principais,
correspondentes às janelas superiores. O conjunto arquitetônico conota força e seriedade.
1
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Estado de Minas, 14 de Agosto de 1994. Caderno Cidade.
Idem.
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Fig. 5 – Planta do primeiro pavimento do prédio, vendo-se a distribuição dos
cômodos e circulações que praticamente se repetem em todos os andares

A/MG

Somente em 1909 ocorreu a transferência do fórum para o edifício da Avenida Afonso Pena, cedendo o espaço à Escola Normal Modelo.
Assim, iniciaram-se, em 1912, as primeiras reformas para readaptar o edifício às dependências de ensino.
A antiga Escola Normal tornou-se um centro formador de recursos humanos para a educação, graduando professores e diretores. Lá funcionou o primeiro laboratório de Psicologia Educacional do Brasil. Quinze anos depois, o governo iniciou um movimento pedagógico que culminou com a reforma do ensino em 1928 e marcou o país entre as décadas de 30 a 60. Intentou-se construir uma nova
realidade no ensino, tendo como pilar o curso Normal. Francisco Campos, Secretário de Interior e Educação, criou a Escola de Aperfeiçoamento para professores, que viria a dar origem, anos depois, à Universidade Estadual de Minas Gerais. Logo após incorporou-se à Escola
de Aperfeiçoamento o Curso de Administração, conhecido como CAE, que formava orientadoras e supervisoras e acabou por se tornar
um núcleo de irradiação de novos métodos e tendências educacionais.
Porém, o prédio não dispunha de
suficientes salas de aula para abrigar a população
escolar que se elevaria para o dobro no ano
seguinte. Diante da incapacidade de atender ao
programa pretendido pela reforma da instrução,
iniciaram-se profundas intervenções sob a
orientação do arquiteto Carlos Santos, autor do
Grupo Escolar Pedro II. Estudos foram realizados
pelo arquiteto com o objetivo de preservar a
fachada eclética. A construção de um novo
edifício ao lado do existente, afetaria a estética
geral do conjunto, baseada na simetria. A solução
de construir um anexo voltado para a Rua
Paraíba, aos fundos do terreno, eliminaria boa
parte dos pátios internos, tão necessários. Tais
dificuldades acabaram por levar à demolição de
partes do projeto de Edgar Nascentes Coelho. A
ampliação aproveitou somente as alas laterais,
ampliando-as até que elas se fechassem sobre si
mesmas, conformando pátios internos menores.
A decisão levou a criar um novo e monumental Fig. 6 - Detalhe do pórtico da fachada frontal: capitéis jônicos finalizam as colunas. As janelas do salão nobre
apresentam vergas curvas e cartelas sobrepostas às portas de acesso
pórtico de entrada.
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Fig. 4 – Vista aérea do quarteirão que abriga o IEMG, nas imediações do parque
municipal. O jardim frontal, voltado para a Rua Pernambuco, encontra-se muito
adensado por massa verde. Na seqüência fica o bloco histórico, composto por complexo
partido em “E”, com duas alas laterais quadradas e vazadas, uma voltada para a Rua
Timbiras e a outra para a Av. Carandaí. Um outro prédio na forma da letra “F” invertida
e alongada, dá frente para a Rua Paraíba. Entre os dois conjuntos principais ficam as
quadras. Na lateral da Rua Timbiras com Avenida Afonso Pena fica a piscina
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Google maps, acesso em 16.08.2011
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Fig. 7 – Alguns espaços mostram a nobreza dada ao prédio educacional: o grande saguão de entrada, o auditório e o salão nobre (acima). Esses mostram elementos
decorativos clássicos em gesso aplicados em tetos, janelas e portas

Acervo IEPHA/MG

O novo pórtico ganhou um vestíbulo com colunas de dupla altura, com capitéis jônicos e um forte entablamento encimado por platibanda.
As alas laterais continuaram simétricas, apresentando volumes avançados com frontões na região central de cada uma delas. O acesso ao prédio
passou a se fazer por uma escadaria em dois lances, de 18 metros de largura, em granito polido, dividida por um patamar intermediário com
rampas laterais, destinados ao trânsito de veículos. Mantiveram-se o porão semienterrado e os dois pavimentos acima. No bloco central, locouse um auditório com capacidade para 500 pessoas, em sequência ao belo e amplo saguão. Nesse ambiente destaca-se a escadaria “à imperial”3.
No andar superior, o salão nobre e seus anexos apresentam decoração clássica em gesso nas paredes e tetos. O prédio passou a dispor de 75
dependências, com um total de 42 salas de aulas, salas de administração, orientação e direção, biblioteca, arquivo, sala de professores, além de duas
cantinas e suficiente número de instalações sanitárias.

Fig. 8 – A escadaria “à imperial” em mármore marca a simetria do interior. A iluminação do vitral ficou reduzida com a construção do imenso auditório, promovendo uma
ambiencia mística e aconchegante

3
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Escadaria “à Imperial” é aquela que apresenta um primeiro lance alargado que se duplica em dois lances para lados opostos após o patamar, muito utilizada em palácios.
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Figs. 9 e 10 – Painéis elaborados e executados pela professora e artista belga Jeane Milde, localizados no saguão principal. Um
representa o ensino artístico e o outro o ensino das ciências

O projeto buscou tornar o edifício um representante exemplar da arquitetura escolar, obedecendo a todas as normas de higiene e às mais
contemporâneas correntes pedagógicas de então. O edifício atingiu o seu aspecto monumental atual com a reforma de Carlos Santos, cujo estilo
deve ser considerado pertencente ao ecletismo, de orientação neoclássica, dos mais belos de Minas Gerais. Seus ambientes internos receberam
revestimentos em materiais nobres e seminobres, visando a conferir ao edifício uma nobreza construtiva para simbolizar a relevância da atividade
educacional e desse patrimônio escolar, que se tornou um dos mais importantes marcos urbanos da cidade de Belo Horizonte. Foi reinaugurado
em 1930. Nessa década, fizeram parte do corpo docente da Escola Normal educadores como Alda Lodi, destaque na área de matemática e Jeane
Milde, na educação artística. Milde esculpiu dois painéis, em baixo relevo, aplicados nas paredes do hall principal.
Em 1946, foram criados os cursos pré-escolar e fundamental, abertos a estudantes de ambos os sexos. Naquele ano, com a união desses
cursos ao ministrado pela Escola Normal e pela Escola de Aperfeiçoamento, foi então criado o que hoje se conhece como Instituto de Educação.
Outra reforma no edifício veio a ocorrer em 1953, quando um incêndio destruiu quase toda a ala direita, atingindo a biblioteca, além
de arquivos e o laboratório. Trinta mil volumes foram destruídos. A reconstrução finalizou-se em 1956, quando o edifício ganhou os anexos da
Avenida Carandaí e Rua Paraíba, onde passou a funcionar a escola fundamental, bloqueando a visão posterior do prédio histórico. O CAE foi extinto
em 1969, ficando em seu lugar o Curso de Pedagogia. Em 1972, com a lei de reforma do ensino de primeiro e segundo graus, número 5.962, do
regime militar, ocorreu o enfraquecimento do Curso Normal, pois a partir dela, a formação dos professores passou a ser profissionalizante, parte
do segundo grau4.
Na década de 1980, funcionavam três escolas com diretorias e corpo administrativo próprios: a Escola Estadual Presidente Kennedy, com
curso pré-escolar; a Escola Estadual Luiz Peçanha, oferecendo ensino de primeira a oitava séries e segundo grau. Juntamente com o curso médio do
IEMG e a Escola Normal, com o curso de magistério de nível médio, somavam oito mil alunos no complexo de escolas. Com a implantação da nova
Lei de Diretrizes e Bases – LDB, o Instituto passou a ser a única escola pública de Belo Horizonte a oferecer o Curso de Magistério, abrigando, a partir
do ano de 1997, o que se convencionou chamar “polo de magistério5.
O tombamento do edifício pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais aconteceu em 1982, devido não só
a sua trajetória na história da educação em Minas Gerais mas também pelo seu valor artístico e arquitetônico.
Em 1994, o prédio foi tombado pela Secretaria Municipal de Cultura do Município no conjunto urbano das Avenidas Carandaí, Alfredo
Balena e adjacências. Atualmente considera-se que os valores primordiais, que são tanto de ordem física, quanto histórica: a monumentalidade da
fachada, sua plena visibilidade pelo público, a integridade material do edifício, a conservação de seu acervo artístico e mobiliário. Essas características
mais emblemáticas do prédio tornam-se premissas a serem observadas no cotidiano de suas funções e em futuras ações de conservação.

4
5

Lúcia Casassanta. Estado de Minas, 26 de Junho de 1997. p. 32.
A pesquisa que gerou o presente texto foi realizada em 1998, pela então estagiária de arquitetura Suzana Sampaio.
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Fig. 11 - Detalhe do auditório iluminado: com sua decoração alude ao Art Deco, estilo que concorreu com o ecletismo, na época, mas aqui são complementares

Autoria: Elizabeth Sales de Carvalho
Agosto, 2011
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BARBACENA

Acervo IEPHA/MG

Cadeia Pública

Fig. 1 – Antiga Cadeia Pública, atual Casa de Cultura de Barbacena, localizada na rua General Câmara nº 10 – Centro, Barbacena

O tombamento realizado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG do prédio da antiga Cadeia
O tombamento realizado pelo IEPHA/MG do prédio da antiga Cadeia Pública de Barbacena foi aprovado pelo Decreto Estadual nº 22.867, em
Pública de Barbacena foi aprovado pelo Decreto Estadual nº. 22.867, em 1-7-1983 e inscrito no Livro de Tombo nº. III, do Tombo Histórico, das obras
e inscrito
noDocumentos
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ssa aprazível cidade, localizada na serra da Mantiqueira, é um dos portões do Circuito Trilha dos Inconfidentes, principalmente
para quem vem do Rio de Janeiro. O clima, a luminosidade e a altitude foram fatores decisivos para que, na década de 1960,
tivesse início, ali, o cultivo e o forte comércio de rosas, entre outras flores, por isso ficou nacionalmente conhecida como “Cidade das Rosas”.
Barbacena originou-se a partir de pequeno aldeamento de índios Puris descoberto pelas primeiras bandeiras que penetraram
o território das Minas, no sítio denominado Borda do Campo (ou Borda do Campolide), nas cabeceiras do Rio das Mortes. O
desbravamento da região iniciou-se, em 1698, com o Capitão Garcia Rodrigues Paes Leme e consolidou-se com o estabelecimento do
Coronel Domingos Rodrigues da Fonseca Leme na Fazenda da Borda do Campo. Esses dois bandeirantes receberam diversas sesmarias
ao longo do Caminho Novo, por eles aberto.
A primitiva freguesia de Nossa Senhora da Piedade da Borda do Campo foi criada em 1726, com sede provisória, até 1730, na
Capela da Borda. Nessa mesma ocasião foi demarcado o local para a construção da chamada Igreja Nova, atual Matriz de Barbacena,
com obras iniciadas em 1743 e concluídas em 1764. O arraial cresceu no entorno da Matriz e prosperou pela sua vantajosa posição
comercial entre o Caminho Novo e o Velho, que ligavam Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso ao Rio de Janeiro.
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Fig. 2 – Fachada principal
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Fig. 3 – Corredor do térreo/acesso principal

Em 14 de agosto de 1791 foi criada a vila com o nome de Barbacena e o privilégio de se ter um pelourinho. Na
época, o próprio Visconde de Barbacena, D. Luís Antônio Furtado de Mendonça, então governador e capitão-general da
Capitania, presidiu a cerimônia do seu levantamento. A vila teve como sede o antigo Arraial da Igreja Nova de Campolide,
compreendendo, ainda, os territórios dos arraiais e freguesias de Nossa Senhora da Conceição do Engenho do Matto e de
Nossa Senhora da Glória do Simão Pereira.
Em 1792, a vila foi testemunha de uma triste cena: durante a condenação dos Inconfidentes, foi afixado, em um
poste, um dos braços esquartejados de Tiradentes.
Pela Lei provincial de 9 de março de 1840, Barbacena recebeu foros de cidade, juntamente com Campanha da
Princesa, Paracatu e Minas Novas. No século XIX, Barbacena destacou-se ao lado de São João del-Rei como um dos principais
polos do comércio atacadista mineiro. Foi desmembrada, depois, dos territórios das Vilas de São João del-Rei e de São José
del-Rei (atual Tiradentes).
A “cidade das rosas”, também, é conhecida como “cidade dos doidos”, pois pelo clima de temperatura aprazível, ao
longo dos tempos, vários hospitais psiquiátricos e clínicas especializadas se instalaram na região. Além da Festa das Rosas,
tornou-se conhecido o Festival da Loucura, promovido pela Prefeitura e Faculdade de Medicina local, com várias palestras
e oficinas que retratam métodos modernos de tratamento da loucura.
No conjunto arquitetônico de Barbacena destacam-se dois excelentes exemplos de arquitetura colonial-religiosa
representados pela Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade e pela Capela de Nossa Senhora da Boa Morte que,
juntamente com o Solar dos Andradas, são monumentos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional - IPHAN, desde 1988. Alguns sobrados, em estilo neoclássico, são edificações significativas de início do século XX
e algumas fazendas constituem exemplares de qualidade da arquitetura rural colonial.
A construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade iniciou-se em 1743, em substituição da primitiva
capela do Registro Velho. Em 1748, estando pronta apenas a capela-mor, construída de taipa, foi consagrada a igreja.
Sua construção estendeu-se até 1764, sob responsabilidade da Irmandade do Santíssimo Sacramento. Tanto as obras das
paredes de taipa (1743) quanto a execução das torres (1750) ficaram a cargo do mestre taipeiro João de Faria, e os serviços
em madeira foram feitos por João Batista Franco e Sebastião Rodrigues Salgado (1743) 1.
Coube à Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte a construção da sua igreja por volta de 1792 e as obras,
sem maiores recursos, estenderam-se até meados do século XIX. A pequena capela, de madeira, inaugurada em 1799, foi
substituída pelas obras da igreja de pedra, em 1816, sob a responsabilidade do mestre pedreiro José Antônio Fontes. O
consistório foi realizado por Manoel Gomes Teixeira que completou a construção da igreja em 1861 e o provisório templo
de madeira foi demolido em 1850. Os retábulos do altar-mor e os do arco-cruzeiro foram finalizados em 1877 com projeto
do arquiteto Parático Cesare 2.
1
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Informações retiradas de: Fundação João Pinheiro, Circuito do Ouro – Campos das Vertentes; roteiro turístico. Belo Horizonte, 1981. p. 106.
Idem, ibidem, p. 106-107.
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CASA DE CULTURA - CADEIA VELHA
A Cadeia de Barbacena, tombada pelo Estado, tem sua construção aprovada em 1834, conforme relatório dirigido à Assembleia
Legislativa Provincial de Minas, em sessão de 1837, pelo Sr. Antônio da Costa Pinto, então Presidente da Província, onde se lê:
“A obra da Cadeia da Vila de Barbacena, suja (sic) planta bem como as condições do contrato foram aprovados pelo Governo
no ano de 1834, tem progredido sempre e em pouco tempo será ela ultimada; ela foi arrematada por 8:572$ réis, dos quais
tem-se pago 5:786$ réis.”
Em 1840, o Presidente da Província, Bernardo Jacinto da Veiga, informa que ela acabara de ser construída e que era “Cômoda e
Segura”. O Pe. José Joaquim Corrêa de Almeida, dizia em 1883 que:
“a Cadeia é segura mas quanto à salubridade e asseio está em más condições, contudo seja verdade não seria prudente
dizer péssimas e isto iria ofender o melindre de outros municípios que as possuem incomparavelmente piores.”

Fig. 4 – Escada de acesso ao pavimento superior
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Edificação da época colonial abrigou desde o primeiro quartel do século XIX a primeira Cadeia Pública de Barbacena durante
muitos anos. O prédio foi adquirido pelo Estado desde 6 de fevereiro de 1891.
Em 1957 foi doada para a Faculdade Odontológica de Barbacena com um crédito de 300 mil cruzeiros para a sua instalação,
mas em 25 de abril de 1980 foi feito o distrato da doação. Nessa época houve a recomendação de que o terreno fosse integrado ao
monumento com função de jardim externo. Em 1975, ali funcionou o Museu Municipal que chegou a abrigar por volta de 300 peças
consideradas históricas. Depois dessa época, a edificação ficou abandonada e, por volta de 1978, encontrava-se em ruínas com paredes internas
caindo e telhado arruinado e só mais tarde foi recuperada.
Integrado na paisagem urbana de Barbacena, o casarão tem linhas sóbrias e austeras como as construções barrocas, é de
alvenaria de pedras, com paredes espessas e cobertura em telhas do tipo capa e bica. Construção sólida e pesada, edificada em
duas etapas, apresenta visíveis diferenças no sistema construtivo. A primeira parte em um único andar em pedras em partido
arquitetônico retangular e simétrico, tendo um corredor central que distribuía as celas, remonta aos primeiros anos do século XIX.
Posteriormente foi construído um novo pavimento em tijolos maciços que tinha como acesso uma escada de madeira que saía do
corredor central no primeiro piso. A escada era tão estreita que para subir ou descer só cabia uma única pessoa.
As grades originais das janelas são similares às do Museu da Inconfidência em Ouro Preto, mas foram retiradas antes do
tombamento e algumas delas ainda se encontram como tampas de bueiros em várias ruas da cidade.
Na década de 1980, o prédio da Cadeia Pública passou por reformas para adaptá-la como Casa de Cultura, o que alterou em
parte uma das celas que foi transformada em escada e sanitários, mantendo a volumetria, as fachadas e a cobertura como o original.
Foi de grande importância para a comunidade de Barbacena o tombamento do bicentenário prédio assobradado por ter sido
a primeira “Cadeia Pública” do município e por ter sido a casa de detenção dos revoltosos da histórica “Revolução Liberal” em 1842. No
local funciona hoje a Casa da Cultura de Barbacena, a Biblioteca Pública Municipal e o Conservatório Municipal de Música e outras
salas voltadas para a cultura local.

Fig. 5 – Corredor inferior/saída para o pátio
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Fig. 6 – Corredor superior

Acervo IEPHA/MG

CADEIA PÚBLICA
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Fig. 7 – Cadeia e entorno

José Fernandes Pinto Alpoim
Alguns historiadores registram a presença, em Barbacena, do engenheiro militar português José Fernandes Pinto Alpoim, um dos principais
nomes da arquitetura do século XVIII, no Brasil colonial.
Alpoim, nascido em Portugal em 1695, chegou ao Rio de Janeiro em 1738 e como engenheiro militar trabalhou, também, em Minas Gerais e no
Rio Grande do Sul.
Destacam-se nas suas obras do Rio de Janeiro, a reforma do Aqueduto da Carioca e a edificação do Convento de Santa Teresa, do convento da
Ajuda, da Casa dos Governadores (Paço Imperial), da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e da Boa Morte, das casas de Teles de Meneses no
Largo do Carmo (incluindo o Arco do Teles, atual Praça XV de Novembro), do claustro do Mosteiro de São Bento e de várias fortificações e cadeias,
entre muitas obras.
Em Minas, José Fernandes Pinto Alpoim desenhou a planta da antiga Vila Real de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo, atual cidade de Mariana,
primeira cidade a ser projetada nas Minas e o Palácio dos Governadores, atual Escola de Minas, de Ouro Preto, construído entre 1738 e 1748 por
Manoel Francisco Lisboa.
Em 1752, demarcou as fronteiras da região sul entre os territórios portugueses e espanhóis. Retornou ao Rio em 1759 e foi um dos governadores.
Faleceu no Rio de Janeiro, em 1765, e foi enterrado no Convento de Santa Teresa.
Alguns historiadores informam que a planta traçada da Cadeia de Barbacena, que se encontra no Museu Ultramarinho de Lisboa, Portugal, é de
autoria do ilustre José Fernandes Pinto Alpoim que, também, fez a nova planta da Matriz de Nossa Senhora da Piedade de Barbacena e demarcou
o espaço do arraial no entorno dessa igreja. No entanto, não foram encontradas fontes primárias que confirmassem essas afirmações, por isto,
as pesquisas nesse sentido ficam em aberto.
Autoria: Delmarí Angela Ribeiro, Joacir Silva Concelos
Agosto, 2011
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
MINAS GERAIS, Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte. Assessoria Técnica da Presidência. Circuito do Ouro – Campos das Vertentes;
roteiro turístico - Barbacena. Belo Horizonte, 1981. 200 p.
SOUZA, Wladimir Alves de. Guia de Bens Tombados: Minas Gerais. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1984.
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Escola Estadual Afonso Pena, Escola Estadual Ordem
e Progresso, Casa do Afonso Pena Júnior

Fig. 1 – Avenida João Pinheiro, nº 450, residência do secretário de Estado do Interior (1897), Primeiro Grupo Escolar de Belo Horizonte (1906) e Segundo Grupo da Capital (1914)

O conjunto de ediﬁcações da Avenida João Pinheiro e área adjacente, constituído pela Escola Estadual Afonso pena, Escola Estadual Ordem e Progresso,
Casa do Afonso Pena Júnior (UMA), localizado em Belo Horizonte, foi tombado pelo Decreto Estadual nº. 23.260, de 1º de dezembro de 1983, sendo então
determinada sua inscrição no Livro de Tombo nº. I, do Tombo Arqueológico, Etnográﬁco e Paisagístico e no Livro de Tombo nº. III, do Tombo Histórico, das
obras de Arte Históricas e dos Documentos Paleográﬁcos ou Bibliográﬁcos.
O referido conjunto possui, também, tombamento municipal desde 10 de novembro de 1994, sob o processo nº. 010592279569, Deliberação nº. 03/94,
integrando o Conjunto Urbano da Praça da Liberdade, Av. João Pinheiro e Adjacências.

O

arraial de Belo Horizonte foi escolhido para instalação da futura capital de Minas Gerais, por decisão tomada em 18931 pelas
autoridades republicanas do Estado. Em 14 de fevereiro de 1894 é criada a Comissão Construtora da Nova Capital, cheﬁada pelo
engenheiro Aarão Reis. No dia 12 de dezembro de 1897, foi inaugurada oﬁcialmente a Cidade de Minas, permanecendo com
esse nome até 1901, quando voltou a se chamar Belo Horizonte. Na planta geral de Aarão Reis, duas áreas tiveram ocupação prioritária:
o chamado Centro Cívico, nucleado na Praça da Liberdade, e área a ela adjacente, onde se ediﬁcaram residências oﬁciais destinadas a
autoridades administrativas do Estado.
No perímetro em referência, destacam-se remanescentes exemplares da arquitetura dos primeiros anos de Belo Horizonte, como
os prédios do Arquivo Público, antigo Senado Mineiro (atual Museu Mineiro), Escola Estadual Afonso Pena, Casa do Afonso Pena Júnior (atual
Centro Universitário UNA-União de Negócios e Administração), antiga Escola Estadual Ordem e Progresso, dentre outros.

1

A Lei nº. 3, de 17 de dezembro de 1893, determinou que a nova sede do governo mineiro fosse erguida em Belo Horizonte, denominando-se Cidade de Minas.
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Em 1981, ano de comemoração dos 10 anos de fundação, o
Instituto Estadual do Patrimônio Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG,
tombou o conjunto das ediﬁcações da Av. João Pinheiro e Área Adjacente,
constituído pelos três últimos bens citados anteriormente, além da
Residência à Av. João Pinheiro, nº 510 (atual Banco Santander).2
A proteção legal do conjunto corresponde, com efeito, à
preservação da quadra 15, segmento urbano que melhor preservara
a memória da ocupação das primeiras décadas da nova Capital.
As construções do ﬁm do século XIX revelam a arquitetura que
marcou oﬁcialmente a fase inicial da cidade. Modelos, conceitos,
aspectos estilísticos e culturais expressavam valores republicanos que
caracterizavam o rompimento com o passado colonial. Os modelos de
residências adotados pela Comissão Construtora, por exemplo, seguiam
categorias de casas-tipo que variavam de A a F, de acordo com a hierarquia
ocupada pelo funcionário: as do tipo A serviam aos funcionários menos
qualiﬁcados; as últimas, do tipo F, eram palacetes destinados à cúpula do
Governo; as intermediárias abrigavam as demais classes de servidores.

Acervo IEPHA/MG 2010

Fig. 2 – Edifício da Avenida João Pinheiro, esquina com Rua dos Aimorés. Pertencia à
família do político mineiro Afonso Pena, vendida ao Estado em 1926

ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA, ESCOLA ESTADUAL
ORDEM E PROGRESSO, CASA DO AFONSO PENA JÚNIOR

Fig. 3 – Escola Estadual Afonso Pena. Detalhe do piso da circulação dos pátios
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Fig. 4 – Casa do Afonso Pena Júnior à Rua dos Aimorés, 1451

Na Avenida Liberdade, atual João Pinheiro, principal via de acesso ao centro cívico, foram construídas casas-tipo F para servir de
residência oﬁcial a secretários do governo de Estado: implantadas no centro dos terrenos, com recuos nos limites laterais dos lotes, jardim
fronteiro e entrada lateral com varanda.
A adequação de prédios das primeiras décadas após o Plano de Aarão Reis na Avenida João Pinheiro corresponderia às mudanças
consonantes aos anseios de progresso e ao crescimento da população na cidade. Muitos edifícios ecléticos dos primeiros anos deram lugar a
exemplares de estilo art-deco, na década de 1930, e a construções mais verticalizadas a partir dos anos de 1950, diversiﬁcando as tendências
estilísticas. Algumas décadas mais tarde, emergiram os setores bancário e universitário como nova tendência em substituição às ediﬁcações
existentes. A legislação urbana e a instalação de equipamentos urbanos, de outro lado, incentivaram a construção de edifícios multifamiliares e a
atração de comércio para o entorno da avenida, traduzindo uma permanente pressão ao adensamento e a constantes e signiﬁcativas mudanças
da paisagem. É nesse contexto que pode ser compreendida a motivação do tombamento das três ediﬁcações que, embora isoladas, conﬁguram
na quadra um fragmento de memória do plano inicial da cidade.
A Escola Estadual Afonso Pena é composta por dois edifícios interligados por um anexo. O prédio, correspondente hoje ao número 450,
foi construído em 1897 com a ﬁnalidade de oferecer residência ao secretário de Estado do Interior. Sua ediﬁcação esteve a cargo da Comissão
Construtora da Nova Capital e a pintura e ornamentação originais são de autoria do artista alemão Frederico Antônio Steckel.3 O palacete integra
as chamadas casas-tipo criadas para servidores públicos estaduais do tipo “F”.
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2
O Arquivo Público e o Museu Mineiro já se encontravam tombados pelo IEPHA/MG desde 1975 e 1978 respectivamente.
3
STECKEL, Frederico Antonio (Dresden, Alemanha –1834, Rio de Janeiro, 1921). Diplomou-se pela Escola de Belas Artes de Berlim. Em 1846 chegou ao Brasil residindo no Rio de Janeiro durante mais de 30 anos. Dedicou-se à decoração e ornamentação de vários
edifícios públicos e Igrejas do Rio de Janeiro. Em 1896, foi convidado pela Comissão Construtora para prestar serviços na decoração e ornamentação dos edifícios em construção.

ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA, ESCOLA ESTADUAL
ORDEM E PROGRESSO, CASA DO AFONSO PENA JÚNIOR
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A inﬂuência clássica da arquitetura aliada a ornamentos
geométricos e a soluções informais caracterizam o ecletismo na
ediﬁcação. O frontão da fachada da Rua da Bahia traz uma alegoria
à indústria e ao comércio e o frontão da Rua Bernardo Guimarães
o busto alegórico de um militar, envolvido por guirlandas e folhas
de acanto.
Acervo IEPHA/MG 2010
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Em 1906, o prédio passou por adequações para a instalação do Primeiro Grupo Escolar de Belo Horizonte,4 sob a responsabilidade
do engenheiro José Dantas. A referida instituição permaneceu no local até 1913, quando foi transferida para a sede deﬁnitiva na
Avenida Paraúna, hoje Avenida Getúlio Vargas. Nessa ocasião, o Segundo Grupo da Capital 5 que funcionava na Rua Guarani passou a
ocupar então o palacete da Av. João Pinheiro. Em janeiro de 1914 auferiu a denominação de Grupo Escolar Afonso Pena.
A casa contígua ao grupo, situada na esquina da Rua dos Aimorés, foi adquirida pelo Governo estadual em 1926 para a
ampliação do estabelecimento de ensino, devido à crescente demanda por matrículas escolares. O imóvel pertencia à família do
político mineiro Afonso Pena, e provavelmente também fora erguido para moradia de autoridades oficiais.
A um quarteirão da Praça da Liberdade, a antiga Escola Estadual Ordem e Progresso é composta por edificações ecléticas
datadas do início da construção de Belo Horizonte: a casa da Rua Bernardo Guimarães nº 1468 e o sobrado da Rua da Bahia,
esquina com Bernardo Guimarães. A construção da primeira edificação foi iniciada em abril de 1897 pela Comissão Construtora
da Nova Capital para abrigar a residência do Chefe de Polícia, cargo equivalente hoje ao de Secretário de Segurança Pública
estadual. Esse palacete é exemplar do modelo de casa-tipo “F” e sua ornamentação e pintura foram realizadas por Frederico
Antônio Steckel auxiliado pelo decorador e pintor Bertholino dos Reis Machado.
O segundo prédio eclético foi projetado pelo arquiteto italiano José Fornaciari com planta aprovada em 1898 pelo primeiro
prefeito de Belo Horizonte, Adalberto Ferraz. A obra foi executada pelo construtor Carlos Antonini,6 integrante da Comissão
Construtora, responsável pela edificação do Palácio da Liberdade. O palacete possui dois pavimentos, tendo supostamente
funcionado no andar térreo o escritório do renomado construtor e, no segundo, a sua residência. No decorrer do século XX, os
palacetes passaram por diversos usos, adaptações e acréscimos, mas sempre foram ocupados por setores ligados à segurança
pública, principalmente a polícia e guarda civil.
A Escola Ordem e Progresso foi criada em 8 de maio de 1962 com a finalidade de oferecer o curso ginasial aos filhos
dos servidores da Polícia Civil. A partir de 1965, foram construídos vários anexos para a expansão da Escola. No início da década
de 1970, a Secretaria de Educação assumiu quase todas as despesas por meio de um convênio com a Secretaria Pública de
Segurança, ficando, assim, subordinada aos dois órgãos estaduais. Nesse período, o nome do estabelecimento foi alterado para
Escola Estadual de 1º e 2º Graus Ordem e Progresso.7 No início de 1998, houve a transferência da Escola para o bairro Nova
Gameleira; a partir dessa data, os imóveis foram ocupados pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN/MG.

Acervo IEPHA/MG 2010

Fig. 5 – Rua Bernardo Guimarães, nº 1468, residência do Chefe de Polícia

Fig. 6 – Escola Estadual Ordem e Progresso. Detalhe da alegoria à indústria e ao
comércio no frontão da Rua da Bahia

Fig 7 - Escola Estadual Ordem e Progresso. Prédio eclético projetado por José
Fornaciari para residência e escritório do construtor Carlos Antonini

4

Em 28 de setembro de 1906 fora instituído, no governo de João Pinheiro, o Primeiro Grupo Escolar da Capital, e em 1912 passou a se chamar Barão do Rio Branco.
Foi criado em 13 de abril de 1907, por meio do Decreto nº 2006, e inaugurado no dia 22 do mês em voga.
ANTONINI, Carlos (Asciano Pisano, Pisa/Itália, 1847), construtor, projetista e industrial, chegou ao Brasil por volta de 1873, radicando-se no Paraná, onde trabalhou na construção de Estradas de Ferro. Transferiu-se para Belo Horizonte na época da
construção da nova Capital e foi responsável pela ediﬁcação de vários prédios, dentre os quais o Palácio da Liberdade. Antonini atuou também como tarefeiro na construção da Secretaria de Finanças, montou por volta de 1898 a cerâmica Horizontina
localizada onde é hoje o bairro São Lucas.
7
LACOSTA, Engenharia. Inventário Qualitativo da antiga E. E. Ordem e Progresso. Circuito Cultural Praça da Liberdade, Belo Horizonte, 2005.
5
6

191

CASA DA AV. JOÃO PINHEIRO, nº 510
Foi uma das primeiras construções de Belo Horizonte. Teve
sua planta aprovada em 1898 projetada por Edgar Nascentes
Coelho, arquiteto responsável por importantes obras da nova
capital mineira, servindo de residência do Dr. Francisco Veiga e,
posteriormente, propriedade do Sr. David Rabelo, médico muito
conhecido na capital nas primeiras décadas do século XX.
O seu último proprietário, a Federação Mineira de Futebol Amador,
apresentou impugnação pelo tombamento ao Conselho Curador
do IEPHA/MG, alegando o péssimo estado de conservação do
bem e a sua pretensão em construir um edifício comercial no
local. Enquanto se aguardava a homologação do tombamento,
o imóvel foi demolido em março de 1982, sendo substituído por
uma agência do BANESPA – Banco do Estado de São Paulo, o que
motivou a exclusão do prédio do decreto de tombamento do
conjunto arquitetônico da Av. João Pinheiro.

Fig 8 - Casa do Afonso Pena Júnior. Escada
lateral de acesso em estrutura metálica

Acervo IEPHA/MG 2010

Fig 9 - Casa do Afonso Pena Júnior. Detalhe
do piso de acesso principal

Acervo IEPHA/MG

A Casa do Afonso Pena Júnior (atual UNA) foi projetada em
1913 pelos arquitetos José Lapertosa e Victor Renault Coelho, com
inspiração em estilo art-nouveau. A ediﬁcação situa-se na Rua dos
Aimorés nº 1451, e serviu de residência ao político e intelectual
Afonso Pena Júnior.8 Em 1971, o imóvel foi adquirido pela então
Faculdade de Ciências Administrativas, atual Centro Universitário
UNA. No ano de 1975, foi agregado à ediﬁcação um prédio anexo
no miolo da quadra. O projeto de ampliação é do desenhista
Ildeu Felipe Júnior e responsabilidade técnica de Paulo César R. de
Oliva. A casa sofreu várias alterações e acréscimos, sobretudo na
parte posterior, mantendo, entretanto, sua arquitetura original.
Nas comemorações dos 50 anos da UNA, em 2011, a instituição
transformou o prédio no espaço cultural Casa UNA de Cultura.
O edifício está implantado no alinhamento da rua, mantendo
afastamento lateral com jardins protegidos por belo gradil em ferro; a
ligação entre os pavimentos é feita por escada de acesso ao alpendre
com estrutura e cobertura independente em forma de cúpula metálica,
sustentada por coluna de ferro com arremate superior em lambrequim
e guarda-corpo em ferro fundido.

ESCOLA ESTADUAL AFONSO PENA, ESCOLA ESTADUAL
ORDEM E PROGRESSO, CASA DO AFONSO PENA JÚNIOR
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Fig 10 - Casa da Avenida João Pinheiro nº 510 (demolida)

Autoria: Keila Pinto Guimarães e Ângela Dolabela Cânfora
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Filho do político mineiro e ex- Presidente da República, Afonso Pena, foi advogado, professor, político, ensaísta brasileiro e imortal da Academia Brasileira de Letras. Exerceu também a função de Ministro de Justiça e Negócios Interiores,
na gestão do Presidente da República, Artur Bernardes (1922-1926).
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Conjunto Arquitetônico da Pampulha

Fig. 1 – Igreja de São Francisco de Assis pertencente ao Conjunto Arquitetônico da Pampulha

O Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha foi tombado pelo Decreto nº. 23.646 de 26-06-1984 e inscrito no Livro de
Tombo nº. I, do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; no Livro de Tombo nº. II, do Tombo de Belas Artes; no Livro de Tombo
nº. III, do Tombo Histórico, das obras de Arte Históricas e dos Documentos Paleográficos ou Bibliográficos e no Livro de Tombo nº. IV,
do Tombo das Artes Aplicadas.

O

Conjunto Arquitetônico da Pampulha foi construído nos primeiros anos da década de 40, durante a administração do
então prefeito Juscelino Kubitschek. Belo Horizonte, cidade construída para ser a capital do Estado de Minas Gerais após
a Proclamação da República, e que deveria representar as convicções da elite mineira, era considerada, já na década de 30,
uma cidade ultrapassada, com problemas estruturais graves. As chamadas zonas suburbanas, fora do grande anel formado pela
Avenida do Contorno, cresciam sem nenhum planejamento. Os serviços de infraestrutura, como abastecimento de água, luz elétrica,
transporte e telefonia eram problemáticos na região central, agravando-se mais nos bairros populares.
Urbanistas e outros proﬁssionais eram convidados a diagnosticar o que faltava à capital para tornar-se uma cidade moderna,
uma verdadeira metrópole. Em linhas gerais, ressaltava-se a necessidade da industrialização, do desenvolvimento do comércio, da
melhoria da estrutura viária, dos serviços urbanos e, especialmente, o desenvolvimento da “vida social” – a criação de centros de
sociabilidade e cultura para que a população, “incorrigivelmente provinciana” (fonte da citação), também se modernizasse.
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Fig. 2 – Edifício do antigo Cassino, entrada principal
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Fig. 3 – Lateral do antigo Cassino, contraste da geometria formal

Em meados da década de 30, foi iniciado o processo de verticalização do centro urbano da cidade, primeiramente com prédios comerciais
e, um pouco mais tarde, com habitações verticais coletivas. Naquele período, os altos edifícios eram interpretados como sinônimo de progresso e
modernidade. No relatório de obras da Prefeitura de Belo Horizonte, datado de 1942, ao discorrer sobre o crescimento da área ediﬁcada, o autor
aﬁrma que “os arranha-céus vieram substituir casas velhas e sem confôrto”.1
A “cidade vergel” transformou-se aos poucos, as obras tornaram-se frequentes: obras públicas, visando às melhorias do
espaço urbano e obras de iniciativa particular. Um artigo da Folha de Minas, em 1938, na coluna “A Cidade” nos dá a dimensão das
mudanças que ocorriam naquele período:
“Belo Horizonte é, antes de mais nada, a cidade das picaretas e dos andaimes. Habitante algum pode se lembrar do dia em que a avenida
Afonso Pena esteve quietinha, sem o calçamento revolvido em algum trecho, sem as lâmpadas vermelhas avisando, de noite, a existência
de buracos e dos tropeços de uma obra qualquer. E toda a cidade é uma sucessão de obras, públicas e particulares, de trabalhos de aterros,
de pavimentação, de distensão das redes subterrâneas de esgotos, de água, dos telefones. E o panorama urbano está salpicado do amarelo
das construções, com caixotes de madeira que moldarão o cimento aramado, se levantando de todos os pontos, cada vez mais altos. [...] E eis,
portanto, mais um início da vitalidade e da movimentação que marcam a nossa vida de metrópole iniciante.”
É nesse contexto que, por convite do Interventor de Estado – Benedito Valadares – Juscelino Kubitschek assume a
prefeitura de Belo Horizonte, em abril de 1940.
A primeira proposta de revisão do Plano original de Aarão Reis e da Comissão Construtora da nova capital mineira foi
feita em 1935 por meio do Plano de Urbanismo de Belo Horizonte, planejado pelo engenheiro-sanitarista e urbanista Lincoln
Continentino. Apenas na gestão de Juscelino Kubitschek no ano de 1941 a proposta de Continentino, sob a denominação
de Plano de Urbanização de Belo Horizonte, foi implantada com modificações. Nele, a área urbana da cidade originalmente
projetada seria expandida por prolongamentos de várias avenidas principais, e, também, pela implantação de novos bairros:
Cidade Jardim, Sion e a região em volta da lagoa da Pampulha. Bairros esses com a concepção de bairros-jardins, inspirados no
modelo das garden-cities inglesas.
As ações de Juscelino não se restringiam apenas à questão urbana de Belo Horizonte. Ele queria revolucionar modos,
reinventar hábitos e afastar, de uma vez por todas, a imagem de conservadores e provincianos dos habitantes da cidade. O
prefeito situou a capital mineira no cenário nacional das artes, realizando, em 1944, a Exposição de Arte Moderna na cidade,
numa espécie de celebração à Semana de 22. Antes disso, o Instituto de Belas Artes2 foi criado pela prefeitura, com a presença
de Alberto da Veiga Guignard lecionando curso de Desenho e Pintura.
Mas de todos os projetos e obras do prefeito Juscelino Kubitschek na busca de uma Belo Horizonte moderna, foi, sem
dúvida, a construção do Conjunto Arquitetônico da Pampulha a mais bem sucedida.
Otacílio Negrão de Lima,3 quando prefeito, com o intuito de garantir o abastecimento de água da cidade para futuro
próximo, decidiu fazer uma barragem na região do antigo Arraial de Santo Antônio de Pampulha. Desapropriou os terrenos por
onde passavam os cursos d’água a serem represados, sendo um deles o Ribeirão Pampulha4 e iniciou as obras. Quando Juscelino
assumiu a Prefeitura, a represa ainda não estava pronta.
Com o objetivo de fazer da região mais que um simples reservatório, o prefeito Juscelino promoveu um concurso
de projetos para a Pampulha, mas, segundo suas palavras, “o concurso resultou num desapontamento. Verifiquei que eram
inaceitáveis os projetos apresentados – quase todos no estilo convencional, segundo os padrões dos edifícios públicos”.5
1

BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal. Prefeitura de Belo Horizonte: Relatório dos exercícios de 1940-1941: apresentado ao Exmo. SNR. Dr. Benedicto Valladares Ribeiro, pelo prefeito Juscelino Kubitschek de Oliveira. Belo Horizonte: Oliveira Costa e Cia, 1942. p.40
Futura Escola Guignard
Primeiro Mandato de 1935 a 1938
É comum encontrar nas fontes a referência de que seria o Pampulha um córrego. Optamos, no entanto, pela manutenção do termo utilizado no Relatório do Prefeito, de 1942, sobre a gestão nos anos 1940-1941, utilizado como fonte
5
KUBITSCHEK, Juscelino. Meu caminho para Brasília. Rio de Janeiro: Bloch Editores S.A., 1974. V II. p.35
2
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Fig . 5 – Desenho da Fachadas Longitudinal do edifício

Então, Oscar Niemeyer Soares Filho,6 jovem arquiteto, foi convidado por Juscelino para criar um projeto que contemplasse
conjunto de monumentos em torno da lagoa, a princípio um restaurante, uma igreja e outros edifícios naquele momento não
definidos.
O projeto apresentado pelo arquiteto do complexo paisagístico e arquitetônico da Pampulha buscou uma
nova ordem sócio-cultural e estética (...). o programa do conjunto da Pampulha previa um cassino, um clube elegante,
um salão de danças popular, uma igreja e um hotel para férias (não construído); além de uma casa 7 de fim de semana
(1943), que JK acrescentou ao projeto, como exemplo à sociedade da época, visando atrair interessados em ocupar o
loteamento à beira da represa.8
Do conjunto arquitetônico proposto, foram implantadas à margem da lagoa, de modo a refletir os perfis na água e
harmonizar com o entorno, as edificações do Iate Golfe Clube, 1942; do Cassino, 1942; e da Igreja de São Francisco de Assis,
1943. Projetadas por Oscar Niemeyer Soares Filho, as edificações tiveram a linguagem arquitetônica moderna em sua
expressão máxima, em conjunto com o paisagismo moderno de Burle Marx, 9 com a pintura de Portinari e as esculturas de
Ceschiatti. Zamoiski e José Pedrosa completaram e valorizaram o projeto concebido para a lagoa. As intervenções representaram
ruptura com a centralidade do plano original da cidade, tornando-se um ícone simbólico da modernidade e das perspectivas
desenvolvimentistas de JK.
A urbanização da região da represa da Pampulha, em volta do lago formado pela barragem, teve o traçado dos “bairrosjardins”, no qual apresentava vias em concordância com a topografia e diagonais que faziam a ligação entre elas. No caso,
uma rua paralela às margens do lago sinuoso e com reentrâncias, a avenida Getúlio Vargas (atual avenida Otacílio Negrão de
Lima)10 e outra normal à primeira – traduzindo a forma irregular do lago e da topografia, e com os lotes mínimos de mil metros
quadrados de área e testada de frente mínima de vinte metros, para ocupação de residências particulares. Nessa via, houve a
arborização por meio de plantio de palmeiras imperiais. A barragem foi construída “armazenando 20 milhões de metros cúbicos
d’água, na bacia de acumulação circundada por uma avenida” 11e que se desenvolveu em uma extensão de 18.300 metros, sendo
reconhecida na época como uma das maiores.12
Para que houvesse a ligação entre a represa da Pampulha e o centro da cidade foi aberta a avenida denominada também por
Pampulha – atual avenida Antônio Carlos –, facilitando a expansão urbana para o vetor norte do município.
O edifício do antigo Cassino foi construído em 1942, extinto o uso em 1946, em função da proibição das casas de jogos no Brasil, e,
transformado em museu em 1957. Niemeyer utilizou soluções plásticas e espaciais de caráter modernista, percebido na alternância entre volumes
planos e curvos, nas rampas, no diálogo contrastante entre a horizontalidade do edifício e a verticalidade da posição dos painéis de vidro; assim
como utilização de revestimentos como o aço inoxidável nas colunas, o alabastro nas paredes internas, o mármore e os espelhos.
A Casa do Baile13 foi destinada a ser salão de danças populares na época. Projetada a partir da composição de duas circunferências
tangenciáveis internamente, o que produziu os ambientes da pista de dança, do salão das mesas de restaurante, sendo que a área de serviços
e os toaletes ﬁcavam escondidos dos usuários. Desse volume, desprende-se uma marquise sinuosa em forma de ameba que valoriza a leitura
da continuidade do interior-exterior, sendo sustentada por pilares de seção circular. Termina em um pequeno palco rodeado por lago ameboide
também. Niemeyer assim defendeu seu projeto: “Eu ﬁz a marquise da Casa do Baile em curva, que às vezes explicava, dizendo para melhor me
fazer entendido, que elas seguiam as curvas da ilha, mas na verdade era o elemento plástico da curva que me interessava.”
6
Niemeyer já tinha seu nome relacionado a importantes projetos arquitetônicos – o edifício do Ministério da Educação e Saúde (Rio de Janeiro, 1936-1943), integrando a equipe de arquitetos, residência Oswald de Andrade (São Paulo, 1938), Hotel Ouro Preto (Ouro
Preto, 1938) e o Pavilhão do Brasil na Exposição de Nova York (1939), o último em colaboração com Lúcio Costa – e começava a ter certa projeção
7
Casa de JK – Tombamento estadual realizado em vinte e dois de agosto de 2009 por deliberação do CONEP 02/2009. JK , ao ﬁnal do projeto, acrescenta ao conjunto da Pampulha residência de veraneio de ﬁm de semana para ele e sua família
8
Complementação de Processo de Tombamento Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha, novembro de 2002
9
Burle Marx utilizou de plantas nativas nos jardins dos edifícios, inovando e se distanciando dos jardins ingleses e franceses, em voga na época
10
Inicialmente, a avenida possuía largura de quinze metros, sendo nove metros para pista e três metros de cada lado para passeio, resguardando um trecho previsto para futuro alargamento
11
Continentino, 1941. P. 53
12
Prefeitura de Belo Horizonte. 1941. P.42
13
A Casa do Baile foi reaberta em dezembro de 2002 como Centro de Referência de Urbanismo, Arquitetura e do Design, ligado à Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. O Centro prevê organizar, documentar e valorizar tanto os espaços construídos e
simbólicos da cidade quanto objetos que se tornaram referência na vida cotidiana de nossa sociedade. (Prefeitura de Belo Horizonte)
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Fig. 6 – Vista panorâmica do Iate Clube, com ocupação urbana recente ao fundo
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O Iate Clube é um clube de lazer, no qual a composição de volumes da ediﬁcação destaca-se. Possui planta retangular com telhado
invertido – conhecido como borboleta, ícone da linguagem modernista. Paredes envidraçadas com brises metálicos; fachada em forma de proa;
além dos equipamentos para a prática esportiva tais como o campo habitual; a piscina, e, à época, possuía instrumentos destinados a esporte
náutico – regata e remo.
A Igreja de São Francisco foi projetada valorizando as formas curvas em contraponto ao ângulo reto, por meio de abóbada parabólica,14
em seção variável, de concreto armado. “(...) Foi a primeira igreja moderna do Brasil. Ali Niemeyer ousou renovar a tradição de um espaço religioso
católico a partir de uma estrutura nova onde o concreto expressasse todas as suas possibilidades plásticas.”15 Em seu interior, existem cartoze
painéis que retratam a Via Sacra e mural disposto no altar, considerados obra-prima de Portinari. Em seu exterior, mosaicos nas fachadas, painel de
Portinari na parte posterior e a torre sineira conectada à igreja por uma marquise; destacam-se os jardins elaborados por Burle Marx
Esse conjunto foi inaugurado em maio de 1943, com a presença do Presidente Getúlio Vargas. A Pampulha causou grande impacto na
vida dos belo-horizontinos, que tiveram seus hábitos e gostos inﬂuenciados pelo novo centro de lazer da cidade. A mudança nas construções
particulares, tanto nas áreas nobres quanto nos bairros populares da capital, demonstra a assimilação da nova estética arquitetônica. No entanto,
houve resistência, especialmente, no que diz respeito à Igreja de São Francisco, cuja arquitetura inovadora causou estranhamento aos membros da
Igreja e à população, tanto de Minas quanto de outros Estados. As críticas que iam desde a não submissão do projeto para avaliação da Arquidiocese
de Belo Horizonte, até a presença do baixo-relevo do batistério – que tinha por tema a Expulsão do Paraíso, num local onde tradicionalmente se
representa o Batismo de Cristo –, acabaram por culminar na recusa do arcebispo, Dom Cabral, de sagrar a Igreja.16
Porém, o projeto moderno não prevaleceu para as ocupações residenciais, uma vez que o plano regulamentador das construções nos
terrenos marginais à represa previu os estilos “colonial, neo-colonial, missões ou normando”17, estilos que, segundo o decreto, não destoariam
do ambiente campestre proposto. De acordo com o Art. 11, “não se permitirá construção cujo estilo destoe do ambiente campestre, devendo as
fachadas apresentar aspecto agradável, com o revestimento ou pintura de cores claras, em combinações de bom gosto.” 18
A paisagem cultural da Pampulha, atualmente, mostra
ocupação não verticalizada, predominantemente residencial e, com
outros usos ligados às atividades relacionadas ao turismo, lazer e
recreação. Aspectos resultantes da legislação urbanística da época
da construção.19 Há, também, estabelecimentos relacionados às
atividades de ﬂoricultura e paisagismo, voltados ao atendimento
da demanda dos “bairros-jardins” ali existentes, com sua peculiar
ocupação “verdejante”. 20 Essas características reaﬁrmam o conceito
de criação da Pampulha pelo ideário de Juscelino Kubitscheck, no
início da década de 40.
Nas palavras de José Lins do Rêgo, Juscelino e a sua
Pampulha teriam provocado “uma revolução arquitetônica na
capital dos homens mais rotineiros do Brasil”.21
Autoria: Fabiele Cristina Santos Costa, Rosana de Souza Marques
Fig. 7 – Igreja de São Francisco, painel de Portinari

14

Estrutura que era utilizada apenas em obras de engenharia como o hangar de aviões do aeroporto de Orly, em Paris, de autoria de Eugène Freyssinet (1879 - 1962)
SOUZA, Renato César José de. In: CASTRIOTA, Leonardo Barci (org.). Arquitetura da Modernidade. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998. P. 195
A Igreja de São Francisco de Assis foi sagrada em 1959, quando um novo arcebispo assumiu a Diocese de Belo Horizonte
17
Decreto-Lei Municipal nº. 55, de primeiro de abril de 1939
18
Decreto-Lei Municipal nº. 99, de vinte e cinco de agosto de 1941
19
Em 1939, foi promulgada legislação urbanística municipal rigorosa, alterada em 1941 e 1947, das quais se destacam o rigor em relação à implantação no lote, ao uso e ocupação máxima. Como exemplos, vedaram-se a construção de casa comercial com frente para avenida que margeia a orla do lago,e a
instalação de indústrias dentro da delimitação do bairro Pampulha. A ocupação máxima dos lotes seria de vinte e cinco por cento 25% da área do lote, com recuo mínimo de quinze (15) metros para os edifícios da avenida Getúlio Vargas e de cinco (5) metros nos demais logradouros.
Já em 1976, as normas foram modiﬁcadas, permitindo o recuo de sete metros e cinquenta centímetros (7,50m) nos lotes da orla e cinco metros (5m) para os demais logradouros
20
Complementação de Processo de Tombamento Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha, novembro de 2002
21
RÊGO,José Lins do. Kubitschek. Estado de Minas, Belo Horizonte, sp, 31 maio 1944
15
16
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Praça Floriano Peixoto e Prédio do Quartel do
1º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Fig. 1 – Prédio do Quartel do 1º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais

O tombamento pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG da Praça Floriano Peixoto e o prédio do
O tombamento pelo IEPHA/MG da Praça Floriano Peixoto e o prédio do Quartel do 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em
Quartel do 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte foi aprovado pelo Decreto Estadual nº. 23.808, de 14-8-1984,
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Praça Marechal Floriano Peixoto e o Prédio do Quartel do 1º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais (Figura 1) estão situados no interior do
Plano Original, projetado pela Comissão Construtora da Nova Capital de Minas Gerais, portanto, dentro do perímetro determinado
pela Avenida do Contorno, na divisa dos bairros Funcionários e Santa Efigênia. As vias urbanas que delimitam o perímetro de
tombamento do edifício e da praça são a Avenida do Contorno, Ruas Manaus e Álvares Maciel.
Prevista na planta da construção da Nova Capital com o nome de “Belo Horizonte”, o logradouro público mudou sua denominação
em 20 de dezembro de 1929. O então prefeito da cidade, Alcides Lins, mediante o Decreto nº 55, alterou-lhe o nome para Praça Marechal
Floriano Peixoto, em homenagem ao segundo presidente da República do Brasil (1891 a 1894).
A fortificação militar teve sua construção iniciada em 7 de março de 1897 sob a responsabilidade do Conde de Santa Marinha e
projeto de Edgard Nascentes Coelho, primeiro desenhista da seção de arquitetura da Comissão Construtora. Segundo antigos habitantes da
cidade, grande parte da área por ele ocupada era pantanosa, devido à existência anterior de uma lagoa nas proximidades. Sua construção
mudou a aparência do local, provocando uma relativa concentração de população na região suburbana, a leste da cidade, com a transferência
das famílias de elementos ligados à Força Pública para as redondezas do Quartel.
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Fig. 2 - Fachada frontal do Quartel da Polícia Militar de Belo Horizonte, Minas Gerais
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Fig.3 - Vista da Praça Marechal Floriano Peixoto com o Prédio do Quartel ao fundo

Na noite de 6 de abril de 1898, um grande incêndio destruiu quase totalmente o prédio, que se encontrava em fase final de construção. Por
ter sido o primeiro incêndio ocorrido em Belo Horizonte, foi considerado como o “batismo de fogo da capital”. Os prejuízos foram altos, perdendo-se
todo o madeiramento do edifício. Recuperado em menos de um ano, foi inaugurado em 12 de maio de 1899 com grandes festividades. Segundo
pesquisas realizadas pelo tenente Lourival de Oliveira, por volta de 1930:
“a bela praça fronteira ao quartel era utilizada para instrução, eis que seu calçamento atingia apenas a sua metade, no sentido lesteoeste. Da parte de onde está a alameda para baixo até o Instituto Raul Soares era chão bruto, com barrancos na extremidade. Na parte
calçada a “pé de moleque” existia um coreto de madeira coberto com zinco, no qual a Banda de Música do Batalhão fazia retretas ou
tocava em barraquinhas.”1
Segundo artigo de Arthur de Azevedo, publicado no Rio de Janeiro em 1902, o Quartel da Brigada Policial de Minas Gerais dispunha de
grande valor artístico-arquitetônico, capaz de superar o da Capital Federal:
“Aquelle quartel é um dos melhores edifícios da cidade, e está perfeitamente situado e nas melhores condições hygienicas. Quem nos
dera que o nosso quartel dos Barbonos valesse o que vale aquelle, quer em dimensões, quer em beleza architectonica, quer na disposição
interior das salas e demais dependências”. Também descrevia a fachada do prédio da seguinte maneira: “fachada de cento e tantos
metros (112,5m). Compõe-se de cinco corpos, um central, dois torreões laterais e um torreão em cada extremidade.”2

Fig. 4 - Alameda central, na parte mais elevada da vertente onde está situada a praça

1
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A praça está implantada em um terreno íngreme situado à frente do Quartel, estando separada desse pela Rua Domingos Vieira, via
responsável pela ligação entre a Rua Niquelina, uma das principais vias coletoras da região leste de BH, e a Avenida Brasil. O espaço de lazer possui
planta retangular e é dividido em calçamento, que contorna o espaço, e outras três áreas, que se diferenciam pelos usos e tratamento paisagístico.
A parte mais elevada da vertente (Figura 3) é composta por duas grandes áreas gramadas e livres de jardins, de formato retangular edelimitadas por
arbustos de pequeno porte. Esses espaços são separados por uma alameda central (Figura 4) de traçado retilíneo, revestida em pisointertravado de concreto
e disposta perpendicular à Rua Domingos Vieira. Na interseção da alameda com a calçada erguem-se dois abrigos de ônibus.

Fig.5 - Via onde estão locados os brinquedos infantis, equipamentos para exercícios
da 3ª Idade e duas fontes de água potável

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS – IEPHA/MG. Processo de avaliação para Tombamento da Praça Floriano Peixoto e Prédio do Quartel do Primeiro Batalhão da Polícia Militar Estadual. Belo
Horizonte: IEPHA/MG, 1981. (Acervo do IEPHA/MG).
Op. cit.
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Fig. 6 - Vista da parte central da praça
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A região intermediária da encosta (Figura 5) é marcada pela presença de uma via contínua, que se estende da Avenida do Contornoà Rua Manaus,
onde estão locados brinquedos infantis, equipamentos para exercícios da 3ª idade e duas fontes de água potável. Essa via é pavimentada com piso
em pneu reciclado e é ladeada por bancos de madeira.
Por fim, a porção inferior do declive (Figura 6) e proporcionalmente a mais extensa em área é caracterizada pela profusão de caminhamentos
interligando os diversos espaços da praça às pequenas esplanadas centrais – que, à diferença do restante da praça, apresentam piso em lajeado
de pedra. O projeto paisagístico é determinado por uma série de canteiros em arco de círculo e a presença polarizadora de elementos construídos
como vestiário, depósito, caramanchões e arquibancada, situados majoritariamente na parte mais baixa do terreno, junto à Avenida do Contorno.
Uma escultura metálica ornamenta a parte central da praça.
As calçadas do entorno da praça são largas e generosas e comportam diversos usos, servindo de corredor de passagem e de área de lazer
para a prática de esportes (corridas e caminhadas). A exceção da calçada paralela à Rua Domingos Vieira, todas as demais são ornamentadas por
canteiros centrais ajardinados e lineares, dispostos paralelos aos trechos viários correspondentes. Os canteiros distribuem o tráfego de pedestres
em dois caminhamentos contíguos e proporcionais em largura. A pavimentação das calçadas é em concreto, com junta de dilatação em ardósia,
disposta em sentido radial. Cabe destacar a presença de uma tabeira em seixo rolado ao redor dos canteiros e o remate do calçamento em meio-fio de pedra
de cantaria. As travessias de pedestres são rampadas e revestidas com piso tátil de alerta.
O Quartel ocupa todo o quarteirão, com planta em “O”, cobertura em telhas cerâmicas francesas e pátio central descoberto
(Figura 7). Sua estrutura é de concreto e tijolos cerâmicos, sendo as paredes externas de grande espessura. Os pés direitos são altos
e proporcionam uma sensação agradável aos usuários. As áreas comuns possuem, na maior parte das vezes, pisos em marmorite ou
cimento desempenado, reservando-se o asfalto para o pátio central, descoberto, e piso específico para as quadras poliesportivas. Os
revestimentos de piso mais comuns no interior das edificações são os tacos de madeira ou, em caso de intervenções mais recentes,
cerâmica. A circulação vertical é realizada por escadarias em alvenaria revestida em marmorite. O acesso horizontal se dá por
corredores internos ou, no caso da ligação entre as alas, por corredores abertos estruturados por arcadas (Figura 8). As calçadas públicas são em
cimento desempenado. Os forros do interior dos edifícios são em laje de concreto, os dos corredores externos são em telha vã e o do
segundo pavimento do corpo central do Quartel é em gesso, com cimalha em friso contínuo e altos relevos (Figura 9).

Fig. 8 - Detalhe do corredor aberto estruturado por arcadas, responsável pelo acesso
horizontal entre as alas térreas do Prédio do Quartel do 1º Batalhão da Polícia
Militar de Minas Gerais
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Fig.7 - Vista do pátio central descoberto do prédio do quartel do 1º Batalhão da Polícia
Militar de Minas Gerais

Fig.9 - Vista da sala de reuniões, situada no segundo pavimento do edifício central
da fachada frontal
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Fig. 10 - Vista em perspectiva do Prédio do Quartel do 1º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, tendo o torreão em destaque

A fachada principal, contígua à Rua Domingos Vieira, é estruturada por um volume central e dois torreões situados nas extremidades
(Figura 10) , que coincidem com as esquinas da Avenida do Contorno e da Rua Manaus. As três edificações foram erigidas em dois pavimentos e são
interligadas por pavilhões térreos em partido retangular.
O embasamento da fachada principal é definido por uma cimalha larga e contínua que contorna todo o Quartel, à exceção da fachada da
Rua Álvares Maciel. Esse embasamento delimita um plano com acabamento que imita cantaria e é decorado por círculos em massa em alto relevo,
simétricos em dimensão, justapostos e dispostos em intervalos regulares. O acesso de pedestres acontece no eixo de simetria da edificação central
da fachada principal e o acesso dos veículos, na sua lateral direita, considerando-se o observador externo.
O edifício central possui cobertura em telhas cerâmicas distribuída em doze águas. Apresenta influências neoclássicas destacadas
pelo embasamento aflorado e pelas proporções clássicas, com harmonia entre as partes: base, corpo e coroamento. Apresenta planta em “U”,
com braços voltados para o pátio interno e fachada principal, voltada para a Rua Domingos Vieira, escalonada em profundidade. Assim sendo,
distinguem-se três planos: o acesso principal determina o plano edilício mais aflorado, seguido consecutivamente por planos que se abrem em
largura, o que proporciona a abertura do volume em perspectiva.
Em 11 de dezembro de 1979, entre as comemorações dos 82 anos de Belo Horizonte, a FIAT-Automóveis ofereceu um Parque de Lazer à
comunidade de Santa Efigênia, localizado na Praça Floriano Peixoto. Em 1984 a praça foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico
e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG, juntamente com o Quartel. Em meados da década de 1990, a praça passou por um período de completo
abandono e degradação. Em 1994, o Conjunto Praça Floriano Peixoto e Adjacências foi tombado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural
do Município de Belo Horizonte. Em 1996, a Prefeitura, em parceria com a PETROBRAS, iniciou a restauração da praça. O espaço também passaria
por intervenção em 2010, ao ser adotado pela UNIMED, em função das condicionantes do licenciamento ambiental para a construção de um
hospital, implantado na esquina da Avenida do Contorno com Rua Grão Pará.
O espaço também possui tombamento municipal, sob a designação de Conjunto Urbano Praça Floriano Peixoto e Adjacências,
nº de processo 010592149517, deliberação nº 03/94, de 10-11-1994, perfazendo uma área de 307.761 m2 e englobando 112
domicílios, entre elas, o Hospital Militar.
Autoria: André de Sousa Miranda
Colaboração: Andréa Sasdelli Leite Praça
Junho, 2011
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BELO HORIZONTE

Acervo IEPHA/MG

Praça Hugo Werneck, Maternidade Hilda
Brandão e Hospital Borges da Costa

Fig. 1 – Planta cadastral de Belo Horizonte em 1942, mostrando a localização da Praça Hugo Werneck (ao centro), do então Instituto de Radium (esq.) e da Maternidade
Hilda Brandão (dir.)
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E

sses bens tombados, além de serem representativos das primeiras décadas da capital, possuem importância simbólica para a história
da medicina e da saúde em Minas Gerais.
A Maternidade Hilda Brandão está relacionada com a origem da Santa Casa de Misericórdia, sociedade filantrópica criada para atender
aos menos favorecidos e indigentes que surgiam com a construção da nova capital. Já o Hospital Borges da Costa surge com a fundação
de uma Faculdade de Medicina no Estado, cuja necessidade era sentida desde Ouro Preto. Depois que a capital foi transferida, a ideia foi
tomando corpo até que, em 1911, fundou-se a Faculdade de Medicina de Belo Horizonte. Na vizinhança imediata, a Praça – prevista no
projeto original da cidade (1895) – presenciou a evolução urbana dessa área, que se tornou polo de serviços de saúde em Minas Gerais.
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Arquivo Público Mineiro

Praça Hugo Werneck (antiga Praça 15 de Novembro)
A Praça 15 de Novembro, uma das poucas que permaneceram
desde a implantação da capital, situava-se em um dos vértices do
perímetro original do Parque Municipal, no cruzamento das avenidas
Araguaya, Mantiqueira e Paraybuna (atuais Francisco Sales, Prof. Alfredo
Balena e Bernardo Monteiro). Assim como o Parque, cujo formato fora
modificado para dar lugar à área de saúde de Belo Horizonte, a Praça
também foi sendo alterada ao longo dos anos para se adequar ao
aumento da circulação de veículos e pessoas nessa área.
Em homenagem a um dos primeiros incentivadores
da medicina em Belo Horizonte, a Praça 15 de Novembro
teve seu nome alterado para Hugo Werneck, após seu
falecimento em 1935 1. O médico, eternizado em um busto
na Praça, foi um dos professores-fundadores e diretor da
Faculdade de Medicina, além de ter sido provedor da Santa
Casa entre 1916 e 1925.

PRAÇA HUGO WERNECK, HOSPITAL BORGES
DA COSTA E MATERNIDADE HILDA BRANDÃO

Arquivo Público Mineiro

Arquivo Público Mineiro

Fig.. 2 – Planta da Comissão Construtora da Capital (1895) com a Praça em destaque

O limite quadrangular reservado à Praça no projeto original
já apresentava, em 1928, a divisão em quatro triângulos, organizando
as linhas de bondes que por lá passavam. Ainda hoje a Praça conserva
um caráter essencialmente de passagem, pois, além de ser cortada
por duas avenidas importantes, a circulação de pedestres também é
intensa, orientada pela conformação do desenho dos canteiros, que é a
mesma desde a época de sua urbanização. Já as alterações no contorno
dos passeios ocorreram no início da década de 1980 para dar lugar a
estacionamentos. O contorno original foi resgatado e evidenciado pelo
assentamento diferenciado do novo piso cerâmico em obra realizada
em 1996.
Com poucas áreas destinadas ao descanso, trechos dos jardins
foram, naquela ocasião, pavimentados por blocos intertravados de
concreto, de modo a criar recantos e assumir circulações alternativas.
Apesar de estar localizado em uma área movimentada, a arborização
de grande porte confere ao local uma atmosfera tranquila em relação
às atividades do entorno.
1
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O Decreto Municipal nº 3, de 27 de abril de 1935, muda para Hugo Werneck o Nome da Praça 15 de Novembro.
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Figs. 3 e 4 – Praça 15 de Novembro na época de sua urbanização (data provável 1930-31). Antes e após a pavimentação

Fig. 5 – Planta da Praça Hugo Werneck com o formato que permaneceu até o início da
década de 1980. O desenho dos jardins permanece desde a sua urbanização (1930)

PRAÇA HUGO WERNECK, HOSPITAL BORGES
DA COSTA E MATERNIDADE HILDA BRANDÃO
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Maternidade Hilda Brandão
Com a inauguração da capital, fez-se premente a construção de um hospital na cidade. Nesse contexto, surge, em 1900, a
Sociedade Humanitária da Cidade de Minas, logo depois denominada Santa Casa de Misericórdia, tendo sob sua administração o
Hospital Policlínico, a Casa de Saúde São Lucas e outros.
Em 1912, foi lançada a pedra fundamental para construção de um prédio anexo à Santa Casa para abrigar a Maternidade
Hilda Brandão. Projeto do arquiteto Francisco Izidoro Monteiro, o edifício foi construído por iniciativa da esposa do então presidente
do Estado Júlio Bueno Brandão, Sra. Hilda Brandão, dedicada em angariar donativos para viabilizar a construção.

Acervo IEPHA/MG

Fig. 6 – Fachada principal da Maternidade Hilda Brandão

Fig. 7 – Plantas da maternidade (projeto original)

Inaugurado em 1916, o edifício apresenta-se como um dos
poucos exemplares do ecletismo com inspiração neogótica ainda
existentes na cidade. O estilo pode ser verificado na fachada voltada
para a Avenida Álvares Maciel: nos formatos ogivais dos vãos das
janelas do segundo pavimento, evidenciados pelas sobrevergas; nos
rendilhados das esquadrias e dos óculos cegos quadrilobados e na
arcada cega no parapeito das janelas centrais.
A planta do projeto original mostra a setorização dos usos,
sendo o primeiro pavimento dedicado às grávidas e o segundo a
mulheres em trabalho de parto ou que já deram à luz. Uma escada de
ferro da Fundição Victor Purri, com espelhos trabalhados em motivos
florais, faz a ligação entre os dois andares; o lance da direita teria sido
substituído ainda durante as obras por um elevador manual, retirado
na década de 1970. O acesso ao edifício é realizado por vestíbulo com
pinturas parietais marmorizadas. No segundo pavimento encontra-se a
sala de cirurgias, importada da Alemanha e aqui montada. Os forros são
de estuque e a cobertura possui estrutura metálica e placas de metal em
losangos. Por se considerar que o prédio já não atendia às necessidades
hospitalares atuais, a maternidade foi transferida, em 2006, para o
Hospital Central da Santa Casa. Atualmente, a edificação encontra-se
desocupada, aguardando projeto para utilização condizente com sua
importância e características.

Francisco Izidoro Monteiro2 foi desenhista, engenheiro e projetista, membro da Comissão Construtora da Nova Capital. Projetou
outras sete obras em Belo Horizonte, uma não construída (entrada principal do Parque Municipal) e cinco delas demolidas, entre
as mais importantes, o antigo Prédio dos Correios e Telégrafos (1906) e o Prédio da Delegacia Fiscal (1922). Além da Maternidade
Hilda Brandão, resta edificado apenas o prédio do antigo Conselho Deliberativo na Rua da Bahia (1911/1914), atual Centro de
Cultura de Belo Horizonte, também este em estilo neogótico.

2

IEPHA/MG. Dicionário Biográﬁco de construtores e artistas de Belo Horizonte 1894/1940. Belo Horizonte: IEPHA/MG, 1997.
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PRAÇA HUGO WERNECK, HOSPITAL BORGES
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Hospital Borges da Costa (antigo Instituto de Radium)
Em 1919, foram promovidas as primeiras reuniões de médicos interessados em debater o problema do câncer em Belo Horizonte. No ano
seguinte, o Dr. Eduardo Borges Ribeiro da Costa, então diretor da Faculdade de Medicina, anunciou aos seus colegas (Ezequiel Dias, Hugo Werneck,
Álvaro Barros, entre outros) a fundação do Instituto de Câncer e Radium, por ele idealizado, apoiado por Arthur Bernardes, seu amigo e Presidente
do Estado. Em dezembro do mesmo ano, em terreno do Parque Municipal doado pela Prefeitura, aos fundos da já existente Faculdade de Medicina,
iniciou-se a construção do prédio pelo Governo estadual, sendo inaugurado em 1922 o primeiro hospital para o tratamento do câncer no Brasil.
O projeto seguiu os conhecimentos e o gosto artístico do Dr. Borges da Costa, tendo sido premiado na exposição de higiene científica
e aplicada, por ocasião do Centenário de Nascimento de Pasteur, em Estrasburgo, em 1923. A construção contou com elementos construtivos
importados: telhas de Marselha, azulejos e gregas de Florença, vidraçaria de Paris e pinho-de-riga da Letônia.3
Em 1926, já reconhecido como o primeiro no gênero de sua especialidade em toda a América do Sul, recebeu a visita da descobridora dos
elementos químicos rádio e polônio e ganhadora de dois prêmios Nobel, Mme. Marie Curie. Com o falecimento do Dr. Borges da Costa, em 1950, o
Instituto de Radium teve o seu nome alterado para Instituto Borges da Costa, em homenagem a um dos pioneiros em oncologia no País.
Foi transformado, em 1977, em anexo do Hospital das Clínicas, sendo desativado logo depois; cogitou-se então a sua demolição, devido à
obsolescência de sua capacidade hospitalar aliada à grande valorização do terreno. Em 1980, estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais
ocuparam o edifício, a princípio provisoriamente, com a intenção de nele residirem, o que se estendeu por quase 20 anos. O episódio chamou a
atenção para o seu valor histórico e arquitetônico, demonstrando o descaso com a edificação, mas também as possibilidades de sua adaptação. O
processo de desocupação do edifício acabou culminando na sua restauração e readequação para receber uma unidade de tratamento de câncer,
desde 2005, fazendo novamente jus às intenções de seus fundadores.
Situada no meio do quarteirão, a edificação é composta por vários blocos interligados por um núcleo central, intercalados por jardins,
com implantação que demonstra a preocupação higienista dos edifícios hospitalares da época. A fachada principal, inspirada no estilo neoclássico,
possui pórtico central suportado por dois pares de colunas jônicas, arrematadas por arquitrave e frontão simples. O estilo, influenciado pela
antiguidade clássica, pode ser percebido no uso de pilastras jônicas, que fazem a marcação ritmada da fachada simétrica e sóbria – apesar da
monumentalidade – e, mais abertamente, nos acabamentos de clara inspiração grega emoldurando as iniciais IR – Instituto de Radium na porta principal.

Fig. 8 – Planta baixa do pavimento principal do Hospital
Borges da Costa (1981)

Fig. 9 – Fachada principal do Hospital Borges da Costa (2011)

Autoria: Daniele Rossato Silva
Colaboração: Fernando Valadares, Gustavo Tanus e Rubem Sá Fortes
Setembro, 2011
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SACRAMENTO – DISTRITO DE DESEMBOQUE
Acervo Prefeitura Municipal de Sacramento

Igreja Matriz de Nossa Senhora do Desterro

Fig. 1 – Igreja Matriz de Nossa Senhora do Desterro localizada no distrito de Desemboque, município de Sacramento
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D

esemboque, distrito hoje pertencente ao município de Sacramento, está inserido na região do antigo “Sertão da Farinha Podre”
que corresponde, atualmente, ao Triângulo Mineiro e parte do Alto Paranaíba, regiões de planejamento do Estado de Minas
Gerais. Geograficamente, era definido, a Sul e Norte, pelos rios Grande e Paranaíba, a Oeste, pela confluência desses dois rios
e, a Leste, pela Serra da Canastra.
A região recebeu, inicialmente, diversos nomes, tais como Novo Sul, Novos Descobertos do Paranaíba, dentre outros. Mas
Farinha Podre que, no princípio, referia-se apenas à área próxima as atuais cidades de Uberaba e Sacramento, generalizou-se e
prevaleceu como nome da região até o fim do século XIX. A origem desse nome – Farinha Podre – é bem conhecida e teria sido dado
pelos primeiros entrantes que, partindo do Arraial do Desemboque, penetraram os sertões a oeste, até encontrarem a estrada do
Anhanguera, para Goiás. No caminho, haviam deixado, em uma árvore, algumas provisões, alimentos entre eles farinha – que, no
regresso, esses alimentos encontravam-se deteriorados. Quanto a Desemboque, segundo a tradição, foi a expressão usada pelos
bandeirantes que se dirigiam aos índios dizendo “desocupem o emboque do ouro e o desemboque dos bandeirantes”.
Nessa primeira fase de desbravamento e ocupação da região surge o arraial do Desemboque, o mais antigo deles, que teve sua
origem no garimpo de ouro às margens do Rio das Velhas, distante dos dois caminhos oficiais de demanda para o sertão. O primitivo
povoado, criado entre 1736 e 1740, por aventureiros, vindos de Tamanduá (atual Itapecerica) e Pitangui, chamou-se Tabuleiro e foi
destruído pela ação dos índios Caiapós. Posteriormente, por volta de 1750, um novo povoado foi criado três léguas abaixo do extinto
Tabuleiro, também às margens do Rio das Velhas, com o nome de Nossa Senhora do Desterro das Cabeceiras do Rio das Abelhas,
primitivo nome do Rio da Velhas, hoje denominado Rio Araguari, mais tarde acrescido do nome Desemboque.
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Fig. 2 - Foto da Matriz em 1966
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IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO
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Fig. 3 - Interior da capela durante uma cerimônia religiosa

Fig. 4 - Retábulo colateral do lado
do Evangelho

Fig. 5 - Retábulo do altar-mor
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Fig. 6 - Retábulo colateral do lado da
Epístola
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Com a exploração do ouro, o arraial cresceu e prosperou, trazendo moradores de todos os lugares, atraídos, principalmente,
pela grande extensão de suas minas.
A situação geográfica, ponto estratégico nas rotas do comércio e contrabando de ouro, foi outro fator que contribuiu para
o desenvolvimento do lugar. Distante dos grandes centros mineradores, onde se exercia o rígido controle da metrópole sobre a
exploração aurífera, o arraial passou a abrigar aventureiros que, fugindo aos registros oficiais dos caminhos, usavam o local como
entroncamento nas rotas de comércio e, bem como, de contrabando para São Paulo, Goiás e, até mesmo, para colônias espanholas.
Simultaneamente ao crescimento do povoado, inicia-se a contenda sobre os limites entre as capitanias de Minas e de Goiás,
e cuja administração era disputada entre ambas. São as autoridades mineiras que iniciam ali um controle ainda precário, mas logo
toda a região seria anexada à capitania de Goiás, situação que perduraria por 50 anos.
Em março de 1766, foi criado pelo Governo de Goiás, o Julgado de Nossa Senhora do Desterro do Rio das Velhas do Desemboque,
que abrangia toda a região entre os rios Paranaíba e Grande e o sul de Goiás, sendo, então, provido de todas as autoridades civis e
eclesiásticas. Em 1768, a sede do Julgado foi erigida em Freguesia. As minas do Desemboque, em uma extensão de doze léguas,
a partir das cabeceiras do Rio das Velhas, e uma légua de largura, atingiram o apogeu de sua produção logo depois da criação do
julgado, entrando em declínio por volta de 1781. É como território goiano que o Julgado de Desemboque vive seu período de maior
riqueza e inicia também, já no último quartel do século XVIII, o processo de decadência devido ao esgotamento do ouro. Repetindo o
mesmo fenômeno comum à maioria dos centros mineradores, a decadência da mineração levou ao incremento da atividade agrícola
e ao estabelecimento de fazendas na região.
O início do século XIX foi marcado por sérios conflitos de jurisdição e limites entre autoridades mineiras e goianas, cujo
resultado foi a reincorporação dos territórios à capitania de Minas Gerais. Em 1816, os Julgados de Araxá (1811) e de Desemboque
passam à jurisdição da Comarca de Paracatu, desagregando-se de Goiás.
A povoação setecentista cuja decadência se expressa pelas numerosas medidas administrativas de que fora objeto, está
reduzida hoje a umas poucas casas dispersas em torno de suas duas igrejas coloniais. Especialmente importante como marco no
povoamento da rica região do Triângulo Mineiro, Desemboque vem sendo valorizado pelas autoridades e pelos meios culturais
regionais. Tem-se constatado recentemente a necessidade de se proteger e adotar medidas efetivas para conservação desse
significativo conjunto colonial inserido em uma paisagem de beleza singular, especialmente as suas igrejas barrocas, até hoje
preservadas graças à iniciativa de sua comunidade.

Fig. 7 - Retábulo lateral do lado da
Epístola
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A riqueza, a diversidade do patrimônio cultural de Minas torna-se evidente quando se observa o conjunto dos bens protegidos
pelo IEPHA, nas mais diferentes regiões do Estado. Exemplo disso é o caso das singelas igrejas existentes no remoto e isolado povoado
do Desemboque – Matriz de Nossa Senhora do Desterro e Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Fascículo 52).

Fig. 8 - Vista geral do coro sobre o átrio e batistério.
1
2
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Matriz de Nossa Senhora do Desterro
A Matriz de Nossa Senhora do Desterro, a mais antiga da região, foi construída entre os anos de 1743 e 1754. A adoção do
orago Nossa Senhora do Desterro pode ser interpretada como referência ao isolamento da região pois, segundo lição dicionarizada do
Aurélio Buarque de Holanda, desterro significa “solidão, insulamento”.
Há registros de que, em 1858, recebeu acréscimos na capela-mor, pisos e altar-mor e, em 1853, aconteceram reformas no
presbitério, supedâneo e batistério. Essas obras prolongam-se até 1861, devendo a essa época já estarem concluídas, pois nesse ano
encontra-se uma contribuição de 400 mil réis do Governo Provincial, a última quantia registrada como doação à mencionada Matriz,
naquele período.1 Posteriormente, no século XX, foi restaurada em 1995.
A concepção da arquitetura religiosa do Sertão da Farinha Podre foge da escala monumental e se caracteriza pelo despojamento
decorativo, pela singeleza e pequenas dimensões das construções.
A Matriz do Desemboque está situada na parte mais baixa do povoado, tendo à frente e nas laterais cemitério cercado por
murada de pedra. O partido tradicional apresenta nave quase sempre única ligada à capela-mor pelo arco-cruzeiro, sacristia lateral
antecedida por um pequeno hall e, aos fundos, um outro cômodo que pode ter funcionado como consistório.
O sistema construtivo diferenciado na nave, capela-mor e sacristia sugerem diferentes períodos de construção. Largas paredes
em pedra para o frontispício e paredes laterais da nave e, na sacristia, estrutura autônoma de madeira com vedação em adobe.
As diferentes alturas da cobertura dão movimento aos volumes. O telhado tem duas águas, com exceção da sacristia com
uma única água, telhas tipo “capa e bica” e cachorrada nos beirais.
A torre sineira isolada está localizada junto ao muro de pedra que fecha o adro, no lado esquerdo em uma interessante
solução arquitetônica. A estrutura é de madeira, com cobertura em quatro águas. Parte da estrutura apoia-se diretamente sobre o
muro que delimita o cemitério em volta da igreja.
A fachada principal é singela com frontão ondulado recoberto de telhas, óculo semicircular na empena, cimalha e cunhais
em massa. A fenestração acompanha modelo bastante difundido nas capelas mineiras dos oitocentos com porta central almofadada
e duas pequenas janelas à altura do coro. As vergas em arco abatido e a sobreverga da porta revelam um tratamento cuidadoso com
os detalhes ornamentais
Em seu interior, o átrio, batistério e presbitério têm piso em lajeado de pedra e na nave, capela- mor e coro, tabuado largo.
Nota-se a ausência de forro na nave e o forro de friso da capela-mor é de lavra mais recente.
A ornamentação interna dos templos do antigo “Sertão da Farinha Podre” caracteriza-se pela simplicidade de materiais
empregados. A produção artística, longe dos grandes centros, ficava condicionada à disponibilidade de mestres e artífices, à existência
no local de materiais adequados e a instabilidade social e econômica inerente à atividade mineradora. Além disso, a dinâmica
de transferência de linguagens estilísticas e de transposição de modelos e padrões artísticos europeus e, mais especificamente
portugueses, para a colônia, longe de ser uma operação de mera reprodução ou cópia, passou necessariamente por escolhas e filiações,
releituras, adaptações, avanços e recuos, que, ao final, determinam o aspecto formal singular da obra de arte.2

Fig. 9 - Púlpito

Fig.10- Pia bastimal

Belo Horizonte, ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Registro de correspondências da Presidência da Província referente a obras e reparos em Matrizes e Capelas, 1860/3. {manuscr.} SG 1807, f. 43 v./44
FERMAN, Miguel; GOMES, Maria do Carmo Andrade; SOARES, Ruth Vilamarim. Uma Concepção Singular: o caso da Matriz de Santo Antônio de Itacambira. II Colóquio Luso-Brasileiro, Ouro Preto, 1992. (Comunicação).
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Fig. 11 - A Matriz e seu entorno
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Fig. 12 - Torre Sineira

A Matriz do Desemboque, em seu interior, encontra-se devidamente paramentada com os seus quatro retábulos – retábulomor, dois colaterais e um lateral no lado da epístola –, púlpito na ilharga da nave, arco-cruzeiro, pia batismal em pedra-sabão e
balaustrada de madeira recortada. Mas se a composição geral repete os modelos portugueses e brasileiros, o produto final, longe dos
cânones eruditos, é obra da liberdade do artista e das condições acima descritas.
Assim, o retábulo-mor em seu desenho repete a regra geral com embasamento formado pela mesa do altar e consoles que
sustentam as colunas e essas o retábulo propriamente dito com seus intercolúneos, nichos e camarim. Sobre esses, o entablamento e
o frontão coroam a peça. No mais, a regra dá lugar às adaptações e interpretações livres. O artista, ao ocupar toda a parede da capela
incorpora ao retábulo as portas de acesso ao camarim; cria delgadas mísulas à maneira de consoles que mais se assemelham a alças
que fingem suportar o peso das colunas; utiliza de um inusitado fechamento da porta do camarim com caixilhos de madeira e vidro
protegendo o trono escalonado.
Os retábulos colaterais e o lateral direito são exemplos de soluções formais adotadas diante da inexistência de artistas
disponíveis no local. À falta de entalhadores, a pintura substitui a escultura, e nichos, colunas, dosséis são substituídos por vazados,
recortes na madeira e delicados arranjos de rosinhas de malabar e, no caso do colateral direito e do lateral, rocailles.
O púlpito é simples, em caixa retangular com grande escada. O arco–cruzeiro, em massa, apresenta frisamento em madeira
apenas no arco. A pia batismal é torneada em pedra sabão e as balaustradas são em madeira, com balaustres de madeira recortada.
Enfim, a Matriz de Nossa Senhora do Desterro, patrimônio cultural de Minas Gerais, dessa forma construída e paramentada,
é um dos poucos remanescentes da rica povoação mineradora do século XVIII – o Sertão da Farinha Podre – e cumpre os desígnios do
nome e impressiona pelo seu insulamento em meio à belíssima paisagem.

Autoria: Ruth Villamarim Soares, Tarcísio de Guadalupe Sá Ferreira Gomes
Agosto, 2011
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS
VALE, Marília Maria Brasileiro Teixeira. Arquitetura Religiosa do Século XVIII e XIX no antigo ‘Sertão da Farinha Podre”. 1998. Tese (Doutorado Arquitetura) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.
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SACRAMENTO – DISTRITO DE DESEMBOQUE

Acervo Secretaria de Cultura de Sacramento

Capela de Nossa Senhora do Rosário
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A

atividade mineradora propiciou em todo
território das minas um estabelecimento
de centros urbanos para onde concorriam
um grande contigente de pessoas. No princípio,
além dos índios, eram reinóis e brasileiros, trazendo
com eles seus escravos, dividindo praticamente
a sociedade colonial entre os senhores brancos e
pretos escravos africanos. Não bastou muito tempo
para que aparecessem os crioulos, pretos nascidos
no Brasil e, com a miscigenação, um grande número
de pardos. Com a proibição das ordens religiosas
regulares nas minas, instalaram-se as irmandades e
confrarias e cada uma com sua devoção específica. E
assim aparece em toda Minas a irmandade de Nossa
Senhora do Rosário dos Pretos. E, com ela, as capelas
com o mesmo orago já nas primeiras décadas do
século XVIII. Alguns autores defendem que essa
predileção dos escravos pela Nossa Senhora do
Rosário se deu pela relação direta entre o rosário
Fig. 1 – Capela de Nossa Senhora do Rosário do distrito de Desemboque, no município de Sacramento
de Nossa Senhora e o “rosário de ifá” usado pelos
sacerdotes africanos.1
Pesquisas recentes registram que a atual Capela de Nossa Senhora do Rosário do Desemboque estaria sendo construída no
século XIX, por volta do ano de 1854. Entretanto, podemos supor que outras mais simples foram edificadas em épocas mais remotas,
fato bastante comum em Minas Gerais nesse período.
Para quem vem de Sacramento, logo que se chega ao povoado de Desemboque, avista-se a fachada posterior da capela do
Rosário provocando, pela beleza e singularidade da paisagem, emoção e puro encantamento. Sua implantação, em uma esplanada, é
privilegiada no sítio urbano, como determinavam as regras eclesiásticas e para que ali coubesse toda sorte de fiéis quando das festas
e procissões. O entorno é constituído por um aprazível gramado natural e, do local, percebe-se a ampla e particular vista que a envolve.
Caracterizada, como as demais capelas do lendário “Sertão da Farinha Podre”, por grande simplicidade arquitetônica, tem
planta organizada em nave, capela-mor e sacristia lateral única.
Seu sistema construtivo é misto com as paredes da nave em pedra e cal até a altura do coro quando passa a ter estrutura
autônoma de madeira e vedação em adobe. Na capela-mor e sacristia também é utilizado o sistema de gaiola com paredes de adobe.
Esse duplo sistema sugere um tempo de construção bastante duradouro com a execução em etapas sucessivas ou mesmo reparos e
reformas que foram acontecendo através dos anos.
A volumetria, embora igualmente simples, movimenta-se com as alturas diferenciadas do telhados. A cobertura mais alta
em duas águas na nave, outras duas na capela-mor mais baixas e apenas uma na sacristia ainda mais baixa, recebe telhas tipo capa
e bica e é arrematada com beirais em cachorrada.
A fachada principal, bastante singela, mostra sistema em “V” de fenestração com porta central almofadada e duas janelas de
parapeito entalado no nível do coro. As vergas são alteadas e a empena recebe um pequeno óculo circular. O galbo do contrafeito
suaviza a inclinação do telhado e dá maior leveza ao templo.
1
A historiadora Marina de Mello e Souza cita que, segundo A. Saunders, a associação entre os pretos na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário remonta ao ano de 1494, em Portugal. Quanto à relação do rosário e o “ifá” a autora cita José Ramos
Tinhorão. In: SOUZA, Marina de Mello e. Reis negros no Brasil escravista: história da festa de coroação de Rei do Congo. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002. p. 160-161.
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Fig. 5 - Aspecto geral do distrito em 1966 com a capela do
Rosário ao fundo

Fig. 6 - Aspecto atual do distrito com a capela
do Rosário ao fundo
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Fig. 4 - Retábulo do altar-mor
Acervo Secretaria de Cultura de Sacramento

Fig. 3 - Fachada posterior e lateral da capela
Acervo Secretaria de Cultura de Sacramento

Fig. 2 - O grande adro da capela

CAPELA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
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Fig. 7 - Foto da Capela de Nossa Senhora do Rosário em
1966

Nas outras fachadas, o enquadramento dos vãos são em madeira e vergas retas. A nave é iluminada por seteiras retangulares
com o mesmo desenho da Matriz.
Em seu interior observa-se a ausência de forros em todos os ambientes. Os pisos originais da nave e capela-mor foram
substituídos por cimento. Curiosamente, em lugar do arco-cruzeiro existe apenas um grande vão, com verga reta, que sugere uma
intervenção posterior à sua construção.
A ornamentação interna, como toda edificação, é de extrema simplicidade, consistindo apenas no retábulo do altar-mor, no
púlpito localizado no lado do Evangelho e no coro. O retábulo, uma leitura bastante livre dos modelos do fim do século XVIII e do XIX, é
confeccionado com tábuas de madeira recortada e apresenta três níveis. O inferior tem mesa com tábuas lisas assentadas na horizontal
e ressaltada em relação ao fundo também liso com tábuas na vertical, ambos pintados com tinta branca brilhante. Sobre a mesa
encontra-se um pequeno sacrário. O nível mediano também tem fundo liso e ao centro o camarim, emoldurado com pilastras desenhadas e verga em arco pleno, guarda o trono composto por quatro degraus escalonados, ligeiramente abaulados, arrematados em frisos.
O camarim é fechado com caixilho de madeira e vidro com perfil rendilhado. Nas laterais estão dispostas, um par de cada lado, pilastras
estriadas com marcação no terço inferior e, entre elas, dois nichos ressaltados, um de cada lado, inteiriços com base alongada e coroamento. Finalmente, o coroamento pintado em azul forte é arrematado por tarja sobre o arco do camarim, tarja que lembra vagamente
a forma representativa de um coração emoldurada por quatro volutas divididas simetricamente. A data inserida na tarja, 1974, deve
corresponder a uma reforma ocorrida nessa época.
O púlpito, ainda mais simples, é uma caixa retangular com frisos simplificados e uma grande escada no sentido da capela-mor,
com corrimão e arranque trabalhado de forma acanhada.
A Capela conserva a imagem de Nossa Senhora do Rosário, rico exemplar de escultura do fim do século XVIII, presumivelmente,
de origem portuguesa.
O valor e a importância do monumento está em se constituir, juntamente com a Matriz de Nossa Senhora do Desterro, os únicos
exemplares remanescentes do período colonial minerador, além de integrar a paisagem de excepcional beleza do pequeno arraial setecentista.
Autoria: Ruth Villamarim Soares, Tarcísio de Guadalupe Sá Ferreira Gomes
Agosto, 2011
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CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - DISTRITO DE CÓRREGOS

Acervo IEPHA/MG, junho de 2011

Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida

Fig. 1 – Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida situada no distrito de Córregos, município de Conceição do Mato Dentro

O tombamento da Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, distrito de Córregos, município de Conceição do Mato Dentro foi efetuado por meio
O tombamento da Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, distrito de Córregos, município de Conceição do Mato Dentro foi efetuado por
do Decreto nº. 24.323, de 22-3-1985, com inscrição no Livro de Tombo nº. III, do Tombo Histórico, das obras de Arte Históricas e dos Documentos
meio docos
Decreto
nº 24.323,
Paleográﬁ
ou Bibliográﬁ
cos.de 22-3-1985, com inscrição no Livro III – Livro do Tombo Histórico.

A

Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida situa-se no ponto central da localidade, em visada privilegiada, na praça
da Matriz 1.
O padrão arquitetônico é típico das primeiras igrejas mineiras, apresentando planta composta por duas
seções retangulares, com divisões em nave, capela-mor, consistório, corredores laterais, sacristia e estrutura autônoma de
madeira com vedações em adobe.
A fachada frontal apresenta-se chanfrada com torre sineira única central. Os vãos das janelas são rasgados ao nível
do coro em proporção vertical e com vergas alteadas. O óculo quadrilobado situa-se na parte superior sobre a portada
principal com folhas de madeira almofadada. O adro é cercado por muro de pedras justapostas e há a frente do adro o largo
com grama, a Praça da Matriz - conformada pela rua Cônego Antônio Madureira e rua Dom José Maria.

1

Denominada por praça Vereador João Pinto.
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Fig. 2 - Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida - fachadas lateral esquerda e posterior
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Fig. 3 - Planta baixa
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O conjunto litúrgico-ornamental constitui-se pelo altar-mor e dois retábulos colaterais, tarja do arco-cruzeiro e um púlpito.
Denota em suas características formais que fora executado em duas etapas, evidenciando que os colaterais são mais antigos.
O altar-mor é dedicado a Nossa Senhora da Aparecida de Córregos,2 cuja imagem possui características estilísticas dos
setecentos. A talha é menos elaborada, recebendo camada pictórica branca com ornatos em dourado e motivo florido. Apresenta
estrutura em colunas retas e lisas sendo embutidas em posição reentrante. A banqueta, o plinto e o frontal, em pintura marmorizada,
possuem o mesmo motivo das colunas. Já o sacrário é rodeado por ramos de parreira em pintura dourada. O coroamento se faz em
arcos concêntricos decorados com florões e medalhão central.

Fig. 4 - Altar-mor com os retábulos colaterais
2
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Nossa Senhora da Aparecida de Córregos possui todas as características da invocação de Nossa Senhora do Rosário divulgada por São Domingos de Gusmão. Inventário de Bens Integrados do IEPHA/MG in: Dossiê de Tombamento Estadual, p. 363.
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Fig. 5 - Altar-mor

Fig. 6 - Retábulo colateral – lado Evangelho
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O retábulo colateral do lado da epístola, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, está estruturado em madeira com colunas
torsas alternadas a pilastras, e coroamento superior em arquivoltas concêntricas. O tímpano é recortado e arrematado por molduras
frisadas, decorado com a representação tradicional do Sagrado Coração de Jesus e frases em honra ao Sagrado Coração.
O retábulo colateral, lado do Evangelho, é dedicado a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, cuja imagem data do final do
século XIX. Segue a mesma composição do colateral, lado da Epístola, possuindo como diferença o motivo do Divino Espírito Santo
em raios dourados no tímpano.
Para ambos, a camada pictórica possui predominância das cores branca, azul, carmim, ocre e dourada.

Fig. 7 - Retábulo colateral – lado Epístola

Fig. 8 - Forro da Capela-mor

3

Fig. 9 - Pintura parietal da Capela-mor
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A pintura do forro da capela-mor mostra o motivo da Assunção de Nossa Senhora, envolvida por anjos e nuvens em primeiro plano, com
fundo, grande raionado em cruz latina ocupando o plano do céu. Arrematando a composição, junto às cimalhas, coroamento do altar-mor e arcocruzeiro, balcões e rocalhas estilizadas. Predominam as cores azul, rosa, sépia, vermelho e ocre. A estrutura é composta por cambotas de madeira
cobertas por tábuas em madeira de lei.
Os painéis laterais da capela-mor apresentam fragmentos de pintura e repinturas de época e estilo diversos. A pintura mais superficial,
já muito desgastada, permite-nos observar grandes trechos da original, de boa qualidade, mas também comprometida. Notam-se volutas,
conchóides, elementos antropomórficos, florais estilizados servindo de moldura para os quadros centrais, cujas lacunas são visíveis.
Destaca-se o único púlpito – situado no lado do Evangelho – que possui tambor em cinco faces, desenvolvidas em curva, tendo sido
confeccionado em madeira de lei com recortes torneados. A base pentagonal acompanha o desenvolvimento da estrutura e na concordância
desses dois elementos aparece decoração com frisos horizontais; a porta de acesso apresenta ombreiras e sobreverga com frisos e saliências.3

Fig. 10 - Púlpito

Ailton Batista da Silva e Ailton Pereira Santana.
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IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Acervo IEPHA/MG, junho de 2001

Os bens móveis, principalmente a imaginária, destacam-se em relação às alfaias, aos quadros e às indumentárias, apesar de se encontrar
nesse conjunto peças de diferentes faturas, suportes e técnicas. As esculturas com características eruditas e elegantes de Nossa Senhora do Rosário
e Santo Antônio são imagens em madeiras policromadas, encarnadas, com os panejamentos dourados, possivelmente originárias de uma oficina
portuguesa do período rococó. As imagens do Senhor Morto, São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida e as “imagens de roca” de Nossa Senhora
das Dores, são peças esculpidas com realismo na representação fisionômica, na dramaticidade e carnação. As imagens de fatura industrializadas,
modeladas em gesso, policromadas e ornadas – expressivas como as de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora das Mercês, São José e
Nossa Senhora da Conceição Aparecida – valorizam o acervo de imaginária desse bem cultural. A alfaia é formada, dentre outros, por um conjunto
de cálices, resplendores, coroas, em metais, alguns banhados em ouro ou prata, valorizando suas faturas e decorações. No mobiliário, as peças mais
marcantes em trabalho de marcenaria são o armário embutido na sacristia, o confessionário fixado na balaustrada na nave, as credencias nas
laterais do retábulo-mor e o andor, possivelmente de fatura local, os quais enriquecem ainda mais o acervo desse monumento.4 No balcão do coro
e no centro da grade, assenta-se um antigo órgão em cedro com tubos de madeira e chumbo.
Ainda, destacam os pisos em réguas de madeira largas, os forros abobadados e os balaústres torneados do coro em madeira de jacarandá.
A cobertura desenvolve-se em dois telhados separados por empena baixa, cobrindo nave e capela-mor. As sacristias e consistório, que ladeiam a
capela-mor, possuem o pé-direito mais baixo; recebem telhado em três águas, concordados em espigão junto aos cunhais.
A primitiva Capela sob o orago de Nossa Senhora Aparecida de Córregos foi erigida a partir da atividade econômica de extração mineral.
Posteriormente, foi substituída pela atual edificação da Matriz. O antigo povoado de Nossa Senhora Aparecida de Córregos, hoje distrito de
Córregos, foi fundado pela bandeira de Gabriel Ponche de Leon, em 1702, às margens do Rio Santo Antônio, nos contrafortes da Serra do Espinhaço.
As igrejas ocupam posição privilegiada: a Capela do Nosso Senhor dos Passos está situada no alto da colina, ponto mais alto da cidade; a Matriz
está implantada em um platô na porção média da rua principal, com destaque para sua volumetria e a harmonia estabelecida com o casario
de linguagem arquitetônica do período colonial. Acredita-se que a orientação norte-sul da Matriz seja, possivelmente, em função da origem da
ocupação do solo e da chegada das trilhas de passagem. Primeiramente, os bandeirantes ocuparam a Serra do Itapanhoacanga, onde descobriram
grande quantidade de ouro; em seguida, dando continuidade às explorações, descobriram mais pepitas no curso d’água do rio Santo Antônio,
fundando o arraial de Córregos; assim, instalaram a edificação religiosa em orientação voltada para esse caminho primeiro de chegada.

Fig. 11 - Panorâmica da rua Cônego Antônio Madureira: vê-se a igreja Matriz em primeiro plano e a Capela do Senhor dos Passos em último, no alto da colina, à direita. O casario
é de predominância térrea.

Autoria: Rosana de Souza Marques
Setembro, 2011
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VÁRZEA DA PALMA - DISTRITO DE GUAICUÍ
Acervo IEPHA/MG

Igreja do Senhor Bom Jesus de Matozinhos

Fig. 1 – Ruínas da Igreja do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, vendo-se a fachada lateral esquerda em escorço, onde aparecem a capela-mor e o volume inacabado da nave.
Foto datada de 2008

O tombamento das Ruínas da Igreja do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, localizada no distrito de Guaicuí, município de Várzea da Palma/MG,
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“Guaicuí ou Manga, como ele é habitualmente chamado, é um pequeno vilarejo composto de um ajuntamento esparso de cerca de
50 casas e casebres de pau-a-pique, e duas vendinhas, contendo as mercadorias de maior demanda,(...). As casas se espalham desde a
ponta extrema da terra da foz do rio, acompanhando a margem norte, e são voltadas para o rio. (...)”1

O

riginalmente o local recebeu outras toponímias como Barra, Barra do Rio das Velhas e Barra do Guaicuí (sendo os dois últimos
originários da forma como o Rio das Velhas era chamado.)2 O local fez parte do Morgado de Guedes de Brito que, a partir de 1600,
já era o segundo maior latifundiário do país, compreendendo as terras da nascente do rio das Velhas até Salvador. A Barra
do Guaicuí teria sido sede do Morgado, logo depois dividido em função da criação das capitanias, sendo considerado hoje como o berço da história
regional. Esse trecho do Rio das Velhas ficou conhecido como “Região do Peixe Seco” alcunha relativa às atividades do mandatário Manoel Nunes
Viana, português vitorioso da Guerra dos Emboabas, enviado à região pelo então governador da Bahia, Antônio Guedes de Brito, para guardá-la
e dominá-la, durante os primeiros tempos da busca por ouro e diamantes, quando este passou a exportar gado e peixe seco ao sol para a região
mineradora.3
Guaicuí foi próspero no início da sua ocupação, principalmente pela localização estratégica na época da mineração nas Minas, sendo porto
de entrada de mercadorias destinadas a Vila Rica e Sabará transportadas pelo leito navegável do Rio das Velhas. Outro motivo da prosperidade do
local estava na sua produção de sal, através dos barreiros. Mesmo o produto sendo muito inferior ao produzido no litoral, sua facilidade de acesso
e seu preço bastante inferior, faziam com que os criadores de gado e moradores locais preferissem adquiri-lo.
A região conta com acervo de valor, constituído pelas ruínas da Igreja do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, as ruínas da Igreja de Nossa
Senhora de Bom Sucesso do Arraial da Porteira, o conjunto de imaginária de madeira que pertenceu a essa última igreja e o sino da primeira,
atualmente localizados na nova capela do Bom Jesus no mesmo distrito.
1
Wells, James W. Explorando e Viajando Três Mil Milhas Através do Brasil do Rio de Janeiro ao Maranhão. Coleção Mineiriana. 1995. p. 225.
2
Segundo JamesWells, Guaicuí foi o Nome dado ao Rio das Velhas pelos Índios da região, cuja a pronúncia seria Goo-ar-ee-coo-ee. O nome deveu-se ao fato de terem os índios da região abandonado as índias mais velhas, que não teriam a necessária
agilidade para acompanhar as tribosem fuga do português preador. Opt cit.
3
VÁRZEA DA PALMA. Prefeitura Municipal. Tombamento das Ruínas e restauração do acervo sacro de Barra do Guaicuí Município de Várzea da Palma. Várzea da Palma, 1998. IEPHA/MG, ICMS, 1996-1999.
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As informações sobre a construção e dados da história da edificação são superficiais e muitas vezes baseadas no conhecimento popular
de moradores mais antigos da região. Alguns afirmam que a construção nunca chegou a ser concluída e que sua concepção deveu-se a padres
jesuítas no século XVII.
Uma reportagem do jornal Estado de Minas, de 05 de agosto de 2004,
tratando sobre as Paisagens de Minas, do autor Eduardo Aquino explicita que a
construção data de 1635 e tem como integrantes da execução padres jesuítas e
índios cariris, primeiros moradores do local (imigrados de Santana do Cariri, no Ceará,
tendo como possível motivo a procura de regiões de caça e pesca abundantes). Ainda
segundo a matéria, os índios foram obrigados a fugir devido a chegada da bandeira de
Fernão Dias e Borba Gato, em 1674, motivo pela qual a igreja teria ficado inacabada.
Nos arredores de Barra do Guaicuí existiu o arraial de Porteira, que teve uma
igreja relativamente grande, sob a invocação de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Essa
teria sido assolada por enchentes, tendo sida abandonada, assim como o próprio
arraial. A Igreja de Porteiras também seria de autoria jesuítica, sendo a sua parede
frontal executada em pedras de cantaria e as demais paredes em adobes, o que Fig. 2 - Ruínas da Igreja de Bom Jesus de Matozinhos, vendo-se a
ratifica as informações cedidas pelos moradores de Guaicuí, sobre a presença de parte da fachada frontal, cuja alvenaria encontra-se inconclusa. Foto
datada de 16 de abril de 2008
jesuítas na região. Atualmente a Igreja encontra-se com paredes de adobes à altura
de um metro devido ao desgaste do material sob as intempéries.
A mesma situação de abandono ocorreu na Barra do Guaicuí, de 1710 a
1800, ficando interditado por insalubridade causada pela malária e outro tipo de
febre4. A região foi visitada por alguns viajantes, entre eles, Johann E. Pohl que, por
volta de 1820, prestando atenção ao clima e no desenvolvimento de Barra, descreveu
ainda o vizinho Arraial de Porteiras.

Fig. 3 - Conjunto de imaginária da antiga igreja. Foto de 2008

Ambas as construções atestam uma colonização bastante pretérita do
norte mineiro, cujas reais origens ainda estão por se desvendar. Recentemente, os
dois lugarejos vêm sofrendo certo aquecimento econômico e vêm sendo repovoados.
Atualmente a população local, de Guaicuí, é de 3,5 mil habitantes.
O povoado de Guaicuí tornou-se cidade e sede de município, por meio da Fig. 4 - Ruínas da igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Porteiras. A
igreja possui, somente, tombamento municipal. Foto de 1983
lei n.º 1.112, no ano de 1861, tendo dois distritos, Manga e Porteiras. Em 1873, por
meio da lei n.º 1.996 de 14-11-1873, perdeu o título e tornou-se distrito do recém-criado município de Jequitaí, atual Bocaiúva. Em 1911 passou a
distrito de Pirapora e em 1953 subordinou-se a Várzea da Palma, local ao qual é afeito até o presente momento. O distrito se localiza a sessenta e
três quilômetros de Várzea da Palma e a trezentos e cinquenta e três quilômetros de Belo Horizonte. Sua trajetória administrativa mostra a situação
de paulatina decadência sócio-econômica do lugar durante as várias décadas desde sua fundação.
Richard Burton, no ano de 1817, descreveu suas impressões sobre o local.
“O único prédio digno de nota, cujo telhado alto, espalhafatoso e inclinado chama logo a atenção do viajante, é a Igreja de Bom Jesus
de Matozinhos; fica em frente da confluência de dois rios, ou um pouco ao sul e ligeiramente a oeste, e hoje, quase se encontra a beira
do precipício. Construída de pedra de cantaria e cal, mostra que, no tempo da colônia, o lugar, conheceu melhores dias, como sempre, é
uma obra semi construída (…). A entrada do lado sul nunca chegou a ser coberta por um telhado; na sacristia, a leste, só há caibros e o
campanário não passa de três barras de madeira, em forma de forca, sustentando o sino. Pilastras e púlpitos de pedra estão condenados
a não passar de embriões e um arco de alvenaria destinado a marcar o lugar do altar mor, ao norte, está coberto de ervas daninhas.6”
4
5
6
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Jornal Estado de Minas, caderno Gerais. Paisagens Mineiras. Belo Horizonte. 05/06/2004, consultado em 06/10/2011. Reportagem Acervo IEPHA/MG.
POHL, Johann Emanuel, Viagem de Relatório Minas da Galena do Abaeté até Vila do Fanado. In – Viagem ao interior do Brasil. Belo Horizonte, Itatiaia, São Paulo, USP, 1976. p.320-321.
Etzel, Eduardo. Arte Sacra: berço da arte brasileira. Ed. Melhoramentos. São Paulo, 1984.
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“(...) Este arraial é muito conhecido pelo seu amplo tráfego comercial,
principalmente pelos seus consideráveis depósitos de sal (…). Mas (…)
aqui, especialmente na época chuvosa, reinam a febre pútrida, e as
intermitentes, que dizimam a população (…). O Arraial de Porteiras fica
a margem do riacho homônimo e dista apenas um quarto de légua do
Rio das Velhas. É pequeno, insignificante e com cerca de 30 casas (…).
Nenhum comércio se faz aqui e os habitantes vivem de suas plantações
e gado, que criam em apreciável quantidade. Alguns moradores
abastados deste arraial têm propriedade na vizinha Barra do Rio das
Velhas e alugam a negociantes as casas que ali possuem. 5”
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A Igreja de Bom Jesus tem sua implantação voltada para o sul, às margens do Rio das Velhas, nas proximidades de sua confluência com o
Rio São Francisco. O terreno é plano, gramado, e fica a cerca de 5,2 m de um barranco que sofre erosão causada pelo Rio das Velhas.
No seu lado direito, próximo à fachada posterior, está um cruzeiro em madeira, de fatura simples. Os terrenos da Igreja são cercados por arame
farpado.
As ruínas da capela ainda permitem a leitura de sua organização espacial. Essa conta com uma planta retangular, dividida em nave
e capela-mor, separadas pelo arco-cruzeiro. Esse é outro fator que pesa a favor da suposição de que a igreja tenha sido executada por padres
jesuítas, pois sua composição retoma o partido das ermidas e capelas primitivas executadas pela companhia (onde a nave seria basicamente um
prolongamento da capela-mor, separadas somente pelo arco-cruzeiro).
Acervo IEPHA/MG

Acervo IEPHA/MG
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A igreja foi construída
sobre um alto baldrame de pedras,
nivelando o piso interno. A nave
nunca foi finalizada, nunca contou
com cobertura. As paredes da
fachada frontal e cerca de dois
terços das laterais foram erigidas
até a altura de cerca dois metros.
O último terço mostra uma
elevação abrupta da construção
para a conformação da parede
Figs. 5 e 6 - Detalhe do Arco-cruzeiro e do estudo do traçado regulador do mesmo. Foto de 2008
com empena do arco- cruzeiro. A
capela-mor, ao contrário, atingiu sua altura definitiva, e sua estrutura se encontra suficientemente próxima da
finalização para aplicação dos revestimentos. Recebeu, em certa época, uma precária cobertura, que se manteve
até pouco tempo atrás, possivelmente de caráter provisório, objetivando abrigar a realização de algum evento
mais importante.
A alvenaria parietal compõe-se de pedras achatadas dispostas com semi-aparelhamento na horizontal,
argamassadas por barro e cal. Destaca-se a sequência de furos alinhados verticalmente, mostrando a técnica
construtiva de elevar os andaimes em ambos os lados das paredes portantes, utilizando-se o próprio paramento
de muro como suporte para a construção. O arco-cruzeiro foi erigido em pedras maciças aparelhadas, até a base
da imposta, a partir da qual se eleva o propriamente arco em aduelas de pedras.
James W. Wells, em seu livro Explorando e viajando três mil milhas através do Brasil – do Rio de
Janeiro ao Maranhão, ratifica essa análise:
“(...) Há uma velha ruína sem teto de uma igreja inacabada de Nosso Senhor Bom Jesus de
Matozinhos, começada a 150 anos atrás e nunca terminada, seu interior exibia algumas pilastras
de pedra e outra alvenaria; mas como o telhado e a frente nunca tinham sido construídos, ela tinha
a utilidade de uma liteira sem fundo; e no entanto disseram-me que ocasionalmente se celebram
missas nesse arremedo de igreja.(...)”7

Fig. 7 - Planta baixa mostrando a
organização espacial da igreja e
a marcação de onde a vegetação
cresce de forma mais adensada

7

Os pedestais de apoio das pilastras do arco-cruzeiro têm cerca de um terço da altura do fuste, sendo
instalados sobre soleira reta de pedra. O soco de pedras mostra-se cortado nas bordas em meia-cana. O plinto da
base é reto e liso, semelhante ao fuste, porém de seção maior.
O fuste se constitui por dois tambores quase indistinguíveis. Acima dele fica o convencional capitel
com perfilatura de geometria reta. No entanto, encima-o um elevado fragmento de cornija, de seção
quadrada, semelhante a um segundo fuste, de seção levemente menor, acima do qual se instala outro
capitel, de ampla seção horizontal. Esse se salienta bastante no plano das pilastras e das paredes, quase
como uma bandeja. A partir dele, se desenvolve o arco, que possui exatamente metade da largura da luz
do vão, configurando-se como um arco de volta inteira. O conjunto é bastante elegante e suas proporções
indicam uma fatura erudita. As peças maiores das ombreiras do arco estão engastadas às paredes,
destacando-se entre a massa de pedras menores da alvenaria. Segundo a reportagem já citada do Estado
de Minas essas pedras do arco interno já vieram entalhadas de Portugal, fato que não estaria longe da
veracidade, percebendo-se a qualidade apresentada pelo entalhe das mesmas.

WELLS, James W. Explorando e Viajando Três Mil Milhas Através do Brasil do Rio de Janeiro ao Maranhão. Coleção Mineiriana. 1995.
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Fig. 9 - Cruzeiro simples em madeira, situado próximo ao lado direito da fachada
posterior da edificação. Foto de 1983
Acervo IEPHA/MG

Fig. 8 - Detalhe da diferenciação do trabalho em cantaria das pedras do arco
cruzeiro em relação às da alvenaria, no sistema tradicional de canjicado nos panos
que receberiam reboco de areia e cal. Foto de 2008
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Outro elemento de destaque é a bacia do púlpito, cuja base apresenta entalhamentos em frisos concêntricos escalonados, em interessante
forma de cone invertido. A perda da alvenaria já atinge a superfície superior do engaste da bacia, colocando em risco a permanência estável da peça
no local. O piso, tanto da nave quanto da capela-mor, é em terra batida, havendo muitos desníveis que definem as estruturas e espaços.
Em certo período da história da construção, o arco-cruzeiro foi emparedado com tijolos de adobe, recebendo uma porta para isolar a
capela-mor, como atestam as fotografias do ano de 2003, possivelmente para evitar ocupação indevida do espaço.
Como composição volumétrica o sentido vertical é o mais valorizado, tendo em vista que a Igreja tem largura estreita e pé-direito duplo
em toda sua extensão. Um fato curioso é o nascimento de uma árvore da espécie gameleira no topo da empena da fachada posterior, cujas fartas
raízes desceram buscando a terra. Essas raízes vêm crescendo desde a década de 1980, mostrando a confiabilidade e durabilidade estrutural dessa
arquitetura executada em pedra. No espaço da nave, o arco-cruzeiro configura uma moldura para a cortina de raízes que usam a parede da capela
como suporte, criando uma imagem bucólica e de grande beleza.

Autoria: Elizabeth Sales de Carvalho e
Guilherme Gomes da Silva
Novembro, 2011
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Fig. 10 - Detalhe da fachada posterior e lateral no trecho onde a capela-mor mostra
as raízes de Gameleira encrustadas em sua parede posterior. Foto de 2008
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CONGONHAS DO NORTE

Acervo IEPHA/MG

Igreja Matriz de Sant’Ana

Fig. 1 – Vista da Igreja Matriz de Sant’Ana, município de Congonhas do Norte
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A

localidade de Congonhas do Norte pertence à Microrregião de Conceição do Mato Dentro desenvolvendo-se em princípios
do Século XVIII em decorrência indireta do fenômeno econômico da exploração aurífera ocorrido nas proximidades da Serra
da Lapa. Há informação anterior a 1722 sobre o estado precário de conservação da capela. Implantado em local de passagem
de tropas, o lugarejo serviu de pouso aos exploradores onde se estabeleceu, convenientemente, um entreposto de suprimentos e
de trocas comerciais. Ainda que o ouro tenha sido a base econômica, foi a lavoura o fator de fixação dos primeiros colonos com a
formação de ranchos e fazendas.
Saint Hilaire, em Viagens pelo Distrito dos Diamantes e Litoral do Brasil, relata que ali esteve em 1817 e que a população, pouco
mais de 60 casas, se mantivera na aldeia abastecendo as caravanas de passagem vindas de Sabará e Santa Luzia em direção ao Tijuco.
Atualmente, a economia ainda é baseada no cultivo de subsistência do arroz, café, milho, uva, tangerina, cana-de-açúcar, mandioca,
rapadura, vinho de uva, leite, queijo e, desde 1983, retoma a vocação dos primórdios da extração, agora do minério de ferro.
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Fig. 2 – Tarja do Arco-Cruzeiro: inscrições referentes à Sant’Ana
padroeira
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Fig. 3 – Imagem de Sant’Ana

Fig. 4 – Nossa Senhora das Mercês, ordem dos Dominicanos

Muito pouco se tem dos registros históricos do arraial. Sabe-se, entretanto, que em 1722 já existia a primeira Capela dedicada a Sant’Ana.
Documentos desse mesmo ano relatam a precariedade do monumento, recomendando sua reconstrução. Em 1748 outro visitador, esse ainda se
certifica das deficiências no Templo, mas dessa vez se restringindo à falta de paramentos para os rituais litúrgicos. Em 1820 foi mencionada como
uma das capelas filiais da freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Mato Dentro, pertencente ao distrito da Vila do Príncipe.Em 1836, o distrito
foi suprimido, vindo a ser restaurado posteriormente em 1857 com subordinação a Conceição do Mato Dentro1.
No fervilhar do século XVIII, a vida era incerta e grande era o medo da morte, tornando-se necessária à sobrevivência a proteção divina dos
Santos. O poder espiritual vivia arraigado ao cotidiano e a igreja representou o centro social, ditando as normas de comportamentos naquelas
sociedades compostas de desbravadores, aventureiros, comerciantes, senhores e escravos que aportavam em busca de riquezas minerais. A
devoção à Sant’Ana é uma das mais antigas e invocada sua proteção pelos mineradores.
A primeira capela era construída pelos exploradores no início das colonizações e as bandeiras levavam sempre na comitiva a sua imagem
de devoção. Assim, do pequeno aglomerado humano surgiu a Capela de Sant'Ana, núcleo do futuro arraial de Congonhas do Norte. A confraria de
Sant'Ana teve como propósito o espírito assistencialista da caridade e da cura de doenças; instalavam-se, levando caridade e conforto aos miseráveis marginalizados.
A ampliação e implantação como Igreja Matriz possivelmente contou com o apoio da coroa portuguesa, estrategicamente para o exercício do poder real de vigilância do fluxo migratório e de fiscalização voraz à cobrança dos tributos.
A localidade escolhida para a sua implantação foi em uma esplanada hoje uma praça ampla. Nenhuma outra igreja foi construída na localidade. Possivelmente com a diminuição dos minerais, a localidade tenha perdido importância, diminuindo o fluxo dos
habitantes e transeuntes.
A Igreja Matriz era quem abrigava as organizações das confrarias e irmandades religiosas, emprestando o espaço para a construção de
retábulos, esses geralmente eram localizados na nave. As irmandades instalavam seus altares até que fossem construídas suas capelas próprias.
As irmandades dos Carmelitas eram formadas por bandeirantes e comerciantes, que recebiam somente homens brancos como irmãos.
Já a irmandade dos Mercedários, junto às do Rosário, eram irmandades que congregavam homens mulatos e negros. Curiosamente, pode-se
indicar a presença e a convivência de todos viventes na mesma Matriz: brancos, mulatos, negros, ricos e pobres. A Matriz de Sant'Ana de Congonhas do Norte possui representações pictóricas nas madeiras de vedação na capela-mor – Nossa Senhora do Carmo, revelando a presença da
ordem dos Carmelitas, de um lado, e, na parede oposta, a figura de Nossa Senhora das Mercês, representando a ordem dos Dominicanos.
As localizações dos oragos eram estabelecidas nas Igrejas Matrizes. No altar principal está representada a irmandade do Santíssimo
Sacramento junto ao titular ou à padroeira: em Congonhas do Norte, Sant'Ana. Já nos retábulos colaterais do arco-cruzeiro, dispõem-se, no lado do
Evangelho, lugar de devoção a Nossa Senhora do Rosário e, no lado da Epístola, o retábulo do orago dedicado ao Glorioso São José que por glória do
Senhor atende a todas necessidades; junto dele, São Miguel e Almas, o mensageiro que avalia se somos dignos do Reino Celeste. Infelizmente, a
escultura de São Miguel que adorna este retábulo pode ter sido substituída pela imagem atual de fatura posterior em gesso.)
No forro da capela-mor retrata-se uma cena doméstica de Sant'Ana Mestra, a Virgem e, em segundo plano, São Joaquim, pintura ao
gosto rococó, próximo dos modelos de composição do Mestre Atayde.
Impressiona a suntuosidade do conjunto dos retábulos da capela-mor e do arco-cruzeiro, todos com talhas e douramentos magníficos.
Os retábulos do arco-cruzeiro, em estilo D. João V, datam provavelmente de meados do século XVIII – possui colunas torsas e dosséis nos coroamentos, valorizados pelos relevos em forma de raios ao fundo do arco. O retábulo principal parece mais recente, suas colunas têm fustes retos e os
elementos em rocalhas aparecem na decoração com policromias intensamente coloridas.

1

220

Na tese de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo/FAU/USP – São Paulo, 2002: “A arquitetura da capela mineira no século XVII e XIX” Selma Miranda relata sobre as características arquitetônicas das capelas mineiras construídas nos séculos XVIII e XIX.

Fig. 5 – Conjunto dos retábulos da capela-mor e colaterais do
arco- cruzeiro
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Fig. 6 – Nossa Senhora do Carmo da ordem das Camelitas
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IGREJA MATRIZ DE SANT’ANA

Fig. 7 – Sant’Ana, Virgem Maria e
São Joaquim. Pintura do forro da
capela mor, atribuída à Manoel
Antônio da Fonseca
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Acima de um dos retábulos da nave, há uma representação de casamento da Virgem e, acima do outro retábulo, uma cena
de Nossa Senhora ofertando o rosário a Santa Efigênia e a São Domingos. Ainda paralelo aos retábulos laterais, de um lado,
representou-se a cena de São João Batista, e, do outro, está representado São João Nepomuceno. Ao fundo do camarim do retábulo
principal, uma pintura da Santíssima Trindade.
As festas populares religiosas são típicas na cidade. Comemora-se o Divino, o Rosário e principalmente a sua Padroeira
Sant’Ana, essa celebrada em 26 de julho. Variados atrativos compõem os festejos na localidade, como desfiles de carro de boi, fogueira e dança do bumba-meu-boi.

Atribuições
Muito pouco se sabe das autorias dos mestres e artífices que atuaram na construção e na decoração desta
edificação. Identifica-se nos altares colaterais ao
arco-cruzeiro o estilo D. João V e o momento rococó
na pintura do forro.
Carlos Del Negro atribui a autoria das pinturas como
sendo de Manoel Antônio da Fonseca. Segundo o
professor, essa atribuição lhe é dada por comparação
com a semelhança da paleta colorida e traços com as
pinturas dos forros das capelas-mores das Capelas do
Rosário e de São José, ambas em Itapanhoacanga
(Alvorada de Minas), onde há assinatura de Manoel
Antônio da Fonseca num quadro intitulado “Apresentação no Templo” e datação de 1787.
Aires da Mata Machado Filho afirma que lhe atribuem,
sem qualquer autoridade, também as pinturas da
Matriz de Nossa Senhora da Conceição no Serro.
Estudos mais aprofundados o tempo e o espaço não
permitiram. Apenas um breve contorno das artes
presentes em Matriz de Sant’Ana de Congonhas do
Norte enunciam as inúmeras pesquisas a serem
realizadas por meio das artes na religiosidade mineira
com a chegada dos primeiros colonizadores.

Fig. 8 – Retábulo colateral lado Epístola
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Fig. 9 – Camarim do retábulo principal: Santíssima
Trindade

Fig. 10 – Arco-cruzeiro e forro da capela-mor
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Arquitetura
Seu partido arquitetônico é tipicamente do século XVIII: planta retangular, átrio sob o coro, nave única e corredores laterais,
capela-mor, capela do Santíssimo e sacristia. A nave, espaço dos fiéis, abre-se em três arcos aos corredores laterais e às três janelas,
tão altos que teria recebido um segundo piso para as tribunas contíguo ao coro, o que não ocorreu. A capela-mor possui dois arcos
laterais e pintura central em perspectiva e o arco-cruzeiro, que separa o altar do espaço do público, recebeu tarja dourada com dizeres
dedicados à padroeira.
A volumetria da igreja impõe-se por sua larga implantação em terreno em esplanada. Equilibrada pela proporção da geometria
dos planos de fachada, pelas aberturas em diferentes níveis e enquadramentos, ganha movimento, no entanto, pelo jogo de planos
da cobertura: planos alteados das torres em telhas de barro e forma piramidal coroadas por pináculo; duas grandes águas principais
mais altas sobre o corpo da nave e outras duas correspondentes à capela-mor; planos das coberturas independentes nas capelas
laterais atrás das torres e três águas independentes em pavimento térreo ao redor e destacando a posição da capela-mor.
A fachada principal, composta dos largos planos da nave e da cobertura, é equilibrada pela posição das duas torres, com
aberturas no nível dos sinos e parede cega abaixo, enquadrando o pano central da grande portada almofadada encimada pelas
janelas rasgadas do coro com guarda corpo entalado de madeira recortada e óculos centrais, um em formato quadrilobular e outro
circular acima dele, ambos com fechamento treliçado. A empena de pouca altura arremata delicadamente o conjunto pela estrutura
em madeira e entelhamento em sobressalto da cobertura. Todas as fachadas apresentam poucas aberturas em número de três.
Interessante o detalhe de iluminação interna dos pequenos vãos retangulares treliçados acima dos arcos, entre a cobertura das
capelas laterais e a cobertura da nave, replicado pelos vãos circulares entre a cobertura da capela-mor e dos cômodos laterais. Possui
púlpito móvel.

Fig. 11 – Implantação da Igreja em esplanada

Autoria: Maria Angela Pinheiro
Colaboração: Angela Dolabela Canfora
Setembro, 2011
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CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - DISTRITO DE COSTA SENA

Acervo IEPHA/MG 2008

Igreja Matriz de São Francisco de Assis

Fig. 1 – Igreja Matriz de São Francisco de Assis situada no distrito de Costa Sena, município de Conceição do Mato Dentro
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huhuhosta Sena localiza-se em um altiplano na zona rural do município de Conceição do Mato Dentro. É cercado por colinas cobertas
huhuhumas de mata-virgem, outras com aflorações rochosas que emolduram o horizonte do distrito (Figura 2). A via de ligação, quer
huhuhseja com a sede do município quer seja com o município do Serro, é realizada por estrada de terra batida, em percurso bastante
tortuoso e acidentado. O núcleo urbano estrutura-se ao longo de uma única via principal, comprida e sinuosa, ora gramada, ora em
terra batida ou mesmo em bloquete, que envolve a Igreja Matriz de São Francisco de Assis (Figura 1). Esta última ergue-se de maneira monumental em meio a esse percurso (Figura 3), estando situada defronte a um amplo adro gramado, onde, todavia, é possível distinguir
algumas campas de pedra datadas de início do século XX e um jazigo aflorado (Figura 7). O adro é ambientado por cinco imponentes palmeiras que aportam ao local uma atmosfera ainda mais bucólica (Figura 4). O casario, em número reduzido face
ao ostracismo econômico vivido pelo local, conserva as características coloniais da época de sua fundação, com edificações térreas
dispostas no alinhamento da via, de partido retangular, portando amplas coberturas em telha de barro e vedações em madeira, resultando em conjunto homogêneo e harmonioso (Figura 6).
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Fig. 2 - Vista panorâmica do entorno do distrito de Costa Sena
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Fig. 3 - Detalhe do distrito de Costa Sena

A primitiva capela que deu origem à Igreja Matriz de São Francisco foi erguida na primeira metade do século XVIII,
pois seus mais antigos livros conhecidos de registros datam de 1738 e 1748, como consta em levantamento existente
no arquivo do IPHAN. Conforme se lê em termo de visita pastoral feita em 1748 pelo visitador da Comarca da Vila do
Príncipe, Padre Alexandre Nunes Cardoso, a capela já possuía tribuna e altares colaterais, mas necessitava de frontais,
assoalhamento e portas internas, bem como de vedação do adro. Não foram, todavia, localizados elementos documentais
precisos sobre a época do atual edifício e a autoria das respectivas obras de construção e ornamentação. A então capela
recebeu concessão de pia batismal em 1785, por provisão de 16 de julho. Permaneceu por mais de um século subordinada
à Matriz de Nossa Senhora da Conceição do Mato Dentro e depois à Gouvêa, como capela filial, só logrando elevação
definitiva à paróquia mediante a Lei Provincial nº 1881, de 15 de julho de 1872. O sino traz inscrita a data de 1823.
Em fins do século XIX, a igreja encontrava-se em bom estado geral de conservação, como se deduz de informação
da Revista do Arquivo Mineiro do ano de 1899 na página 679: “Possue uma bella igreja, com rico altar-mór, dos mais em
moldura, primorosamente dourado: quatro altares lateraes, estando tudo em bom estado de conservação”. Em 1950 foram
realizados trabalhos de restauração patrocinados pelo SPHAN.
A edificação é um digno exemplar das capelas rurais mineiras, caracterizada pelo volume único e alongado, térreo,
de planta retangular (Figura 8), carente de torre sineira e onde prevalece a massa sobre as superfícies
vazadas, denotando robustez. A volumetria e altimetria do templo religioso denunciam o partido arquitetônico composto
por nave, capela-mor e sacristia. A nave está alojada no volume mais alongado e se sobrepõe em altura à capela-mor,
de proporções mais acanhadas. Possui estrutura autônoma de madeira com fechamento em adobe e amplos panos de
alvenaria rebocados e caiados. A cobertura é em duas águas na nave e capela-mor, e uma água na sacristia. A empena é
simples, conformando frontão triangular clássico.
A cobertura é em telhas cerâmicas tipo capa e bica, com engradamento em madeira e a presença de contrafeito em
caibro, formando galbo no terço inferior dos telhados. Dois pináculos esculpidos em pedra decoram as quinas dos telhados
e uma cruz latina ergue-se na ponta da cumeeira, na fachada frontal. O sistema estrutural utilizado no telhado da nave
é o de caibros armados. Apresenta, ademais, generosos beirais em cachorrada, com peças entalhadas em forma de peito
de pombo e arrematados por guarda-pó. Os cunhais da edificação apresentam “pés-de-esteio” em concreto armado, com
embasamento aflorado que contorna todo o perímetro da edificação. O madeirame aparente é pintado na cor azul.
A fachada frontal apresenta cunhais de madeira, acesso principal centralizado no térreo e duas janelas com
parapeito entalado em tremido e óculo à altura do coro. O vão do óculo está situado entre as janelas, alinhado com a
cumeeira e possui enquadramento reto e interior recortado. Na fachada frontal e na sacristia lateral esquerda predominam
as superfícies vazadas.
As fachadas laterais (Figuras 1 e 5), no que concerne à nave, apresentam três vãos de cada lado: uma porta no térreo – com
fechamento em duas folhas almofadadas de abrir para o interior, em verga reta, situada na metade anterior/inferior do
pano de alvenaria –, e duas janelas seteiras na parte superior em verga reta e com altura predominando sobre a largura.
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Fig. 4 - Panorâmica da Igreja com seu adro
gramado. Fonte: Parecer técnico nº 18/1995.
Igreja de São Francisco de Assis. Costa Sena/
Conceição do Mato Dentro

Fig. 5 - Vista em perspectiva da igreja, com destaque
para as fachadas frontal e lateral direita
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Deve-se destacar a presença de anexos aflorados nas fachadas laterais (Figuras 1 e 4). O da fachada direita possui a
função de alargamento do espaço interno para colocação de retábulo. O da fachada esquerda, entretanto, que à mesma função
conjuga a de conter a sineira e o acesso ao púlpito, tem dimensões maiores e volume externo inusitado, com dois pisos diferentes, o segundo dos quais é sustentado por um pilar de madeira. Possui duas aberturas na altura do piso superior: uma na fachada frontal do volume, em forma de losango e desprovida de fechamento, e outra na lateral, de formato retangular, com fechamento em duas folhas almofadadas de abrir para o exterior, onde se situa o sino.
Na capela-mor também predomina a robustez, notando-se somente a presença de um pequeno orifício na parte superior
dos panos de alvenaria laterais e uma janela na parede lateral direita. Essa última possui verga reta com esquadria em calha e
fechamento em escuro. Situa-se no térreo, rente ao cunhal de interseção entre a fachada lateral direita e a fachada posterior. A
fachada posterior é cega.
Uma singela sacristia desponta na lateral esquerda da capela-mor. Seu volume aflora em relação ao volume principal
e possui acesso independente, composto por porta em folha única almofadada e de abrir para o interior. A fachada lateral é
pontuada por dois vãos quadrados em verga reta, com fechamento em duas folhas de abrir para o interior, com acabamento
almofadado. O enquadramento dos vãos é em madeira.
Internamente, a igreja possui piso em cimento desempenado na sacristia e capela-mor. O coro apresenta piso em
madeira e a estrutura é toda ela engastada nas alvenarias, não carecendo de pilares de sustentação. Já a nave é revestida por
dois tipos diferentes de ladrilho hidráulico.
O forro da nave é em telha vã, o da sacristia e do átrio é plano em tabuado liso e o da capela-mor é em abóbada de berço,
também em tabuado liso.
Ao acessarmos o interior do templo pelo acesso principal observa-se, no átrio, à esquerda, a pia batismal com coluna
torneada e bacia entalhada em madeira. À direita tem-se a escadaria de acesso ao coro, construída em madeira e em dois lances,
em “L”. O patamar e o lance superior da escada são fechados em madeira, com uma porta de verga reta dando acesso à segunda
metade da escada. O coro possui planta retangular e fechamento em guarda-corpo em tremido pintado de azul.
As alvenarias internas não dispõem de maiores requintes artísticos. O embasamento das paredes é aflorado para o
interior e possui rodapé em alguns trechos. Traves horizontais de madeira, aparentes (tirantes), sob o forro auxiliam na
estabilização das alvenarias.
Os bens integrados presentes na igreja são: arco-cruzeiro, com pilares revestidos por tábuas almofadadas e capitel
acimalhado, retábulo-mor, dois retábulos colaterais – o do lado do evangelho dedicado a São Domingos e o do lado da epístola
dedicado a Nossa Senhora de Fátima –,retábulos laterais, púlpito no lado do Evangelho, coro e a balaustrada torneada da nave.
O arco- cruzeiro é decorado com tarja com o emblema dos franciscanos (Figura 9).
Pelos diferentes estilos dos retábulos, vê-se que os trabalhos de talha se realizaram em duas etapas. Os altares do arco-cruzeiro são compostos de colunas torsas e arquivoltas concêntricas e revestidos de bela pintura em tons suaves e motivos
delicados. Pertencem à primeira fase do barroco em Minas (Estilo Nacional Português), enquanto que o altar-mor, em composição
assimétrica e linhas rococós, corresponde talvez ao último quartel do século XVIII e é atribuído à terceira fase do barroco (Estilo
Rococó). Nele nota-se o uso de lambrequins, dossel e colunas direitas (retas). Destaque para a mesa do altar, que apresenta
baixos-relevos com douramento que retratam todos os instrumentos da Semana Santa e o Calvário.

Fig. 6 - Rua principal de acesso ao adro da igreja, devendo-se
atentar para o casario e os aspectos paisagísticos do entorno.
Fonte: Parecer técnico nº 18/1995. Igreja de São Francisco de
Assis. Costa Sena/ Conceição do Mato Dentro
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Fig. 7 - Vista da fachada frontal da Igreja Matriz de São
Francisco de Assis antecedida por adro com sepulturas

Fig. 8 - Planta arquitetônica da Igreja Matriz
de São Francisco de Assis. Fonte: Processo de
Tombamento da Igreja Matriz de São Francisco de
Assis, em Conceição do Mato Dentro, distrito de
Costa Sena, 1980
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Já os retábulos da nave são de estrutura simples, com colunas retas e arco de tábuas ajustadas, mas conservando a
pintura original de rocalhas e motivos florais sobre o fundo branco.
A imaginária é de excelente qualidade, destacando-se duas imagens de Nossa Senhora do Rosário, duas imagens de
São Francisco de Assis, uma de São Francisco de Chagas, São Domingos, São José de Botas, Menino Deus, São Sebastião, Nossa
Senhora da Piedade, Cristo Crucificado, São Benedito e Santa Ifigênia.

Fig. 9 - Interior da Igreja Matriz de São Francisco de
Assis. Nota-se a capela-mor, o arco cruzeiro decorado
com tarja e os retábulos colaterais

Autoria: André de Sousa Miranda
Julho, 2011
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PIRAPORA E BURITIZEIRO
Acervo IEPHA/MG

Ponte Marechal Hermes

Fig. 1 – Ponte Marechal Hermes entre Pirapora e Buritizeiro
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A

construção da Ponte Marechal Hermes sobre o rio São Francisco estava inserida no ambicioso projeto de expansão da Ferrovia
Central do Brasil que pretendia interligar a então capital do Brasil, Rio de Janeiro, a Belém do Pará, no norte do País. A integração do
litoral com o interior do Brasil sempre foi vontade das administrações luso-brasileiras e foi planejada, de diferentes formas, em outros
momentos da história.
No caso das ferrovias, desde o período imperial, mais especificamente em 1855, traçou-se um projeto de integração do território,
tendo como eixo principal a então Ferrovia Dom Pedro II, que pretendia cruzar o País de sul a norte, passando pelo Brasil Central. Após a
proclamação da República em 1889, o projeto teve continuidade, agora transformado na Estrada de Ferro Central do Brasil – EFCB.
É importante destacar que naquele período, fim do século XIX e início do XX, as ferrovias resumiam o que havia de mais moderno
em termos de desenvolvimento e eram utilizadas em vários países do mundo. O transporte ferroviário reduzia distâncias, interligava lugares
e, geralmente, desenvolvia as regiões por onde passava.
Nelson Senna, autor do famoso compêndio Anuário de Minas Gerais, esboçou todo o otimismo de uma época e celebrou o projeto
da ferrovia Rio de Janeiro – Belém, dizendo que o “desbravamento, por meio de linhas de ramificações, de todo o norte e nordeste do Estado
de Minas, dos sertões da Bahia, de Goiás, de Piauí, Maranhão e Pará, daria como resultado o florescimento de nossa vida industrial, comercial e
econômica do esquecido Brasil Central 1.”
Assim, sob o signo da modernidade e sob a expectativa do progresso advindo com as locomotivas, é que os trilhos da Ferrovia
Central do Brasil chegaram a Pirapora/MG, em 1910, vindo da estação de Lassance/MG. Contudo, para prosseguir com o projeto de ligação
até Belém do Pará era preciso superar o rio São Francisco. A solução para tal impasse seria a construção de uma ponte que interligasse as
margens do rio.
1

SENNA, Nelson de. Anuário de Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Oﬁcial. 1918. T. II, p. 1142.
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Segundo o relatório do Ministério de Viação e Obras Públicas de 1911, os primeiros estudos para transpor o rio São Francisco
indicavam que seria necessário uma ponte com 835 metros de comprimento; no entanto, no mesmo relatório, tal levantamento foi
reavaliado e se escolheu um “outro local, a jusante da cachoeira, reduzindo a ponte a 420 metros de extensão com uma economia de
cerca de um terço sobre o orçamento da obra d’arte primitivamente projetada 2”. A mudança fez com que o local da construção da
estação Pirapora também fosse modificado. A primeira etapa da obra ficou a cargo do Engenheiro da Central do Brasil Dr. J. Emiliano,
posteriormente substituído pelo engenheiro Carneiro da Rocha 3.
No entanto, as dificuldades encontradas para a construção da ponte foram muitas e o projeto foi diversas vezes modificado,
inclusive com alteração da localização original, e com a paralisação das obras, como apontam os relatórios do Ministério de Viação e
Obras Públicas.
Os principais problemas enfrentados estavam relacionados com as constantes enchentes do rio, o que impedia a construção
das fundações. Em 1912, o ministro da Viaçãoe Obras Públicas relatou a retomada das obras e informou que a “superestrutura metálica
está[va] encomendada, devendo o trabalho das fundações, já atacado, continuar por ocasião da vazante do rio na estação da seca 4”.
No ano seguinte, 1913, as obras continuaram em ritmo mais acelerado, a nova estação de Pirapora já estava concluída,
assim como o assentamento dos trilhos até a margem direita do rio São Francisco. O “encontro do lado esquerdo”, também chamado
cabeceira, já estava pronto e a as obras do “encontro”, cabeceira, do lado direito e dos pilares já estavam iniciadas. Além disso, a
superestrutura metálica, importada da Bélgica, já estava em Pirapora 5.
Tudo parecia caminhar bem quando, em 1914, todo o trabalho desenvolvido foi praticamente perdido. O relatório do Ministro
de Viação e Obras Publicas informava que naquele ano a construção da Ponte foi abandonada “tendo as cheias do S. Francisco inutilizado
o último encontro e as ensecadeiras 6 para a elevação dos pilares.” Não bastassem as cheias do rio, os trabalhadores também sofreram
com doenças e enfermidades. A notícia foi que “todos os trabalhos de construção foram prejudicados pela epidemia de gripe, da mesma
forma dolorosa por que o foram todos os serviços de trafego 7.”
Tais inconvenientes fizeram com que o projeto fosse definitivamente abandonado e novamente alterado o traçado. O rio São
Francisco subiu muito durante a cheia, “meio metro acima da soleira do encontro construído, o que determinou alteração do grade8 da
linha projetada 9.”
A construção da ponte somente foi retomada em 1918, com uma nova concepção. Após tantos percalços, um novo projeto
e um novo traçado foram definidos. As obras dessa etapa ficaram sob a responsabilidade do Engenheiro Demosthenes Roched e dos
auxiliares Alvimar Carneiro de Resende e José Paletta de Cerqueira, e a montagem das vigas metálicas foi realizada pelo Engenheiro
Charles Pitet da Empresa Saboia e Cia.

Fig. 2 – Montagem da estrutura metálica da ponte em 1922. Foto AB – 04 – 3 – 038

2

VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 1911, p. 19.
SENNA, Nelson de. Anuário de Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Oﬁcial. 1913. T. II, p. 665.
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 1912, p. 6.
5
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 1913, p. 30.
6
Ensecadeira é uma estrutura temporária, construída para excluir água e solo de uma obra em construção e permitir o trabalho a seco.
7
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 1918, p. 21 e 22.
8
Grade ou graide se refere ao corte longitudinal do terreno.
9
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, 1918, p. 21 e 22.
3
4
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Assim, após vários anos e muitas alterações,
a ponte foi inaugurada em 10 de novembro de
1922 com uma grande festa que contou com a
presença de diversas autoridades e políticos, entre
eles o Presidente da República Epitácio Pessoa e o
Presidente de Minas Gerais Raul Soares 10.

Fig. 3 - Festa de Inauguração com a presença de políticos e autoridades. Ano 1922. Foto MM – 245

Acervo IEPHA/MG

Como características técnicas, a Ponte Marechal Hermes é uma ponte ferroviária metálica, estruturada em treliça, com
ligações rebitadas. A ponte se apoia em 13 pilares de concreto e tem uma extensão total de 694 metros com 8,40 metros de largura. A
ponte na realidade é um conjunto de várias pontes metálicas com estrutura em treliça tipo Pratt, com segmentos definidos por pares
de pilares. A característica estrutural desse tipo de ponte é apresentar os elementos da diagonal, peças com maiores comprimentos,
tracionados e os montantes comprimidos11. A identificação desse tipo de estrutura é fácil, pois os elementos diagonais, com exceção
das extremidades, apontam para o centro do vão. (Figura 4)

Fig. 4 - Vista geral da ponte detalhe para as treliças

Apesar da grande expectativa criada com a inauguração da ponte e com o prolongamento da Estrada de Ferro Central do
Brasil, o projeto jamais foi completado. A construção da ferrovia foi paralisada logo após a travessia do rio São Francisco, na atual
cidade de Buritizeiro/MG. Durante algum tempo a ligação de Pirapora ao Rio de Janeiro foi bastante utilizada, principalmente, pela
conexão com a navegação do rio São Francisco até o nordeste brasileiro. A construção do ramal ferroviário ligando Corinto/MG a
Montes Claros/MG também contribuiu para que a importância do trecho de Pirapora/MG fosse gradativamente diminuindo.

10
11

Durante a chamada República Velha, 1889 a 1930, os administradores dos estados eram oﬁcialmente denominados de Presidentes de Estado.
UFOP Diagnostico e solução de problemas: Ponte Marechal Hermes. Março de 2006.
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Fig. 6 - Detalhe da parte interna da Ponte Marechal Hermes

Atualmente, a ponte liga os municípios de Pirapora a Buritizeiro e não funciona para fins de transporte ferroviário, sendo
utilizada apenas para a passagem de pedestres e motos.
A ponte tornou-se patrimônio cultural de Minas Gerais em 1983 e o parecer para o tombamento trazia a seguinte consideração: “Testemunho histórico de relevância nacional, quer por seu interesse público vinculado a fatos memoráveis da história do
Brasil, quer por sua excepcional solução estrutural, a Ponte Marechal Hermes terá proteção assegurada com medida legal de
tombamento, com inscrição no Livro de Tombo Histórico”12.
Embora não tenha alcançado os objetivos para os quais fora planejada, e o projeto de ligação entre o Rio de Janeiro e
Belém não se tenha concretizado, a Ponte Marechal Hermes permanece como um ícone do desenvolvimento industrial brasileiro
e elemento marcante na paisagem da região.

Autoria: Luis Gustavo Molinari
Setembro, 2011

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
UFOP. Diagnóstico e solução de problemas: Ponte Marechal Hermes. Março de 2006.
SENNA, Nelson de. Anuário de Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Oficial. 1913. p. 665.
VIACAO E OBRAS PUBLICAS, 1918, p. 21 e 22. Disponível em: <http://www.crl.edu/brazil/ministerial/via%C3%A7%C3%A3o_e_
obras_p%C3%BAblicas>. Acesso em: 9 out. 2011.
IEPHA/MG. Processo de Tombamento da Ponte Marechal Hermes, Pirapora-Buritizeiro. Belo Horizonte: IEPHA, 1983.
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CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – DISTRITO DE CÓRREGOS
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Capela de Nosso Senhor dos Passos
A Capela de Nosso Senhor dos Passos do distrito
de Córregos, município de Conceição do Mato
Dentro, foi tombada pelo Decreto nº. 24.329, de
22 de março de 1985, sendo inscrita no Livro de
Tombo nº. III, do Tombo Histórico, das obras de
Arte Históricas e dos Documentos Paleográﬁcos
ou Bibliográﬁcos.

E

m 1970, passados 33 anos de vigência
do Decreto nº. 25,1 o Ministério da
Educação e Cultura realizou um
encontro entre governadores de estado,
prefeitos municipais e representantes de
instituições da área cultural para discutir
a participação complementar das esferas
estaduais e municipais na defesa do
patrimônio cultural brasileiro.
Desse encontro resultou um
documento chamado “Compromisso de
Brasília” e muitos outros bons frutos. Dentre
eles a criação de órgãos estaduais de defesa
do patrimônio cultural, à exemplo do
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais / IEPHA-MG, criado
em 1971.
O exercício do papel suplementar às
ações do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional/IPHAN levou através dos
anos o IEPHA a identiﬁcar, analisar e proteger
um patrimônio que se revelava singular e
longe do caráter excepcional preconizado
pelo decreto federal.
Seguindo
essa
orientação,
o Instituto, em sua trajetória, tem
protegido os pequenos distritos e
lugarejos colocando-os no circuito das

Fig. 1 – Capela de Nosso Senhor dos Passos localizada no distrito de Córregos, Conceição do Mato Dentro

chamadas cidades históricas de Minas Gerais. Assim foi feito com Couto Magalhães em Diamantina, Lobo Leite e
Alto Maranhão em Congonhas, Milho Verde e São Gonçalo no Serro.
Em 1948, o IPHAN tombou a Matriz de Nossa Senhora da Conceição localizada no distrito-sede do município
de Conceição do Mato Dentro. O IEPHA, em uma ação supletiva, revelou um patrimônio singelo, expressivo e em
harmonia com o sítio onde se implanta: a Capela de Nosso Senhor dos Passos do distrito de Córregos.
A Capela e o seu cemitério assentam-se no ponto mais alto do povoado de onde se vê e é vista por todos do
lugar. Em 2001, quando foi realizado o Inventário de Proteção do Acervo Cultural de Minas Gerais/IPAC-MG, uma
moradora de Córregos declarou que na parte baixa da cidade ela morava e vivia, e depois era para lá que ela iria,
apontando em direção à Capela. Um padre reuniu os moradores em uma das celebrações religiosas e ofereceu a cada
um deles uma muda de palmeira. Todas foram plantadas formando uma alameda de “passagem”, um caminho que
separa os dois mundos. Assim, a beleza cênica da implantação do povoado recobre-se de sacralidade.
1

Decreto-Lei nº. 25 de 30 de novembro de 1937 que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
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Motivos não faltaram para a
proteção legal da capela. Um deles é
a sua solução arquitetônica. A torre
central, bastante difundida nas Minas,
é, muitas vezes, fruto de acréscimos
e reformas executados no século XIX.
Mas não é o caso do Senhor dos Passos
onde o todo harmônico resultou de
uma concepção ancestral e única. 2
Nesse sentido, também corrobora o
poeta Affonso Ávila, no parecer para
o tombamento, documento síntese e
definitivo da importância inequívoca
desse patrimônio cultural de Minas
Gerais e que aqui reproduzimos:

Fig. 2 - Planta cadastral do distrito

2
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Fig. 3 - Planta da capela

A arquiteta Selma Miranda considera a capela uma das mais harmoniosas de Minas.MIRANDA, Selma Melo. A igreja de São Francisco de Assis de Diamantina. Brasília: Iphan / Programa Monumenta, 2009. p. 66.
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“Parecer para Tombamento
O nosso já prolongado convívio com o diversificado acervo histórico-arquitetônico de Minas Gerais tem nos ensinado a lição
de que nem sempre o vulto de um monumento representa um índice de valor e expressividade em termos de arquitetura
religiosa. Dezenas de pequenas capelas, disseminadas por várias regiões do interior mineiro, traduzem a nosso ver, pela
singularidade construtiva ou de implantação no sítio, maior beleza de concepção e realizaçao arquitetônica do que a que
possa transparecer em muitas igrejas matrizes de grande porte. Está neste caso a singela, porém harmoniosa e mesmo
comovente Capela do Senhor dos Passos, do distrito de Córregos, no município de Conceição do Mato Dentro.
A edificação, de data documentalmente não precisada, mas de insuspeitada antiguidade pelas suas linhas e sistema
construtivo original, nos sensibiliza duplamente, ou seja, pela insinuante graça arquitetônica e, ao mesmo tempo, pela
perfeita integração ambiental e paisagística. O partido da fachada principal, dividido em três níveis marcados pelas abas das
coberturas e beirais correspondentes aos corredores laterais, nave e torre central,lembra em seu movimento a composição
de um pequeno templo oriental ou pagode, o que confere à capela uma identidade bem própria. Por sua vez, a situação ao
alto de urna colina, em meio ao cemitério delimitado por um extenso muro vazado e escadaria de acesso dá à edificação
um envolvimento paisagístico de rara beleza. Essas características nos levam a considerar o monumento como um dos mais
interessantes da área de Conceição do Mato Dentro com uma incontestável expressividade regional.
Justifica-se, portanto, o tombamento da Capela do Senhor dos Passos como providência capaz de assegurar a sua proteção legal,
inclusive para efeito de sua necessária restauração, já que o monumento se encontra em precário estado de conservação.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 1981.
Affonso Ávila 3”

Fig. 4 - A alameda cercada de palmeiras leva à capela
3

IEPHA/MG. Processo de Tombamento da Capela de Nosso Senhor dos Passos. Belo Horizonte, 1985
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Fig. 5 - Situada no ponto mais alto do povoado, a pequena igreja domina a paisagem
– paisagem cultural
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Fig. 6 - Capela, cruzeiro e o cemitério
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A edificação foi restaurada entre os anos de 1984 e 1985 passando
por obras estruturais, de pintura, carpintaria, telhado e drenagem do adro.
Em 2001, o Centro Histórico de Córregos, incluindo a capela de Nosso
Senhor dos Passos, foi tombado.

Fig. 7 - No interior, o despojamento do altar-mor

Autoria: Tarcísio de Guadalupe Sá Ferreira Gomes
Março, 2012
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
MIRANDA, Selma Melo. A igreja de São Francisco de Assis de Diamantina. Brasília: Iphan / Programa Monumenta, 2009
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CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO NORTE

Acervo IEPHA/MG 2008

Igreja de Santo Antônio
O tombamento do edifício
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Bibliográﬁ
cos, número
página 5v,
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ção, o seu entorno e todos os bens móveis registrados
bens móveis registrados no respectivo Processo.
no respectivo Processo.

O

distrito de Santo Antônio do Norte (Figura
2) está situado em um vale limitado por
colinas, cobertas umas de mata-virgem,
outras de gramíneas. O núcleo urbano estruturase em uma única via principal revestida em
blocos de concreto intertravado que tem, em uma
extremidade, o acesso ao distrito-sede, e, na outra, a
Capela de Santana. A Igreja de Santo Antônio (Figura
1) ergue-se em meio a esse percurso, em terreno
plano e gramado, justamente no ponto em que a via
principal muda de direção (Figura 3). O antigo adro
gramado da igreja (Figura 4) recebeu intervenção
urbana descaracterizante na década de 1990. Desde
então, passou a ser cortado por viela adjacente à via
principal, sendo que as vias estão separadas por um
estreito e longilíneo canteiro central, que faz o papel
de praça pública (Figura 5).
Na documentação pesquisada nada
consta sobre a época em que foi erigida a igreja ou
a autoria de seu projeto e das interessantes obras
de decoração em sua pintura. Mas a construção do
primitivo templo deve ter ocorrido nas primeiras
décadas do século XVIII, pois os mais antigos
livros de registros conhecidos da Capela de Santo
Antônio da Tapera – batizados, testamentos e
óbitos – datam de 1745, conforme levantamento
existente no arquivo do IPHAN. No ano de 1748,
Fig. 1 – Igreja de Santo Antônio do Norte. Fonte: Relatórios técnicos. Fonte: Relatório de Obra –
recebia a visita do padre Alexandre Nunes Cardoso,
05/11 – 1998 (Programa Minas Para Sempre)
visitador pastoral da Vila do Príncipe, que nomeou
como fabriqueiro da capela André Francisco de Carvalho. Mais de um século depois, em relatório do presidente da província de
Minas Gerais, concernente ao ano de 1854, a até então capela filial da Freguesia de Conceição do Mato Dentro era referida como não
tendo ainda patrimônio e só possuindo os “ornamentos e alfaias necessários para a celebração da missa”. A criação da Freguesia só
viria efetivar-se por lei de 8 de junho de 1858. Anos mais tarde, já na condição de matriz, o templo deve ter sido objeto de reconstru-ção ou obras substanciais de reforma, porquanto a 10 de novembro de 1866, a comissão incumbida dos trabalhos era autorizada pelo
Governo da Província a despender os recursos para este fim consignados pela Lei nº 1.267.
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Fig. 2 – Vista panorâmica do distrito desde o
Cemitério São Miguel

Fig. 3 – Vista panorâmica do distrito desde a Capela
de Santana

A edificação é térrea, de partido retangular, com torre
sineira aflorada e centralizada na fachada frontal. A torre anuncia o acesso principal do templo, realizado mediante uma porta
almofadada que toma toda a largura da torre e possui duas
folhas de abrir para dentro. A planta arquitetônica (Figura 6) é
composta por nave, capela-mor e sacristias laterais – sendo que
o volume que aloja esses três últimos cômodos insere-se transversalmente ao comprimento da nave. A cobertura é em telhas
cerâmicas tipo capa e bica, com engradamento em madeira e a
presença de contrafeito em caibro, formando galbo no terço
inferior dos telhados. O sistema estrutural utilizado na nave é o
de caibros armados. O telhado é em duas águas na nave e
capela-mor, uma água nas sacristias e quatro águas na torre.
Apresenta, ademais, generosos beirais em cachorrada, com
peças entalhadas em forma de peito de pomba e arrematados
por guarda-pó. As fiadas das cumeeiras, dos beirais e das laterais
da igreja e todas as fiadas do telhado da torre são emboçadas. As
telhas da torre também são amarradas. A torre ademais é coroada por grimpa em forma de cruz latina, com extremidades entalhadas. Cabe destacar a cimalha que arremata o beiral do telhado da torre: em degraus ortogonais, forma quinas vivas e é
entremeado por lambrequins com recortes semicirculares, separados por superfícies com recorte em “V”.
O edifício possui estrutura autônoma de madeira com
fechamento em adobe. Traves horizontais dispostas à meia altura
auxiliam na distribuição do peso próprio e no contraventamento
das alvenarias. Todos os cunhais da edificação apresentam “pés de
esteio” em concreto armado, com embasamento aflorado. As
alvenarias esbanjam amplos pés direitos e são rebocadas e caiadas;
o madeirame aparente é pintado em esmalte sintético acetinado
na cor azul – obtido a partir da mistura de azul “Del Rei” com esmalte branco. O embasamento de pedra aflorado conta com pequenos
contrafortes na área da nave.
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Fig. 4 – Igreja com seu antigo adro gramado. Fonte: Processo
de Tombamento da Igreja de Santo Antônio, em Conceição
do Mato Dentro, distrito de Santo Antônio do Norte

A volumetria é robusta, caracterizada pelo predomínio das massas. Em contraponto, nas alvenarias da torre,
fachada frontal e das sacristias laterais predominam as
superfícies vazadas. Volumetricamente percebe-se um
desnível entre a cobertura da nave e do presbitério, sendo a
cumeeira do presbitério de altura inferior à da nave.
A torre é estruturada em esteios de madeira e sobre
o acesso principal despontam três vãos: duas janelas com
enquadramento retangular e fechamento em duas folhas
cegas de abrir para fora e um óculo recortado, fechado com
grade em forma de cruz grega. As janelas despontam nas
extremidades da alvenaria, enquanto o óculo se situa em
meio a elas, na altura da cumeeira do telhado da nave. A
parte superior da torre é ladeada por janelas de mesmas
características que as anteriores; a fachada posterior
possui apenas um rasgo – referente ao alçapão de acesso
ao telhado.
A fachada frontal do edifício segue o esquema típico
das capelas rurais mineiras, com frontão triangular e esquadrias semelhantes às descritas anteriormente, despontando
em dois níveis e em ambos os lados da torre, num total de
quatro vãos, todos eles fechados em folhas cegas.
As fachadas laterais, no que concerne à nave, apresentam dois vãos de cada lado: uma porta em duas folhas
almofadadas de abrir para dentro, situadas na região
central/inferior do pano de alvenaria, e uma janela retangular, com prevalência da largura sobre a altura, situada na
porção superior, mais aos fundos da igreja.
No volume referente à capela-mor também predomina a robustez. Nessas alvenarias nota-se a presença de
apenas um vão de cada lado, em esquadria recortada – à
semelhança do óculo frontal –, responsáveis pela iluminação natural da capela-mor.

IGREJA DE SANTO ANTÔNIO
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As sacristias, que afloram lateralmente em relação ao volume principal, possuem fachadas laterais com três vãos
de janelas – simétricas e equidistantes –, e com características semelhantes às descritas anteriormente. O acesso às
sacristias se dá de forma independente da igreja e se faz por portas situadas nas fachadas frontais dos volumes.
A fachada posterior possui apenas uma janela em esquadria retangular, maior em altura que em largura e com
fechamento em duas folhas cegas de abrir para fora. Esse vão permite a iluminação e ventilação da parte posterior do
retábulo-mor.
Internamente, a capela-mor é coroada por forro em abóbada de berço e ornamentada por seis painéis com pinturas
parietais de gosto popular, que retratam as passagens da “Ave Maria”. As alvenarias são revestidas em chapas de madeira
justapostas na posição horizontal,
As alvenarias internas não dispõem de maiores requintes artísticos nem rodapés. O embasamento das paredes
é aflorado para o interior e possui arremate abaulado. Traves horizontais de madeira aparentes (tirantes) sob o forro
auxiliam na estabilização das alvenarias. O forro da nave é em abóbada de berço, formado por lambris de madeira pintados
em azul cerúleo e arrematados, no encontro com as alvenarias, por cimalha escalonada. O forro da sacristia do lado da
epístola é em modelo plano; o da sacristia do lado do evangelho é em abóbada facetada, de três segmentos. Todos os
forros, à exceção do da capela-mor, possuem encaixe tipo “macho e fêmea”.
Ao adentrar no interior do imóvel pelo acesso principal nota-se o batistério no lado esquerdo, delimitado por um
cercamento em lambris de madeira dispostos na vertical, unidos por réguas de madeira e terminados em ponta. Uma pia
batismal com pé em madeira e bojo em pedra-sabão lapidada desponta nesse contexto. No lado direito nota-se a presença
da escada de acesso ao coro, construída em madeira e em dois lances, em “L”. Os degraus são arrematados, na parte
inferior, por chapa de madeira. O coro possui planta retangular e fechamento em tremido. Dois pilares de seção quadrada
sustentam o coro. São faceados por almofadas e apresentam capitel escalonado. O piso da edificação é em tabuado corrido.
Os bens integrados presentes na igreja são: arco-cruzeiro – com pilares revestidos por tábuas almofadadas e capitel
acimalhado –, retábulo-mor, retábulos colaterais (evangelho e epístola) – um dedicado a Nossa Senhora do Rosário e outro
aparentemente ao Sagrado Coração de Jesus –, coro, batistério, retábulo da sacristia do lado do Evangelho e a balaustrada
da nave. Essa última possui balaustres torneados, pintados de azul cerúleo e branco.
A imaginária é de excelente qualidade, destacando-se as imagens de Santo Antônio, Nossa Senhora do Rosário, São
Miguel Arcanjo, São Benedito e Santa Efigênia.

Fig. 5 – Paisagem urbana atual, após sofrer intervenção urbana

Fig. 6 – Planta arquitetônica da Igreja de Santo Antônio
do Norte. Fonte: Processo de Tombamento da Igreja de
Santo Antônio, no distrito de Santo Antônio do Norte,
município de Conceição do Mato Dentro
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Fig. 7 – Vista panorâmica do forro da capela mor da Igreja de
Santo Antônio, no distrito de Santo Antônio do Norte, em
Conceição do Mato Dentro
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PINTURA DA CAPELA-MOR
Trata-se de pintura ilusionista (Figura 7) com quadro central de feições figurativas sobre forro em tabuado de madeira. O quadro central
figura a visão de Santo Antônio (Figura 8), que é representado com o Menino Jesus e anjos agrupados ao redor da custódia (alguns teóricos
interpretam a peça religiosa como sendo um sacrário). Em volta dessa cena desenvolve-se densa perspectiva arquitetônica com maciços pilares,
entablamentos, balcões e balaústres. As cores predominantes são o azul claro e o marrom terroso.
A autoria da pintura é de origem desconhecida, mas filia-se pelo estilo à escola do guarda-mor José Soares de Araújo. Outras fontes
atribuem a autoria ao pintor Silvestre de Almeida Lopes, contemporâneo do guarda-mor em Diamantina na 2ª metade do século XVIII.
Segundo ÁVILA, a pintura corresponde à 2ª fase da pintura religiosa de caráter monumental ou decoração arquitetônica, aquela que
aparece em Minas Gerais a partir de 1755 com a introdução da chamada pintura de perspectiva, ligada à representação arquitetural ilusionista,
cujo protótipo é o teto do Pe. Pozzo na Igreja de Santo Inácio, em Roma (1694).
Ainda segundo o autor: “Num complemento natural da arquitetura religiosa mineira, em sua terceira fase evolutiva (barroco-rococó),
os tetos com pinturas de perspectiva se disseminam rapidamente nas últimas décadas do século XVIII e princípios do XIX, erigindo, acima da
arquitetura real interna de igrejas e capelas a representação ilusória de um novo andar com balcões, pilastras, colunas, entablamentos, etc.”
OLIVEIRA classifica o estilo de José Soares de Araújo como sendo de “espírito barroco”, pois suas “pesadas tramas de perspectivas
arquitetônicas de colorido sombrio em composições cerradas, com todos os espaços preenchidos segundo o princípio do horror vacui, diferem das
composições rococós, leves e graciosas de Athaíde, pintadas em tonalidades claras e nas quais os vazios têm função valorativa.” E acrescenta: “Na
região de Diamantina, que teve evolução artística autônoma, fora dos limites atingidos pela irradiação do rococó desenvolvido na antiga Vila Rica,
e áreas adjacentes, predominaram até fins do século XVIII os esquemas de composição barrocos, em virtude da influência exercida pelo pintor
português José Soares de Araújo, natural da cidade de Braga, que comandou a pintura local nas três últimas décadas do século.”

Fig. 8 – Detalhe do forro pintado da
capela mor, com o quadro central
com a “visão” de Santo Antônio

Autoria: André de Sousa Miranda
Julho, 2011
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
AVILA, Affonso; GONTIJO, João Marcos Machado; MACHADO, Reinaldo Guedes. Barroco mineiro glossário de arquitetura e ornamentação. 3. ed. Belo
Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1996. p. 139, 166, 167.
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Igreja Matriz de Santo Antônio, no distrito de Santo Antônio do Norte (Tapera), município de Conceição do Mato Dentro/ MG. Belo Horizonte: IEPHA-MG, 1992.
MARTINS, Judith. Dicionário de artistas e artífices dos séculos XVIII e XIX em Minas Gerais. Rio de Janeiro: Publicações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1974. v. 1, n. 27, p. 52, 53, 54, 400.
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PIRAPORA
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Vapor Benjamim Guimarães

Fig. 1 – Vapor Benjamim Guimarães no rio São Francisco em Pirapora
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O

Vapor Benjamim Guimarães, um dos últimos em atividade no mundo, tem sua história relacionada diretamente com o
processo de implantação da navegação comercial no rio São Francisco, processo que se iniciou na segunda metade do século
XIX e permaneceu em ritmo forte até meados do século XX. Além de referência cultural, ambiental, econômica e paisagística,
o rio que percorre o interior do Brasil, sempre foi uma via natural para os deslocamentos e, antes mesmo dos colonos portugueses
se estabelecerem em seu leito, os nativos que viviam em suas margens já utilizavam as canoas para navegar o São Francisco e seus
afluentes.
A vocação do rio para o transporte sempre foi clara, tanto que, na segunda metade dos oitocentos, o governo imperial de
Dom Pedro II se ocupou em empreender o desenvolvimento da navegação para atender o transporte de carga e passageiros. Os projetos elaborados foram vários, cabendo o pioneirismo a nomes como James Wells, Halfeld, Henrique Dumont e Guilherme Kopke. Por
fim, os estudos do Engenheiro Henrique Guilherme Fernando Halfeld, apontaram a possibilidade de navegação até Juazeiro na Bahia.
Assim, em meados do século XIX, os vapores Saldanha Marinho e Presidente Dantas tiveram a primazia de iniciar a navegação
a vapor no rio São Francisco. Em pouco tempo, o transporte do trecho que liga Pirapora/MG a Juazeiro/BA se consolidou e os vapores
passaram a ser referência na paisagem do rio.
O desenvolvimento em toda a região foi bastante acentuado, principalmente em Pirapora com a instalação de indústrias e
empórios, também motivados pela ligação direta com o Rio de Janeiro pela Estrada de Ferro Central do Brasil1. Nesse cenário, várias
empresas passaram a explorar a navegação do rio e surgiram as companhias particulares de transporte fluviais, como a Companhia
Indústria e Viação de Pirapora, a Companhia Comércio e Navegação e a Empresa Júlio Mourão Guimarães. Esta última responsável
pela compra e montagem de um vapor que receberia a denominação de Benjamim Guimarães.

1

Em 1910, os trilhos da Estrada de Ferro Central do Brasil – EFCB chegaram até Pirapora interligando o Rio de Janeiro ao local, fazia parte de um grande projeto que pretendia interligar a capital federal a Belém do Pará.
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Fig. 2 – Armazém da Empresa Julio Mourão Guimarães em 1925

Fig. 3 – Montagem do Vapor no cais de Pirapora/MG em 1925
Acervo IEPHA/MG

Segundo relatos, o Vapor Benjamim Guimarães foi
construído, em 1913, pelo estaleiro de James Rees & Sons, um
importante armador norte-americano conhecido em todo o
mundo por suas embarcações a vapor. O navio chegou ao Brasil
adquirido pela The Amazon River Steam Company, e navegou
durante alguns anos no rio Amazonas, após esse período foi
comprado pela Empresa Júlio Mourão Guimarães, desmontado e
montado em Pirapora, no final da década de 1920. No Minas
Geraes em 1925, aparece uma foto do Vapor Benjamim Guimarães em montagem com a seguinte informação: “Pirapora –
Armazem de Julio Mourão Guimaraes, construção de um vapor
para navegação do rio S. Francisco, propriedade de Julio Mourão
Guimaraes”.2 (Fig. 02 e 03)
Depois de montado, o vapor foi batizado com o nome
do patriarca da família e passou a se chamar Benjamim
Guimarães. A embarcação transportou passageiros e cargas
por todo o rio São Francisco e, em data não especificada,
passou a pertencer a Cia. Indústria e Viação de Pirapora.
Com os anos, a navegação a vapor no rio São Francisco
tornou-se obsoleta, os motores a vapor paulatinamente
começaram a perder a importância, e foram substituídos
pelos motores a diesel. Concomitante à mudança tecnológica, o transporte fluvial no rio decaiu, o que fez com que várias
empresas fossem encampadas pela união. Nesse contexto, na
década de 1950, o Benjamim Guimarães passou para a recém
criada Comissão do Vale do São Francisco – CVSF que, na
década de 1960, foi transformada na Companhia de Navegação do São Francisco – FRANAVE.
Nos anos 1980, a embarcação passou a atender
somente ao turismo fazendo pequenas viagens pela região.
Nessa mesma época o vapor foi tombado pelo Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais –
IEPHA/MG e recebeu uma intervenção para a restauração. Nos
anos 90, o vapor passou a ser propriedade da Prefeitura de
Pirapora. Atualmente, o Vapor Benjamim Guimarães continua
em funcionamento, não mais percorrendo o trajeto Pirapora –
Juazeiro, mas sim com viagens nos finais de semana, até a
Barra do Guaicuí3, no rio das Velhas.
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Fig. 4 – Popa do Vapor Benjamim Guimarães – Detalhe para a Roda de pás

O Benjamim Guimarães tem capacidade para transportar até 140 pessoas, entre tripulantes e passageiros e consome 01
metro cúbico de lenha por hora. Segundo as normas atuais de segurança da Marinha, o Vapor está autorizado a navegar na
chamada área 01: rio, lago e correnteza que não tenham ondas ou ventos fortes. Como características construtivas o Vapor Benjamim Guimarães é uma embarcação fluvial de popa quadrada, com máquina a vapor de 60 CV de potência alimentada por lenha,
e com uma capacidade máxima de estocagem de 28 toneladas de combustível. O sistema de propulsão é o de roda de pás localizado na popa, capaz de atingir velocidade máxima de 6,5 nós (Fig. 04). O peso descarregado é de 243,42 toneladas, podendo ainda
ser acrescido de mais 66 toneladas, possui 43,85 metros de comprimento total e 7,96 metros de largura.
Durante esses quase 100 anos de existência o Vapor Benjamim Guimarães sofreu várias intervenções, muitas de suas
peças originais se desgastaram e foram substituídas por similares, uma prática comum na manutenção dos vapores. Contudo tais
mudanças não descaracterizaram a embarcação, que permanece com grande parte de sua estrutura preservada.
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2
SILVEIRA, Victor (Coord.) Minas Gerais em 1925. Belo Horizonte: Imprensa Oﬁcial do Estado, 1926. SENNA, Nelson de. Anuário de Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Oﬁcial. 1913. p. 665.
3
A Barra do Guaicuí é a denominação Dada ao local de encontro do rio das Velhas com o rio São Francisco, no povoado existem as ruinas da Igreja de Bom Jesus de Matozinhos. A construção em pedra é atribuida as missões jesuíticas na região e também é
tombada pelo IEPHA/MG, conferir página xxxx.

GUIA DE BENS TOMBADOS IEPHA/MG
Acervo IEPHA/MG

VAPOR BENJAMIM GUIMARÃES

Acervo IEPHA/MG

Fig. 5 – Foto antiga: Vapor Benjamim Guimarães navegando no rio São Francisco

Fig. 6 – Planta dos compartimentos do Vapor

O casco do Benjamim Guimarães é todo estruturado em
chapas de ferro e compartimentado para evitar afundamento.
O primeiro convés, também em chapas de ferro, está localizado
todo o mecanismo de propulsão da embarcação: a caldeira, a
bomba d´água, o gerador e as duas máquinas que movimentam
a roda de pás. O mecanismo de direção, interligado ao timão,
também esta localizado nesse espaço.
A maior parte da tripulação do vapor trabalha no
primeiro convés, que abriga ainda, local para armazenar a lenha,
uma cozinha, dispensa e um pequeno refeitório. Além disso, em
direção à praça de máquinas, estão os camarins e os banheiros
da tripulação, cada cômodo tem porta com a parte superior em
veneziana e a inferior fechada.
O acesso do primeiro convés ao segundo convés é feito
por escada com treze degraus, localizadas a bombordo e a boreste.
Os degraus das escadas possuem soleira em metal amarelo com
as iniciais BG, alusivas ao nome da embarcação, as escadas são
guarnecidas por corrimão metálico em ambos os lados.
O segundo convés abriga os doze camarins dos passageiros. A bombordo ficam os camarins ímpares de um a onze e
a boreste se localizam os camarins pares de dois a doze. Os
camarins possuem uma porta e duas janelas em veneziana. O
interior dos camarins é singelo com uma pia, um beliche e
uma pequena estante. Entre os camarins existe uma copa e
uma rouparia, possui ainda um compartimento usado como
depósito de material de manutenção.
Ainda no segundo convés, existe um amplo espaço na
proa destinado aos passageiros e um bar fechado em madeira
envernizada com balcão de mármore, na popa. Completam o
espaço, os banheiros para os passageiros e armários onde ficam
os coletes salva-vidas. Duas escadas, similares as do primeiro
convés, levam ao terceiro convés.
No terceiro convés situa-se o comando de navegação,
constituído pela cabine do piloto com um grande timão e o
comunicador um telégrafo ligado à praça de máquinas no primeiro
convés. Próximo à cabine de comando localizam-se dois camarins,
um do comandante e um do piloto. Ambos possuem um beliche,
uma pia e duas estantes e o camarim do piloto é um pouco menor.
Na extremidade da proa está instalado um refletor para iluminação
de segurança e a bombordo desse espaço está o sino.

A alteração mais significativa em relação ao projeto original do Vapor Benjamim Guimarães, está no meio e popa
do terceiro convés. O chamado “bambuzinho” é uma adaptação, criada na década de 1980, para atender as demandas do
turismo, e é o espaço mais procurado pelos passageiros. Consiste em uma área em tábua corrida, cercada por estrutura
metálica preenchida com tela em losango e coberta por uma estrutura metálica forrada em madeira. Na extremidade da
popa do terceiro convés está a caixa d´água da embarcação.
As embarcações a vapor, também chamadas de gaiolas, marcaram a navegação brasileira, em rios como o Amazonas e o São Francisco, num período compreendido entre a segunda metade do século XIX até meados do século XX. Ao
longo da parte navegável do rio São Francisco, e em Pirapora especificamente, as mudanças advindas com esse tipo de
transporte foram significativas e o impacto da navegação com os vapores foi enorme. Muitos foram os imigrantes que
chegaram à Pirapora em vapores, vindos do norte e nordeste do Brasil com destino ao Rio de Janeiro e São Paulo. Muitas
dessas pessoas permaneceram na cidade e ajudaram em seu crescimento.
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Fig. 7 – Timão
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Com o passar dos anos, os vapores passaram a fazer parte do cotidiano cultural da população, a tal ponto que os barranqueiros –
habitantes ribeirinhos – sabiam, pelo som do apito, identificar qual embarcação estava chegando ou partindo. Através dos sons os vapores
ficaram conhecidos e permaneceram presentes na memória das pessoas, mesmo após o seu desaparecimento, como é o caso do Raul Soares,
Halfeld, Afonso Arinos, Fernão Dias, Curvelo, Barão de Cotegipe e Wenceslau Braz somente para citar alguns. O Vapor Benjamim Guimarães é
um reminiscente material de uma época, um referencial para a memória coletiva, sinônimo de partidas e chegadas.

Fig. 8 – Sistema de Marchas

Autoria: Luis Gustavo Molinari
Setembro, 2011
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
SILVEIRA, Victor (org.), Enciclopédia de Minas Geraes em 1925, Bello Horizonte, Imprensa Official, 1926.
IPAC – Vapor Benjamim Guimarães. IEPHA/MG
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BELO HORIZONTE

Acervo IEPHA/MG

Academia Mineira de Letras

Fig. 1 – Academia Mineira de Letras localizada à rua da Bahia, nº 1.466, em Belo Horizonte/MG

O tombamento do prédio da Academia Mineira de Letras e respectivo terreno foi homologado pelo Decreto nº. 27.927, de 15-3-1988,
recomendando sua inscrição no Livro nº. II do Tombo das Belas Artes.

O

edifício da atual Academia Mineira de Letras, em Belo Horizonte, foi construído na década de 1920, provavelmente
em 1923/1924, para ser o consultório e residência do médico carioca, radicado na capital mineira, Eduardo Borges da
Costa.
Beatriz Borges Martins, filha de Borges da Costa, relata em seu livro A vida é esta, que a construção inicialmente
abrigou a clínica particular de seu pai. Naquele espaço, o médico atendia, realizava pequenas cirurgias e internava pacientes
de menor risco. A pequena clínica abrigava uma recepção, consultórios, dois quartos para internação de pacientes além de
um laboratório, uma biblioteca e um banheiro.
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Fig 2 – Planta baixa do projeto original

Fig. 2 – Planta baixa do projeto original

Fig. 3 – Planta baixa após modiﬁcação em 1926, apresentando dois pavimentos

Ainda segundo Beatriz, a construção foi planejada para receber ampliação e abrigar a residência da família do Dr.
Borges da Costa, uma vez que a estrutura do prédio foi projetada para suportar um segundo andar. As plantas arquitetônicas
existentes no Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte – APCBH ratificam tais informações, tanto do projeto original
quanto da ampliação feita em 1926.
As análises dos projetos apresentados à prefeitura mostram o significativo acréscimo sofrido pela edificação em
sua planta baixa original e passando a ter dois pavimentos. (Fig. 2 e Fig. 3)
No Projecto Para Remodelação e Aumento da Residencia do Exmo. Sr. Dr. Borges da Costa, apresentado em 1926, na
prefeitura de Belo Horizonte, existe a assinatura do arquiteto Luis Signorelli. Embora não exista confirmação documental,
os indícios apontam que o projeto original também ficou a cargo de Signorelli.
Trabalharam na obra também importantes artistas como o escultor austríaco Mucchiutti, responsável por muitas
obras na cidade, e os marmoristas irmãos Natalli. A execução dos trabalhos ficou a cargo do Sr. Antônio Mias.
Beatriz Borges conta uma curiosa passagem do processo de fabricação dos estuques que seriam colocados nos
tetos da residência. O serviço foi executado por dois portugueses e batizado de “operação estuque”, segundo Beatriz

Acervo APCBH/SMARU

“ eles faziam as formas conforme os desenhos dos ornatos, enchiam-nas de gesso, esperavam dias para secarem
e, depois, retiravam delas os ornatos, com todo o cuidado. Terminada essa parte, quebravam as formas, alegando
que era para ninguém tirar cópias.” 1

Fig. 4 – Desenho das Fachadas principais originais e da Secção Transversal do edifício
1

MARTINS, Beatriz Borges. A vida é esta. Belo Horizonte: B.B. Martins, 2000. p.26
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Fig. 5 – Desenho da Fachada Transversal do edifício
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ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS

Fig. 6 – Desenho da Fachada Longitudinal do edifício

Acervo APCBH/SMARU

Após a ampliação, o casarão passou a reunir 44 cômodos, incluindo os pertencentes à clínica do Dr. Borges da Costa.
Desde o início, a residência tornou-se ponto de referência de políticos, médicos, poetas e outras pessoas de renome que formavam
a elite intelectual e política da nova capital.

Fig. 7 – Desenho do Corte Transversal da ediﬁcação com 02 pavimentos
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Segundo a descrição existente sobre a Academia Mineira de Letras, no Inventário de Proteção do Acervo Cultural de
Minas Gerais – IPAC/MG2, a edificação destaca-se como
“um dos melhores exemplares da arquitetura residencial dos primeiros anos da capital, está implantada com
afastamento frontal, onde situa-se pequeno jardim, e lateral. Desenvolve-se em dois pavimentos. O partido é irregular
e o acesso é frontal, proporcionado por pequena escada em T invertido, que se volta para a varanda.
O guarda-corpo é em alvenaria cheia ornada. A fachada é sóbria, ao gosto eclético, possuindo volume central que
avança ladeado por panos recuados. Nestes panos recuados, o efeito decorativo é conferido por vitral de verga
em arco pleno que rasga a edificação do pavimento inferior ao superior. No volume central tem-se, no primeiro
pavimento, varanda pentagonal acoplada ao volume lateral. Este volume apresenta uma janela central, ladeada
por colunas duplas, de verga reta com bandeira fixa e folhas de abrir em esquadria de madeira com vidro e
veneziana no caixilho inferior. A sobreverga é ornada e o parapeito é vazado em balaústre de cimento. A varanda
possui o guarda-corpo também em balaustre e é sustentada por seis colunas de fuste estriado e capitel coríntio.
No segundo pavimento tem-se dois vãos de verga reta com folhas de abrir em veneziana de madeira e terraço
com guarda-corpo parte em alvenaria e parte em gradil de ferro trabalhado. Entre os pavimentos, no coroamento
superior tem-se beiral e massa com modilhões e acabamento decorativo inferior. A platibanda é em alvenaria
cheia, acompanhando o movimento dos panos.”

Fig. 8 – Detalhe da escada na fachada do imóvel

Acervo IEPHA/MG

Acervo IEPHA/MG

A residência acolheu inúmeros jantares e encontros durante vários anos. Em 1987 foi passada em comodato para a Academia
Mineira de Letras e posteriormente restaurada. Em 1994 foi construído um anexo para receber eventos e reuniões. Atualmente o
imóvel abriga as atividades da Academia e continua como um ponto de referência da arquitetura e memória da cidade.

Fig. 9 – Foto antiga da residência

Autoria: Luis Gustavo Molinari Mundim
Colaboração: Hugo Mateus Gonçalves Rocha
Março, 2012
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
MARTINS, Beatriz Borges. A vida é esta. Belo Horizonte: B.B. Martins, 2000. 288p

2
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Consultar Academia Mineira de Letras no endereço http://www.ipac.iepha.mg.gov.br/
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Automóvel Clube

Fig. 1 – Edifício do Automóvel Clube de Minas Gerais situado à avenida Afonso Pena, nº 1394, em Belo Horizonte

O imóvel foi tombado por meio do Decreto Estadual nº. 27.927 de 15 de março de 1988 e abrange o prédio sede o Automóvel Clube e respectiva
área de terreno, à Avenida Afonso Pena, nº. 1.394, e foi inscrito no Livro de Tombo nº. II, do Tombo de Belas Artes e no Livro de Tombo nº. III, do
Tombo Histórico, das obras de Arte Históricas e dos Documentos Paleográﬁcos ou Bibliográﬁcos.

O

edifício do Automóvel Clube de Minas Gerais é um ícone da arquitetura eclética da capital mineira e objeto representativo das
primeiras construções da implantação da cidade. A construção está ligada ao crescimento em todo o mundo dos chamados
clubes privados, no ﬁnal do século XIX e início do XX. Tais agremiações pautavam-se pelo caráter social e reuniam membros
de destaque da sociedade.
A história do Automóvel Clube em Belo Horizonte se inicia em 17 de dezembro de 1925, quando um grupo de nove homens
da sociedade belorizontina funda o Clube Central. O objetivo dos idealizadores era desenvolver a prática do automobilismo no estado
de Minas Gerais, além de reunir interessados em um ambiente agradável que proporcionasse o entretenimento entre os membros. O
estatuto do Clube intencionava ações como a melhoria e conservação da malha rodoviária, o fomento da indústria de automóveis e
acessórios, a criação de um autódromo e a realização de festas e eventos.
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Fig. 2 – Automóvel Clube de Minas Gerais na década de 1980
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Em 1926, já em pleno funcionamento, a agremiação inaugurou a sua primeira sede que ﬁcava no Palacete Dantas, na Praça
da Liberdade1. Um ano após a inauguração, em 1927, a denominação do clube foi alterada para Automóvel Clube de Minas Gerais, e
ﬁliado ao Automóvel Clube do Brasil.
O médico e memorialista Pedro Nava relembrou o episódio da fundação, em seu livro Beira–mar. Segundo o escritor, o
“Automóvel Clube, fundado a 19 de dezembro de 1925 só foi inaugurado a 11 de junho de 1926 com um grandioso baile.” 2. Nesse
período, a prosperidade da associação era grande, o que tornou necessária a construção de uma sede própria e deﬁnitiva. Assim,
nesse mesmo ano de 1926, através de uma permuta legal com a prefeitura, foi adquirido o terreno, com área de 790m2, localizado no
cruzamento das Avenidas Afonso Pena e Álvares Cabral, junto ao Palácio da Justiça. De acordo com a escritura lavrada em 26 de agosto
de 1926 foi concedido o prazo de três anos para concluir o futuro edifício.3
O projeto escolhido, entre as oito propostas apresentadas, foi o do arquiteto Luiz Signorelli e seguia a sugestão da diretoria
do clube composta por “linhas sóbrias, conjunto majestoso, tendo em vista a commoda e ampla disposição de todas as installações
necessárias”. Segundo o jornal da época, a construção seguia o estilo Luiz XIV e, no projeto, nenhum detalhe foi esquecido, quer sobre o
ponto de vista estético, quer sobre o ponto de vista do conforto.4
O novo espaço foi totalmente planejado com a intenção de promover o encontro da elite de Belo Horizonte em um ambiente
apropriado para o glamour. Intenção percebida primeiramente na arquitetura do prédio e, posteriormente, na elegância da decoração
interna de seus salões.
A construção, iniciada em 1927, ﬁcou a cargo da Firma Carneiro de Rezende e Companhia que, em pouco tempo, ergueu
os quatro pavimentos da obra. Em 1928, as notícias eram de que o edifício estava praticamente concluído.5 Assim, a nova sede do
Automóvel Clube de Minas Gerais foi inaugurada em 17 de dezembro de 1929 com uma grande e luxuosa festa que contou com a
presença da elite mineira, incluindo intelectuais e políticos.

Fig. 3 – Fachada do Automóvel Clube, década de 1940

O Automóvel Clube consolidou-se, ao longo dos anos, como um espaço de referência para a elite, e cada vez mais, os bailes,
promovidos em seu interior, passaram a fazer parte do cotidiano da cidade. Eram comuns os festejos e banquetes em homenagem
a ﬁguras ilustres, bem como eventos para reunir os associados. Entre os sócios, além da elite mineira, ﬁguravam políticos como
Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves e Oswaldo Pieruccetti.
Entre os bailes e recepções promovidos e abrigados pelo Automóvel Clube de Minas Gerais, destaca-se o realizado em
1931 quando o Clube recepcionou o Príncipe de Gales, Eduardo e seu irmão Albert, futuro rei George VI da Inglaterra. O evento teve
repercussão internacional e, em homenagem a visita, foi instalada uma placa no salão, que ﬁcou conhecido como Salão Príncipe de
Gales. Na placa estão os dizeres: “SS. AA. RR. Britânicas, o Príncipe de Gales e o Príncipe George, honraram o Automóvel Clube de Minas
Gerais com suas presenças no baile do dia 04 de abril de 1931.” 6
Pedro Nava registrou o episódio em suas memórias, revelando um tom menos glamouroso na visita da realeza britânica em
terras mineiras. Nava recorda-se que:
Também em roupas de verão imaculadas vi descerem em nossa estação Eduardo de Windsor, Príncipe de Gales, e seu irmão
Jorge, o futuro Duque de Kent. (...). Vi-os também entrando no Automóvel Clube, já bem altos, quebrando o protocolo, cada
qual dum lado e dando o braço ao Presidente Olegário Maciel. (...) Era o grande baile dado em sua honra. 7
1

O Estado de Minas Gerais, 9 março de 1928. Atualmente o Palacete Dantas é um imóvel tombado pelo IEPHA/MG, conferir fascículo 13
NAVA, Pedro. Beira-mar. São Paulo: Ateliê Editorial: Giordano, 2003. p.358. Existe um equivoco na data apresentada por Nava, a data de criação do Automóvel Clube de Minas Gerais foi 17 de dezembro de 1925.
IEPHA/MG – Processo de Tombamento do Automóvel Clube de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1988.
4
O Estado de Minas Gerais, 9 março de 1928.
5
O Estado de Minas Gerais, 9 março de 1928.
6
Em 1931, o Príncipe de Gales, Eduardo, era o primeiro na linha de sucessória da coroa inglesa. Com a morte de seu pai, George V, em 1936, Eduardo tornou-se o rei Eduardo VIII. Todavia, menos de um ano depois, abdicou de seus privilégios
para se casar com uma plebeia e o seu irmão Albert assumiu o trono, tornando-se George VI.
7
NAVA, Pedro. Beira-mar. São Paulo: Ateliê Editorial: Giordano, 2003. p.307.
2

248

3

GUIA DE BENS TOMBADOS IEPHA/MG
Acervo IEPHA/MG

AUTOMÓVEL CLUBE

APCBH/SMARU

Fig. 4 – Detalhe da Fachada do Automóvel Clube
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Fig. 5 – Detalhe da assinatura de Angelo A. Murgel no projeto da pérgola em 1934

Fig. 7 – Detalhe do vitral no interior do edifício
8
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Fig. 6 – Detalhe da assinatura de Luis Signoreli no projeto de ampliação e modiﬁcação
em 1951

As atividades sociais do clube foram intensas, nas
referências coletadas durante anos pelo historiador Hélio
Gravatá é possível verificar, por exemplo, várias homenagens
feitas ao poeta Carlos Drummond de Andrade. Entre elas
há o registro do banquete por motivo da publicação de
seu livro “Alguma Poesia”, que contou com discursos de
Milton Campos, do próprio Carlos Drummond de Andrade e
Cavalcante Freitas. 8
De acordo com a documentação existente no
Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte – APCBH, em
1934, foi contratado o projeto do escritório de Angelo A.
Murgel, localizado na rua Rio de Janeiro 385, na capital mineira,
para a construção de uma pérgola para cobrir o terraço da
edificação (Fig. 5). Aparentemente a intervenção durou pouco
tempo, pois alguns anos mais tarde, na década de 1950, Luis
Signoreli foi novamente chamado para elaborar o projeto de
ampliação e modificação do edifício (Fig. 6), e na oportunidade
foi construído mais um pavimento na edificação.
Em relação ao imóvel, de acordo o dossiê de
tombamento elaborado pelo IEPHA/MG em 1988, a edificação,
implantada na esquina das avenidas Afonso Pena e Álvares
Cabral, possui um partido arquitetônico quadrangular com
quatro pavimentos, o que proporciona volumetria compacta
e imponente. As fachadas possuem a mesma composição
e sua confluência arrematada em chanfros arredondados.
O tratamento ornamental é expressivo com forte influência
do repertório neoclássico. No interior, conserva-se ainda
elementos ornamentais da época de sua construção tais
como vitrais, elementos decorativos em estuque, em madeira
e mármore entre outros. Conserva também rico acervo em
bens móveis como peças de mobiliário, lustres, pratarias,
pinacoteca, espelhos, porcelanas, cristais e tapetes.

Fig. 8 – Detalhe da fachada do Automóvel Clube

Os documentos coletados pelo pesquisador Hélio Gravatá estão reunidos no Arquivo Publico de Minas Gerais – APM, com a denominação Plataforma Hélio Gravatá. Ver: www.siaapm.cultura.mg.gov.br
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Fig. 9 – Salão Nobre
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A agremiação conta atualmente com os seguintes ambientes: hall de entrada e Salão de Música, no primeiro piso,
Salão Dourado e o Salão Príncipe de Gales, no segundo piso; Salão Verde, Salão Privé e Salão Bridge, no terceiro piso e Salão
de Televisão, Sala de Leitura e Salão de Sinuca, no quarto piso.
Ao longo dos anos, o Automóvel Clube de Minas Gerais se tornou uma referência no ambiente social da cidade. Sua importância
cultural e sua elegância arquitetônica ﬁzeram com que o prédio fosse tombado de pelo IEPHA/MG em 1988.

Fig. 10 – Vista interna do Automóvel Clube

Luis Signorelli
Natural de Cristina, Sul de Minas, Luís Signorelli formou-se em Arquitetura pela Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, em
1925. Além de fundador e organizador da Escola de Arquitetura da UFMG, foi seu primeiro diretor. Entre 1930 e 1938, assinou projetos
de autoria de Raffaello Berti, que se encontrava impedido de assiná-los, devido a sua condição de imigrante não-naturalizado. Entre esses
se incluem os prédios da Prefeitura Municipal e da antiga Feira Permanente de Amostras. Dentre os projetos de Signorelli destacam-se
os prédios das antigas secretarias de Agricultura e de Segurança Pública, da sede do Automóvel Clube, da Casa da Família Falci, da casa
paroquial da Igreja da Boa Viagem e do prédio do atual Museu Mineiro.9

Autoria: Luis Gustavo Molinari
Colaboração: Hugo Mateus Gonçalves Rocha
Setembro, 2011
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
NAVA, Pedro. Beira-mar. São Paulo: Ateliê Editorial: Giordano, 2003. p. 469.
IEPHA/MG – Processo de Tombamento do Automóvel Clube de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1988.
DICIONÁRIO BIOGRÁFICO DE CONSTRUTORES E ARTISTAS DE BELO HORIZONTE: 1894/1940. Belo Horizonte: IEPHA/MG, 1997.

9
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Antiga Sede do BEMGE

Fig. 1

O
nº.27.927,
27.927,de
de15
15de
demarço
marçodede1988,
1988,determinou
determinou
o tombamento
então
prédio
sede
Banco– do
Estado
de Minas
Gerais
O Decreto Estadual nº
o tombamento
dodo
então
prédio
sede
do do
BEMGE
Banco
do Estado
de Minas
– BEMGE, situado à Praça Sete de Setembro, em Belo Horizonte, e a sua inscrição no Livro de Tombo nº. III, do Tombo Histórico, das obras de Arte
Gerais, à Praça Sete de Setembro, em Belo Horizonte, e a sua inscrição no Livro do Tombo Histórico do IEPHA/MG.
Históricas e dos Documentos Paleográﬁcos ou Bibliográﬁcos.
AA ediﬁ
cação também
edificação
tambémééprotegida
protegidana
nainstância
instânciamunicipal,
municipal,por
pormeio
meiodo
dotombamento
tombamentodo
doConjunto
ConjuntoUrbano
Urbanoda
daAvenida
AvenidaAfonso
AfonsoPena,
Pena,ooqual
qualintegra.
integra.

O

edifício que abrigou inicialmente a Matriz do antigo Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais é, pela sua história, documento
da arquitetura que se praticou nas primeiras décadas da Nova Capital, assim como das alterações de necessidades, gosto e escala por que
passou esta arte, à medida que a cidade crescia. Sediou o Banco Hipotecário e Agrícola entre 1922 e 1967, sucessivamente o Banco do
Estado de Minas Gerais (BEMGE), entre 1967 e 1998, e, a partir daquele ano, o Posto de Serviços Integrados Urbanos (PSIU), hoje denominado
Unidade de Atendimento Integrado (UAI). Sobreviveu a essas mudanças, consolidando-se como marco urbano que assinala a paisagem do
cruzamento mais conhecido de Belo Horizonte.
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Fig. 2 – Aspecto na década de 1920

Fig. 3 – Projeto original de Luis Olivieri – 1919

Após sua criação, em 1911, o Banco Hipotecário e Agrícola instalou-se, provisoriamente, em um imóvel à Avenida Afonso Pena, de onde
saiu para outro local, na esquina da Rua da Bahia com Avenida Álvares Cabral. Já no fim daquela década, o aumento do volume de negócios
da instituição determinou a escolha de um terreno para instalações definitivas no coração da jovem Capital, na então Praça 12 de Outubro.
O arquiteto escolhido para a concepção do projeto foi Luigi Olivieri (1869, Itália - 1937, Belo Horizonte), que havia aberto o primeiro escritório
particular de projetos da Nova Capital, em 1897. Olivieri viera para o Brasil como terceiro desenhista da Segunda Divisão de Edificações Públicas da
Comissão Construtora da Nova Capital, sob o comando de Francisco Bicalho. Dentre as comunidades de imigrantes que se consolidavam, fez parte
da comissão que fundou a Società Operaria Italiana de Beneficenza e Mutuo Soccorso, a Casa d’Italia. No campo da arquitetura, recebeu medalha
de ouro no Rio de Janeiro (1908) e em Turim (1911). Naquele ano, promoveu a primeira exposição de arquitetura em Belo Horizonte, tendo, ainda,
publicado nas Officine Grafiche della S.T.E.N. (Turim) o livro “Arquiteto Moderno no Brasil”, um manual muito difundido com modelos de residências.
Outra publicação sua, “O lar moderno” (1931), continha cem projetos residenciais, de bangalôs a palacetes.
Foi autor de numerosos projetos, como a escadaria da Igreja de Santa Efigênia (1903), o Grupo Escolar Barão do Rio Branco, a Indústria
de Bebidas Antártica – antiga cervejaria Renânia (1910), o Palacete Dantas (1915), a Estação da Estrada de Ferro Central do Brasil (1920/1922) e
vários prédios residenciais. Foi com sua carreira já consolidada, portanto, que Olivieri elaborou o projeto, em que ainda utilizou, principalmente, os
elementos tirados de vocabulários arquitetônicos renascentistas e neo-barrocos que caracterizavam o ecletismo dominante na Capital, desde sua
construção. Os desenhos subsistentes do projeto, aprovado em 1919, revelam o domínio da linguagem adotada, cuja sofisticação, inclusive do
ponto de vista construtivo, é constatada quando se observam as fotografias dessa primeira fase.
O projeto inicial da edificação, acompanhando a forma triangular do terreno, tinha partido arquitetônico em V, o que formava um
determinante eixo de simetria, inclusive em planta. Com dois pavimentos, possuía embasamento de granito aparelhado com precisão, sobre
o qual se apoiavam pilastras hierarquizadas em uma ordem gigante e outra menor, no pavimento superior. Todas as superfícies do pavimento
inferior eram marcadas por frisos largos, de forma a transmitir robustez ao conjunto.
Apesar da profusa utilização de elementos decorativos e faixas em relevo, o projeto reservava para o vértice da composição os elementos
mais marcantes, iniciando-se por duas colunas toscanas de granito cinzento, compondo pórtico com uma rica porta de ferro trabalhado em
guilhochê com apliques de latão, incluindo as iniciais do Banco e a sua data de fundação. No alto desse conjunto central uma cartela trazia
representação, em baixo relevo, de trabalhadores do campo, sendo ainda encimada por frontão triangular com cornijas inclinadas interrompidas
no vértice superior e busto central. O coroamento era completado por pedestais, o todo ricamente ornado por relevos e guirlandas sobrepostos, em
disposição que demonstrava domínio do vocabulário clássico, dentro dos padrões ecléticos da época. As fachadas laterais, articuladas por dois
volumes cilíndricos, tinham decoração mais contida, incluindo faixas em relevo de folhas de louro nas sobrevergas das aberturas superiores e
outras, com fitas trançadas, fazendo as vezes de capitéis nos cunhais e pilastras mais importantes. Estas suportavam, nas fachadas da Avenida
Amazonas e da Rua dos Carijós, um tímpano no centro da composição simétrica, encimando cartelas com o nome do estabelecimento.
A obra foi executada pela renomada Construtora Garcia de Paiva & Pinto, de Antônio Garcia Paiva e Augusto de Souza Pinto, uma das
empresas pioneiras da Capital, constituída em 1903. Os trabalhos foram concluídos em 1922, quando a inauguração solene do novo edifício foi
motivo de notícia na imprensa.
O aumento das necessidades espaciais da instituição fez com que, no final da década de 1930, se decidisse pela ampliação do edifício,
para o que foi contratado, em 1941, o Studio Santos Maia, do Rio de Janeiro. Mário dos Santos Maia vinha se especializando na concepção de
projetos de edifícios de escritórios, tendo vencido, havia poucos anos, concurso para o projeto do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,
na recém-aberta Avenida Getúlio Vargas da então capital federal; foi responsável pela elaboração de mais dois projetos importantes em Belo
Horizonte, a pouca distância do Banco Hipotecário, o do Edifício Lutetia e o do Edifício Mariana.
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Fig. 4 – Projeto de reforma de Mário dos Santos Maia – 1940

Fig.5

Embora a linguagem que Santos Maia viesse adotando fosse ligada
aos padrões do que hoje chamaríamos de protomodernismo, no detalhado
projeto de ampliação do Banco Hipotecário respeitaram-se as características
externas existentes, que seriam simplesmente repetidas. O sistema construtivo
adotado, entretanto, era condizente com o domínio técnico adquirido: o novo
prédio possui surpreendente estrutura autônoma de concreto armado, em que
lajes do tipo caixão perdido se apoiam internamente em somente cinco colunas,
que definem o marcante vazio central com claraboia. Percebe-se que do prédio
original permaneceram somente as paredes externas, que, ao terem seu revestimento substituído, tiveram também suas características simplificadas. Apesar
da respeitosa intenção de continuidade e do reaproveitamento e reprodução
de alguns dos elementos em relevo, o conjunto perdeu parte da lógica hierárquica que estruturava a composição.
As aberturas são vedadas por janelas metálicas basculantes, no primeiro
pavimento, e de madeira, nos demais, com grandes venezianas de enrolar. No
interior, os acabamentos são sóbrios e repetitivos: pisos de tacos ou mármore;
paredes nobres revestidas por apainelado de madeira em almofadas; tetos com
acabamentos em cimalhas e florões de gesso. A “Sala do Conselho” destaca-se
pelo piso de parquet e paredes em rádica. Em setembro de 1941, a Matriz do
Banco retornava à sua moderna sede. No subsolo, uma caixa-forte “Fichet”, com
espessas paredes de concreto, guardava os antigos cofres franceses.
As próximas décadas veriam a instituição passar por profundas
transformações, desde sua desapropriação pelo Governo, em 1944, até sua
transformação no Banco do Estado de Minas Gerais – BEMGE, em 1967. O
processo de tombamento do edifício pelo IEPHA/MG teve início em 1984, tendo
sido homologado somente em 15 de março de 1988.
Dentre as intervenções por que passou desde então, no ano de 1990, foi
realizada uma grande obra de conservação, que contou com o acompanhamento
técnico do IEPHA/MG. Em 1997, a destinação do edifício muda: foi ali instalado
um Posto de Serviço Integrado Urbano – PSIU,
sendo mantido no local somente um posto
de atendimento do BEMGE, até o ano
seguinte, quando este foi adquirido pelo
Banco Itaú. Dentre os serviços de adaptação
realizados, parte do balcão foi eliminada e ali
construída escada metálica de acesso ao
segundo pavimento.

Fig.6

Fig. 7 – Claraboia e vazio central – 2010

A restauração integral da edificação veio a ocorrer somente em 2009, quando a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão ampliou
os serviços oferecidos, agora pela Unidade de Atendimento Integrado, ocupando também um edifício anexo. O projeto, elaborado pelo autor,
envolveu cada aspecto construtivo original e as novas necessidades, incluindo a instalação de sistemas de dados, de aeração, a construção de um
auditório, de novos vestiários e sanitários e de uma pirâmide de vidro sobre a claraboia. Junto à comunicação com o anexo, foi implantado um novo
eixo de circulação vertical, onde uma caixa de vidro, para outro elevador, e uma nova escada que atravessa antiga parede oferecem leitura simbólica
de passagem, seja no sentido físico como temporal.
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A História do BEMGE
Com o objetivo de estimular operações de crédito hipotecário e agrícola, o Governo de Minas Gerais
promulgou a Lei nº 1.539, de 27 de setembro de 1910, que garantia juros anuais de 6%, ouro, até o
capital máximo de £ 4.000.000 a um Banco que se fundasse com esse propósito. Assim foi criado, em
4 de fevereiro de 1911, o Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerai, por contrato entre
os banqueiros franceses Périer e Cie. e o Governo de Minas Gerais. Do capital inicial de dez milhões de
francos, 98,95% das ações pertenciam a cidadãos franceses, enquanto apenas 1,05% eram de brasileiros.
Seu primeiro presidente foi o Dr. Juscelino Barbosa.
A instituição enfatizava o crédito hipotecário, por longo prazo, sendo também previsto que parte de
seus dividendos seria destinada ao saneamento nos municípios. Entretanto, já em 1913, em período
de contração monetária, o Governo de Minas Gerais viu-se obrigado a buscar capital para as atividades
do Banco, inclusive com o Tesouro Federal. O aumento no volume de negócios (em 1925 já possuía
25 agências no interior do Estado) determinou a construção de uma matriz condizente com sua
importância, à Praça Sete de Setembro.
Em 1943, o então Governador Benedito Valladares solicita intervenção federal, argumentando, entre
outros, que o Banco não cumpria com os seus objetivos e obrigações, embora gozasse de todos os
privilégios correspondentes, constituindo sociedade dominada por um comitê e capital estrangeiros,
com o rótulo de nacional. Como a Constituição de 1937 determinara a nacionalização dos bancos de
depósito, suas ações foram consideradas de utilidade pública, expropriadas e passaram ao governo
estadual (Decreto-Lei nº 2.131, de 17 de outubro de 1944), que já controlava o Banco Mineiro da Produção
e o Banco de Crédito Real do Estado de Minas Gerais. Em 1947, o banco contava com 54 agências.
Durante o governo do general Emílio Garrastazu Médici, reformulou-se o sistema de especializações
financeiras vigente, que se volta para a centralização dos capitais em conglomerados. Com esse objetivo,
foi promovida a fusão do Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais com o Banco Mineiro
de Produção pelo então Governador Israel Pinheiro, dando origem ao Banco do Estado de Minas Gerais,
BEMGE. Em primeiro de setembro de 1967 o BEMGE entra em atividade, mantendo sua matriz no
edifício da Praça Sete de Setembro até 1998, quando, acompanhando tendência de privatização de
bancos estaduais, foi adquirido pelo Banco Itaú, em leilão público.

Fig. 8 - Ação ao portador do Banco
Hypothecário, com decoração gravada por G.
Fraipont – 1911

Fig. 9 – Interior da Matriz (Revista Social
Trabalhista 1947-BH completa 50 anos)

Autoria: Rubem Sá Fortes
Colaboração: Letícia Schirm
Setembro,2011
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Fig. 10 – Pórtico de entrada – 2011
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Conjunto Paisagístico e Arquitetônico da Praça
Rui Barbosa (Praça da Estação)

Fig. 1 - Prédio da Estação Central (atual Museu de Artes e Ofícios), situado no centro de Belo Horizonte.

O Conjunto Paisagístico e Arquitetônico da Praça Rui Barbosa (Praça da Estação) é constituído pela Praça, seus jardins e esculturas, a área descrita
na planta que integra o respectivo processo, incluindo os prédios da Estação Central, antiga Estação Ferroviária Oeste de Minas, Casa do Conde de
Santa Marinha, Edifício Chagas Dória, antiga Serraria Souza Pinto, Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (antigo Instituto
de Eletrotécnica), antigo Instituto de Química e Pavilhão Mário Werneck. Seu tombamento estadual foi homologado pelo Decreto nº. 27.927, de
15-3-1988. Constam ainda no perímetro de tombamento os viadutos da Floresta e de Santa Tereza e os Dormitórios e Armazéns da Estação. O
bem cultural está inscrito no Livro nº. I, do Tombo Arqueológico, Etnográﬁco e Paisagístico, número de inscrição XXIII, pág. 04v; e no Livro nº. II, do
Tombo de Belas Artes, número de inscrição XLIV, pág. 08.

C

onhecida popularmente como Praça da Estação (ﬁgura 1), a área em questão teve em 4 de setembro de 1914 sua denominação
alterada para Praça Cristiano Otoni, em homenagem às atividades empreendidas por este político mineiro no setor ferroviário,
sofrendo nova alteração em abril de 1923, quando então passou a chamar-se Praça Rui Barbosa.
Mantendo em parte seu aspecto original, o referido conjunto constitui exemplar de grande importância histórico-arquitetônica,
valorizado por remanescentes da época de construção e instalação da nova capital.
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Sua ocupação obedeceu às diretrizes implantadas pela comissão construtora, que pretendia dar à área destaque especial, por constituir
“porta de entrada” da cidade através do transporte ferroviário, principal meio de ligação entre Belo Horizonte e demais capitais do país.
A estação primitiva (ﬁgura 2) foi substituída por outra, projetada por Luiz Olivieri e inaugurada em novembro de 1922. A Praça, então, era
ajardinada e enriquecida com mármores artísticos (ﬁgura 3). Em 1930, nela foi inaugurado o Monumento da Terra Mineira (ﬁgura 8), do escultor
italiano Julio Staracce, que desde 1912 residia em São Paulo.
Durante os primeiros tempos, as indústrias, (ferraria, serraria e tecelagem), hotéis, cafés e casas comerciais que por lá se instalaram,
em meio a algumas residências, assistiram a um período de grande apogeu e prosperidade. Por volta de 1945, a implantação da indústria
automobilística e o consequente declínio do transporte ferroviário acarretaram a diminuição da importância da Praça, como polo representativo
do desenvolvimento da cidade.

Fig. 2 – Vista parcial da Estação Ferroviária Central do Brasil (estação primitiva)

Arquivo Público Mineiro. Data: 12/10/1927. [Notação: MM-067(03)]

Arquivo Público Mineiro [Notação: MM-067(19)]

A área, gradativamente ocupada por pontos de transporte coletivo e consequentemente transformada em local de grande movimentação
e concentração popular, acabou por experimentar o deslocamento do antigo comércio de maior nível para novas regiões metropolitanas
em expansão. A Praça passou a sofrer com isso um processo de degradação e desprestígio, pouca ou nenhuma atenção merecendo da
parte do poder público, inclusive quanto às descaracterizações sucessivas.
Em resposta a essas descaracterizações, o IAB-MG (Instituto dos Arquitetos do Brasil – Seção de Minas Gerais) lançou uma campanha em
dezembro de 1980 objetivando a preservação do conjunto arquitetônico da referida Praça, ameaçada de demolição devido à implantação
do terminal rodo-ferroviário do metrô de superfície na área, e de outros monumentos espalhados por Belo Horizonte. Segundo depoimento
da diretoria do órgão, o movimento visa basicamente “conservar para as próximas gerações um pouco da história passada e presente de
nossa cidade através da recuperação e conservação dos seus principais monumentos”. No caso especíﬁco da preservação e conservação
do conjunto paisagístico da Praça da Estação (prédio da Estação Central, armazéns da Central e da Rede Mineira, galpões, Casa do Conde),
o IAB sugere como plano a transformação dos galpões em teatros, bibliotecas, feiras e museus de folclore. Como lembra o presidente da
entidade, José Carlos Laender, “estaríamos, ao mesmo tempo, perpetuando nossa memória histórica, dando ainda a possibilidade de o
grande público de poder aquisitivo mais baixo participar concretamente do processo cultural da cidade”.1

Fig. 3 – Vista parcial da Praça Rui Barbosa com destaque para os jardins

“Área de grande referencial para a população em geral, o conjunto localiza-se em um dos pontos mais baixos do vale do
Ribeirão Arrudas, apresentando topograﬁa muito plana, o que lhe confere singularidade dentro da área central, cujo sítio
é bastante acidentado.
Destaca-se na área a grande concentração de ediﬁcações dos últimos anos do século XIX e das primeiras décadas do
século XX, com características arquitetônicas ligadas ao movimento eclético e predominância do vocabulário neoclássico
e, em alguns casos, ediﬁcações com detalhes de inspiração art-nouveau. Cabe destacar também o Edifício Chagas Dória,
construído já nas primeiras décadas do século XX e com características art-déco.
Em termos de volumetria o conjunto apresenta grande homogeneidade, conferida pela predominância de construções de
2 a 3 pavimentos, com altas taxas de ocupação e geralmente construídas na testada do lote. A baixa altura das ediﬁcações
imprime uma horizontalidade marcante ao conjunto, principalmente considerando que ele se encontra localizado em
pleno hipercentro de Belo Horizonte, região já predominantemente verticalizada (ﬁgura 4).
Em todos os prédios citados veriﬁcam-se usos de serviço coletivo, o que certamente colaborou para a preservação dos
mesmos. Além deste uso que é predominante, o conjunto apresenta ainda os usos comercial, de serviços e industrial.”2
1
2
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CONJUNTO PAISAGÍSTICO E ARQUITETÔNICO
DA PRAÇA RUI BARBOSA (PRAÇA DA ESTAÇÃO)

Wellington Pedro/ Imprensa MG - 01/03/2007

Fig. 4 – Vista aérea da Praça Rui Barbosa, com destaque para o prédio da Estação Central: ao seu fundo, o prédio da Rede Mineira de Viação; à sua direita os Dormitórios e
Armazéns da Estação; à sua direita acima o viaduto Santa Tereza e a Serraria Souza Pinto

Fig. 5 – Praça Rui Barbosa com destaque ao centro para os prédios do antigo Instituto de Eletrotécnica, Pavilhão Mário Werneck e Instituto de Química e à
direita e acima Casa do Conde de Santa Marinha

Os principais eixos viários dessa área são as avenidas Santos Dumont, Amazonas, Andradas/Contorno, e as ruas dos
Guaicurus, Caetés, Bahia, Aarão Reis e Sapucaí. Em 2006, uma intervenção urbana imprimiu os traços hoje existentes na Praça Rui
Barbosa, que teve seu espaço requaliﬁcado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e pelo governo do Estado3. Dessa forma, o
largo utilizado como estacionamento rotativo foi transformado em esplanada, dotada de dois conjuntos de fontes luminosas sem
formação de espelho d’água, uma ﬁada de postes especiais em granito nas laterais da praça, piso em placas de concreto pigmentado
e áreas circundantes com calçamento em paralelepípedo. O leito do Rio Arrudas, que outrora ﬁcava a céu aberto, é encoberto para a
ampliação da Avenida dos Andradas (ﬁguras 4 e 5).
Os jardins - delimitados pelas ruas Guaicurus, Caetés, Bahia e Avenida dos Andradas - também foram recuperados na
intervenção de 2006. Apresentam planta ortogonal, na qual se distinguem dois canteiros interligados por uma alameda central. Cada
canteiro possui desenho próprio, determinado por uma profusão de caminhamentos retilíneos que unem as calçadas externas às
circulações elipsoidais e fontes d’água presentes nos centros dos mesmos.
3

Esse projeto recebeu o nome de Boulevard Arrudas - Linha Verde.
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Fig. 6 - Detalhe da fachada frontal da Rede Mineira de Viação

Fig. 7 – Vista do Viaduto Santa Tereza, ao fundo região central de BH

CONJUNTO ARQUITETÔNICO
A Estação Central, inaugurada em 1922, caracteriza-se pelo partido retangular distribuído
em dois pavimentos, com corpo central avançado - torre de relógio - e pavimento. Pavimento térreo em
colunata. Abriga atualmente o Museu de Artes e Ofícios e a Estação Central do metrô.
O prédio da Estação Ferroviária Oeste de Minas (ﬁgura 6), onde funcionou
posteriormente a Estação da Rede Mineira de Viação, possui partido em “T” e dois
pavimentos, com grande salão no segundo pavimento do corpo central, ornamentado por
vitrais e colunas. Até 1920, a Estrada de Ferro Oeste de Minas não dispunha de acomodações

Acervo IEPHA/MG

A praça é ornamentada com réplicas de esculturas de felinos e outras alusivas
às estações do ano que foram instaladas em 2007, após a revitalização do espaço. Essas
réplicas foram produzidas a partir das esculturas originais que foram inauguradas na
Praça Rui Barbosa quando de sua remodelação em projeto do arquiteto Roberto Magno de
Carvalho. O relatório do prefeito Flávio Fernandes dos Santos, em 1925, assim descreve a
obra: “o jardim da Praça Ruy Barbosa, fronteiro à Estação da Central acha-se quase terminado
na parte limitada pela Avenida do Commercio e Rua Caethés. Já se encontram collocadas
nos respectivos pedestaes quatro estatuetas e quatro leões, tudo em mármore”4. De autoria
desconhecida, o conjunto de dez esculturas é formado pelas estações do ano (Verão,
Outono, Inverno e Primavera), Ninfas, Leões e Tigres. A partir de 1963, com a duplicação da
Av. dos Andradas, as esculturas originais instaladas na praça começaram a ser dispersas
por vários locais de Belo Horizonte5 (ﬁgura 8).

Fig.8 - Réplica da escultura alusiva ao Inverno,
instalada na Praça Rui Barbosa

satisfatórias para seu funcionamento. Situação essa que mudou a partir do dia 03 de outubro com a inauguração do novo prédio por
ocasião da visita dos reis belgas à Belo Horizonte. A responsabilidade da execução do projeto coube a Caetano Lopes. Atualmente o
Museu de Artes e Ofícios também ocupa essas instalações para a exposição do seu acervo.
Construída por volta de 1896 por Antônio Teixeira Rodrigues (o Conde de Santa Marinha) para sua residência, a construção chamada
de ‘Casa do Conde’ é considerada a primeira ediﬁcação da zona suburbana da cidade (fora do perímetro da atual Av. do Contorno), situada
na rua Januária, nº130. O palacete segue as orientações do movimento eclético e possui inﬂuências neocoloniais. Estruturada em dois
pavimentos, tem partido composto por dois retângulos alongados, dispostos paralelamente e interligados pelas extremidades, com torre de
planta quadrada despontando nessa ligação. Conforme registro iconográﬁco, datado presumivelmente de 1906, ali se instalou em caráter
provisório o Colégio Santa Maria no início do século XX. Nos dias atuais é sede da Superintendência do Iphan em Minas Gerais.
O edifício que abrigava os Dormitórios e Armazéns da Estação possui partido retangular e teve sua tipologia original
desﬁgurada devido à adequação a novos usos. Compõe-se de dois pavimentos, possuindo, porém, uma ala em pavimento único.
O Viaduto Santa Tereza (ﬁgura 7) liga o centro da cidade ao bairro Floresta e é marcado por dois grandes arcos parabólicos em
concreto armado que ladeiam a via central. Os pilares de sustentação desses arcos proporcionam interessante jogo de cheio e vazado. As
calçadas públicas são largas e as muretas de proteção possuem desenho em “V” invertido. Foi projetado pelo engenheiro Emílio Henrique
Baumgart, entre 1926 e 1928. Baumgart ﬁcou conhecido como “pai do concreto” e na década de 1940 trabalhou com Oscar Niemeyer.
4
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5
O conjunto de peças de mármore é tombado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural Municipal de Belo Horizonte, desde 1998. (Para mais informações: WERNECK, Gustavo. As 4 estações de BH. Estado de Minas, Belo Horizonte,
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Fig. 9 - Viaduto da Floresta
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O Viaduto da Floresta, cujas obras foram ﬁscalizadas pelo arquiteto e engenheiro Otávio Goulart Pena, foi inaugurado em 1938
permitindo a ligação da zona leste da cidade com a área central. A via asfaltada é ladeada por calçadas públicas e muretas de proteção de
linhas ortogonais. Postes com luminárias alongadas sobressaem das muretas em intervalos regulares.
O Edifício Chagas Dória (ﬁgura 12) foi construído pelo engenheiro Alfredo Carneiro Santiago, em 1934. Está implantado em terreno
trapezoidal tendo suas fachadas situadas nos alinhamentos da Av. Assis Chateaubriand e Rua Sapucaí. O partido divide-se em duas alas
retangulares convergentes em “V” tendo o ângulo agudo interceptado por segmento reto, compondo a ﬁgura do trapézio. O prédio teve
como primeira ﬁnalidade abrigar o Instituto de Auxílios Mútuos dos Empregados da Estrada de Ferro Oeste de Minas. Desde 2001, o edifício
é ocupado pela Fundação Municipal de Cultura.
A Serraria Souza Pinto foi construída em 1913 e a iniciativa de suas obras coube ao construtor português Augusto de Souza Pinto
e ao coronel Antônio Garcia de Paiva que, juntos, fundaram a Garcia de Paiva e Pinto, responsável pelo fornecimento de materiais para
construção ou reforma de prédios públicos e particulares da capital. A ediﬁcação foi completamente restaurada em 1997 e transformada
em um grande espaço de eventos, no qual se conservou a volumetria arqueada da cobertura, o grande vão interno e a fachada recortada e
decorada em altos relevos e motivos ornamentais. Desde 1999 o espaço é administrado pela Fundação Clóvis Salgado.
O antigo Instituto de Eletrotécnica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apresenta dois pavimentos com partido
principal em “L”. Localizado na esquina da Rua da Bahia e Av. Santos Dumont, a ediﬁcação foi construída com objetivo de funcionar como
hotel, que acabou não sendo concluído. Posteriormente as obras foram reiniciadas e, em 14 de junho de 1906, o prédio foi inaugurado
com a instalação do Quartel do 2º Batalhão da Brigada Policial. Em 1911, com a mudança da unidade de força policial para outra cidade, a
ediﬁcação passou a abrigar a Escola Livre de Engenharia e a partir de 1926 foi incorporada ao patrimônio da Universidade de Minas Gerais
(atual UFMG). Com a criação do Centro Cultural UFMG, em 1986, o espaço foi transformado em sua sede com implantação deﬁnitiva após
três anos de grande restauração. O Centro Cultural tornou-se importante espaço cultural na capital e cumpre plenamente os seus objetivos
de promover, produzir e divulgar a cultura em todas as suas esferas, estimular a criação artístico-cultural, o fortalecimento da identidade
cultural da comunidade acadêmica e a cidadania cultural da comunidade em geral. O prédio do antigo Instituto de Química, localizado
na rua da Bahia nº52, possui dois pavimentos e partido poligonal semelhante a um “U” e abriga atualmente a Associação dos Ex-Alunos
da Escola de Engenharia da UFMG. Na esquina das Ruas Guaicurus e da Bahia está o Pavilhão Mário Werneck, que teve a conclusão de
suas obras em 1950. O prédio tem partido em “L”, sendo que a maior fachada é aquela voltada para a Rua da Bahia e se desenvolve em
três pavimentos. Assim como os demais prédios, a fachada frontal é organizada segundo os princípios clássicos de embasamento, corpo e
entablamento, conformando um belo e harmonioso conjunto. Esses três prédios são propriedade da UFMG.

Fig. 10 - Detalhe da fachada da Serraria Souza Pinto

A maior esplanada dentro da cidade projetada e uma visão do céu de quase 180 graus, a Praça da Estação sempre foi o lugar para
as grandes manifestações populares. Aqui merece menção foi o I Encontro pela Revitalização da Praça da Estação, organizado pelo
Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento Minas Gerais, em 1981. Talvez não tão popular, esse encontro foi um momento
inaugural de um movimento social urbano local que propugnava pela preservação do patrimônio cultural de Belo Horizonte.
Capitaneado pela sociedade civil organizada, o movimento reivindicava por processos mais democráticos de decisão e tinha na
preservação um pressuposto do planejamento urbano e da melhoria da qualidade de vida. E, de imediato, conseguiu reverter a
decisão do poder público de ali se instalar um complexo viário levando à demolição de grande parte do acervo arquitetônico como
se planejava. Além disso, chamou a atenção da esfera pública para a importância da Praça para Belo Horizonte, culminando com
o seu tombamento em 19886
6
Para mais informações ver: MIRANDA, André de Sousa; CASTRIOTA, Leonardo Barci. A gênese da preservação do patrimônio municipal de Belo Horizonte: movimentos sociais e a defesa da Praça da Estação. UFMG, Escola de
Arquitetura. Belo Horizonte, 2007.
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Fig. 11 - Monumento da Terra Mineira (ou à Civilização Mineira)
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CONJUNTO PAISAGÍSTICO E ARQUITETÔNICO
DA PRAÇA RUI BARBOSA (PRAÇA DA ESTAÇÃO)
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Fig. 12 - Edifício Chagas Dória

A Praça também possui tombamento municipal, sob a designação de Conjunto Urbano Praça Rui Barbosa e Adjacências, nº. de processo
010304569655, Lei Municipal nº. 4034 de 25-03-1985, perfazendo uma área de 170.748 m2 e englobando 38 domicílios. O Viaduto da
Floresta está tombado pela Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, de 1990, sob o nº de processo 011007679560.
Autoria: André de Sousa Miranda
Colaboração: Andréa Sasdelli Leite, Adalberto Andrade Mateus e Tarcísio de Guadalupe Sá Ferreira Gomes (histórico)
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
ARROYO, Michele Abreu. Reabilitação urbana integrada e a centralidade da Praça da Estação. 236f. Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Belo Horizonte, 2004
ENCONTRO PELA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA ESTAÇÃO, 1, 1981, Belo Horizonte. Belo Horizonte hoje, ontem, amanhã. Praça da Estação: origem e
destino. Belo Horizonte: IAB, 1981, 122 p.
MIRANDA, André de Sousa; CASTRIOTA, Leonardo Barci. A gênese da preservação do patrimônio municipal de Belo Horizonte: movimentos sociais e a
defesa da Praça da Estação. 240 [1] f., enc.: Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Arquitetura. Belo Horizonte, 2007
PAULA, Andresa G., MAIA, João P. C., CARVALHO, Renata Cibele F. Revitalização da Praça da Estação - Resgate da Memória da Cidade. Trabalho de Conclusão
de Curso (Graduação em Turismo) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2007
BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Cultura. Inventário das Estruturas Arquitetônicas e Urbanísticas da Praça da Estação e
Adjacências. Belo Horizonte, IEPHA-MG, ICMS, exercício 2000, folha 17
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Conservatório de Música da UFMG

Fig. 1 – Prédio do Conservatório de Música da UFMG, Av. João Pinheiro nº 1.534, Funcionários, Belo Horizonte
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A

o abordar a história de um espaço arquitetônico como o Conservatório de Música da UFMG, edificado para a execução e
fruição musical, é interessante observar que, além do “espaço informal”1 no qual podemos ouvir quaisquer sonoridades, e do
“espaço imaginário”2 que criamos ao ouví-las, foram implementados, desde muito cedo, “espaços formais” para a música, e
estes, transformaram-se sobremodo do espaço cerimonial tão das primeiras aldeias até o criterioso espaço elaborado nas Escolas de
Música3, já existentes no século XVII.
No Brasil, talvez mais que em outros países, as diversas culturas aqui existentes durante o processo de formação da nação
propiciaram uma grande mistura e criação de sonoridades, a ponto de fazer da música uma das expressões artísticas de maior
conhecimento e reconhecimento internacional. E essa importância assumida pela música no país se processou, especificamente,
das sofisticações da música erudita em seu universo de linguagem própria, passando pelas cantorias ritmadas de várias músicas
populares e regionais à posterior música popular brasileira (MPB) conformada por diversos gêneros4.

1

CARNEY, George. Música e lugar. In: CORRÊA, R.; Rosendahl, Z. (Orgs.). Literatura, música e espaço. Rio de Janeiro: UERJ, 2007.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2004.
DORFLES, Gillo. O Devir das Artes. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
4
MOURA, Roberto M. MPB. Rio de Janeiro: Vitale, 1998.
2
3
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A estética neoclássica e sua influência no Brasil.
Edificado na primeira fase do ecletismo no Brasil, o edifício
do Conservatório consiste em uma edificação fortemente
representativa da estética neoclássica. Tal estética, após a chegada
da Corte de Portugal, em 1808, tornou-se dominante no Brasil por
meio das grandes intervenções a partir de então realizadas para
reordenar e europeizar a paisagem arquitetônica e urbana brasileira
por meio de tais formas, inspiradas em releituras da cultura clássica,
greco-romana, caracterizada por modelos e regras compositivas
baseadas na razão e no equilíbrio. O modelo neoclássico foi
utilizado, principalmente, em edificações institucionais e culturais,
nas quais se pressupunha que a racionalidade clássica reforçaria a
autoridade oficial que representavam. Posteriormente, durante o
período de vigoração do estilo eclético no Brasil, entre meados do
século XIX e início do século XX, o neoclássico também esteve entre Fig. 2 – Vista da Fachada do Conservatório em 1986
os tantos outros estilos adotados simultaneamente nessa nova época devido às facilidades técnicas e de divulgação então possibilitadas
pelo início do processo de industrialização ocorrido em escala mundial.

Acervo IEPHA/MG
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Todavia, foi somente a partir do século XX que a música pôde ser mais executada no país por profissionais brasileiros e em
espacialidades melhor projetadas para esse fim. Afinal, nas duas primeiras décadas do referido século, ainda era comum a vinda
de Companhias completas da Europa para as temporadas líricas, teatrais e de balé realizadas no Brasil a partir do patrocínio dos
grandes empresários (brasileiros) da época que, somente na década seguinte, passaram a contratar artistas locais para completar,
principalmente, as Companhias de Orquestra Sinfônica, devido à criação local de Sociedades de Concertos Sinfônicos. Em seguida
é que ocorreu a municipalização dessas expressões artísticas e o Estado passou a implementar e gerir espaços e profissionais para
representarem e atuarem de modo oficial principalmente nas capitais5 em Theatros Municipais e Conservatórios de Música que,
a partir de então, passaram a se multiplicar por todo o país. Muitos desses espaços foram edificados sob os preceitos de correntes
estilísticas neoclássicas ou ecléticas adotadas no Brasil, respectivamente, após a chegada da Corte Portuguesa em 1808, e após a
diversificação e mistura de materiais e técnicas possibilitadas pelo processo de industrialização mundial.
Nesse contexto que, segundo registros, foi fundada em Belo Horizonte, em 1901, a Escola Livre de Música, que teve o lançamento
da “pedra fundamental” de sua construção em 1905.6 E também foi justamente nesse contexto que o músico e compositor mineiro
Francisco Nunes (1875-1934), até então radicado no Rio de Janeiro, veio para Belo Horizonte a convite do presidente do Estado de
Minas Gerais, Fernando Mello Viana, onde, em 1925,7 auxiliou na regulamentação da Sociedade de Concertos Sinfônicos de Belo
Horizonte, assim como do Conservatório Mineiro de Música, o qual teve seu prédio definitivo inaugurado em 5 de setembro de 1926,
tendo-o como diretor e professor efetivo.
Cabe ressaltar que, inicialmente, a Instituição funcionou em uma pequena edificação de propriedade da Prefeitura, situada
no Parque Municipal, que não comportou o número de alunos que procuravam a Escola, gerando a mudança para um palacete
adquirido pelo Governo, na Avenida João Pinheiro. Já o prédio atual, inaugurado em 1926, na Avenida Afonso Pena, em frente ao
Parque Municipal, foi construído a partir de projeto da Companhia Construtora Nacional, sediada no Rio de Janeiro, com escritórios
em Belo Horizonte, e chefiada por Alfredo Carneiro Santiago. Desde então, essa Instituição Musical permaneceu em funcionamento
constante exercendo considerável influência na formação e projeção de alunos e professores atuantes na vida musical e cultural
da capital mineira. Edificado com dois pavimentos e implantado no centro do terreno em nível alteado e com recuos laterais e
frontal, o prédio construído para abrigar o Conservatório é acessado por uma pequena passarela que corta um jardim e conduz a
uma escadaria frontal integrada à sua fachada, marcada por elementos compositivos característicos da arquitetura neoclássica, com
proporções harmônicas e dispostos em simetria. Especificamente, sua fachada é constituída por um painel retangular composto
por um quadro central com maior apuro formal, ladeado por quadros laterais ligeiramente ressaltados. A entrada é destacada por
uma portada aberta no centro da edificação e emoldurada por um pórtico composto, lateralmente, por colunas e, superiormente,
por uma arquitrave que sustenta o balcão vazado de uma sacada. Os vãos das janelas, de formato retangular e verticalizado, são
ornamentados e emoldurados, lateralmente, por robustas colunas da ordem coríntia e, superiormente, por platibanda ornamentada,
balaustrada e vasos. A horizontalidade da fachada da edificação gerada pela sequência ritmada desses vãos e de painéis em massa
5
6
7
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Orquestra. Disponível em: <http://www.theatromunicipal.rj.gov.br/orquestra.html>. Acesso em 14/03/2011.
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decorativos encimados pela platibanda é equilibrada pela verticalidade das colunas, também dispostas ritmicamente na fachada da
edificação. Coroando o painel da fachada sucedem-se, o entablamento onde, entre cornijas decoradas por alfaias, ainda se encontram
ressaltadas em massa as inscrições “Conservatório Mineiro de Música”, e, acima, arrematam a composição uma cimalha ornamentada
por modilhões e, ainda, uma platibanda em alvenaria vazada por balaustrada em sua parte central ( Figura 2).
Apesar da manutenção da maior parte dos aspectos arquitetônicos do prédio do Conservatório, várias mudanças ocorreram
com o tempo no funcionamento da Instituição. Destacam-se a sua federalização, em 4 de dezembro de 1950, quando foi transformado
em estabelecimento de ensino superior de música e sua integração à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 30 de novembro

Acervo do Conservatório

O interior do prédio do Conservatório.
No interior do prédio original do Conservatório ainda se destacam a escadaria central e o grande vitral que a ilumina a partir do pátio
interno, e, ainda, as obras pictóricas da sala de concertos que foram restauradas em 1978, dando origem ao Centro de Conservação e
Restauro da UFMG (CECOR), em 1999. Nesta sala, que consiste em um auditório com cerca de 200 lugares, destaca-se, no palco, uma
grande tela de autoria de Antônio Parreiras, executada em 1926. A tela, além da temática de Tiradentes expressa, também possui
um trecho poético da ópera Tiradentes, de Augusto de Lima. Já no espaço da plateia destacam-se 13 telas pintadas a óleo por Dakir
Parreiras, filho de Antônio Parreiras, também datadas de 1926. Durante o processo de restauro do prédio foram constatadas, pela técnica
de prospecção, pinturas parietais de notável apuro artístico nas paredes do interior do auditório; contudo, elas ainda continuam sob
pinturas posteriores. Já no revestimento de pisos do prédio, foi possível complementar o piso de ladrilho hidráulico pré-existente a partir
de uma pequena parte remanescente do piso original.

Figs. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 - Vistas internas do Conservatório onde se vê, de cima para baixo e da esquerda para direita, o pátio interno com anexo ao fundo, o palco do
auditório, telas do auditório, escadaria e vitral, pintura parietal e o piso de ladrilho hidráulico dos corredores.

de 1962, quando passou a abrigar a Escola de Música da UFMG. Foi nesse período de funcionamento do prédio do Conservatório como
Escola de Música da UFMG que ocorreu o tombamento no âmbito estadual8, em 15 de março de 1988, pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG), após ter sido considerado patrimônio arquitetônico de Minas Gerais.
A Escola de Música da UFMG funcionou no prédio por mais de 30 anos até sua mudança, em 1996, para o campus da UFMG, na
Pampulha. Durante o ano de 1997 o prédio do Conservatório ficou cedido à Prefeitura de Belo Horizonte para abrigar a Comissão
Organizadora do Centenário da Cidade.
8

IEPHA/MG. Processo de Tombamento de Bem Imóvel: Conservatório de Música da UFMG. Avenida Afonso Pena, 1.534, Centro. Decreto nº 27.927, 15/03/1988.
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Fig. 9 - Fachada do Conservatório, inspirada na estética neoclássica
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Após o ano de comemoração do centenário da cidade,
a partir de 1998, o Conservatório, por meio da Fundação de
Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) da UFMG, começou
a receber, até 2010, investimentos dessa entidade para passar
por um processo de revitalização por meio da restauração
de seu prédio histórico, de novos usos a ele direcionados e
da construção de um prédio anexo de modo a poder abrigar
outras formas de expressão cultural como congressos, cursos,
seminários, lançamentos de livros e discos e apresentações
artísticas e culturais. O projeto de restauração e revitalização
do Conservatório, desenvolvido pelo arquiteto Gaston Oporto,
foi executado em várias etapas sob a coordenação do mesmo.
Assim sendo, em 11 de agosto de 2000, o edifício foi oficialmente
inaugurado como Conservatório da UFMG, um Centro Cultural
dotado de salas de recital, galerias de exposição, auditórios, salas
de aula e espaço para eventos.
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Fig. 10, 11, e 12 - Detalhe de algumas das apresentações realizadas no Conservatório em 2010, No auditório, no pátio interno e área externa do prédio

Em dezembro de 2001, foi finalizada a etapa de construção de dois dos andares propostos para o prédio anexo ao edifício
original do Conservatório. Esses dois andares do anexo foram idealizados para abrigarem um restaurante, uma livraria (destinada à
comercialização dos livros da Editora da UFMG) e uma praça coberta para a realização de eventos culturais; tais espaços iniciaram seu
funcionamento em 20019 (Figura 3).
Após as medidas de restauração e ampliação espacial, o edifício do Conservatório ampliou também as suas áreas de atuação,
segundo seu atual Diretor, Carlos Alberto Marques dos Reis: “agregando à música erudita a música popular, além de facilitar a
acessibilidade do público a seus eventos agora realizados dentro do edifício ou ao ar livre”10. Desse modo, o histórico edifício do
Conservatório tem se consolidado em Belo Horizonte como um dos espaços culturais de maior referência tanto para os artistas
quanto para o público que o faz cada dia mais visitado ( Figuras 10, 11 e 12).
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Escola Estadual Barão do Rio Branco

Fig. 1 – Escola Estadual Barão do Rio Branco situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.059, em Belo Horizonte

O prédio da Escola Estadual Barão do Rio Branco teve seu tombamento homologado pelo Decreto nº. 27.927 de 15 de março de 1988
e foi inscrito no Livro de Tombo nº. II, do Tombo de Belas Artes e no Livro de Tombo nº. III, do Tombo Histórico, das obras de Arte
Históricas e dos Documentos Paleográficos ou Bibliográficos.

A

o inaugurar-se a Nova Capital, a instrução primária oﬁcial era constituída por duas escolas transferidas do arraial, dirigidas pelas
professoras Lídia Angélica Vaz de Melo e Maria Francisca de Matos Silveira. Em 1900, foram deslocadas algumas escolas de Ouro
Preto para Belo Horizonte e três anos mais tarde foram criadas escolas nas colônias agrícolas do Carlos Prates, Afonso Pena, Bias
Fortes, Córrego da Mata, Américo Werneck e Adalberto Ferraz.
Entretanto, as primeiras providências relacionadas à remodelação do ensino ocorreram no ano de 1906, no Governo João Pinheiro,
quando foi traçada uma nova orientação aos professores das escolas normais. Em 11 de novembro de 1906 fundou-se o “Primeiro Grupo
Escolar”, com o qual o Sr. Carvalho de Brito, Secretário do Interior, iniciou a execução da reforma da Instrução Pública. Dentre as novas
disposições sobre o ensino incluíam-se o Regulamento do Ensino Primário e Normal do Estado, aprovado pelo Decreto nº 9 1960 de 16 de
dezembro de 1906 e a aprovação do Regimento Interno dos Grupos Escolares e Escolas Isoladas do Estado, de acordo com o Decreto nº 1969,
de 3 de janeiro de 1907. O então denominado “Primeiro Grupo Escolar” foi instalado no dia 5 de fevereiro de 1907, sob a direção de D. Helena
Pena, no prédio da Avenida Liberdade (atual João Pinheiro), onde hoje funciona a Escola Estadual Afonso Pena. Na ocasião contava com 175
alunos de ambos os sexos, distribuídos em seis classes, na maior parte oriundos das escolas públicas da Capital.
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IEPHA/MG. Processo de Tombamento da Escola Estadual Barão de Rio Branco. Belo Horizonte, 1988. p.72

Fig. 3 – Detalhe do pórtico de entrada

Acervo IEPHA/MG

Por ato de 8 de março de 1909, a instituição teve o seu nome
alterado para “Barão do Rio Branco”, em homenagem ao grande
estadista do Segundo Império. Em 30 de dezembro de 1911, durante
o Governo de Julio Bueno Brandão, deu-se início à construção do
atual prédio do Grupo Escolar Barão do Rio Branco, de acordo com
projeto elaborado sob o gosto do ecletismo, amplamente adotado
em ediﬁcações públicas da Capital Mineira daquele período. Situado
na Avenida Paraúna (atual Getúlio Vargas), na mesma ocasião foi
ediﬁcado em posição fronteira outro estabelecimento de ensino,
o Jardim de Infância Bueno Brandão. Essas duas construções
ocuparam o espaço da Praça Alexandre Stocker provocando o seu
desaparecimento. 1
Foram responsáveis pela execução das obras do Grupo
Escolar, o construtor Jayme Salse e o engenheiro ﬁscal Mario Alves
Ferreira, conforme atesta a placa de inauguração do prédio, ainda
hoje existente no edifício.
Não foram encontradas até o momento fontes documentais
que deem maiores esclarecimentos sobre o desenvolvimento
das obras, embora se saiba que para o calçamento do pátio de
recreio foram doados pela Cerâmica João Pinheiro dois milhões de
ladrilhos.
A sede do Grupo Escolar Barão do Rio Branco foi concluída
em 1913 e instalada oﬁcialmente no dia 15 de junho de 1914.
Em 1962, no governo Magalhães Pinto, o prédio foi
ampliado pela CARRPE (Campanha de Reparo e Restauração dos
Prédios Escolares do Estado).
Atualmente, a ediﬁcação ainda mantém grande parte de
suas características arquitetônicas originais, embora tenha recebido
acréscimos em sua planta e perdido alguns de seus elementos
originais durante reformas nele ocorridas ao longo do tempo.

Acervo IEPHA/MG

Fig. 2 – Fotograﬁa da escola sem data determinada

Fig. 4 – Detalhe da fachada da Avenida Getúlio Vargas

Acervo IEPHA/MG

Figs. 7 e 8 – Varandas que distribuem a circulação para as salas de aula
2

IEPHA/MG. Processo de Tombamento da Escola Estadual Barão do Rio Branco. Belo Horizonte, 1988, p. 73.
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Finalmente há de se destacar que a atual Escola Estadual Barão do Rio Branco constitui ainda hoje um dos estabelecimentos de
ensino públicos mais tradicionais do Estado, lembrando que ﬁguram entre seus ex-alunos nomes de grande projeção no cenário político
mineiro como ilustram Arthur Bernardes, Otacílio Negrão de Lima, Américo René Giannetti, Israel Pinheiro, dentre outros.2
A ediﬁcação situa-se na quadra no 18 da VII seção urbana de Belo Horizonte no bairro Funcionários. Exatamente neste local existiu
a Praça Alexandre Stockler que desapareceu em função da construção da sede do primeiro Grupo Escolar da Nova Capital.
Na época da sua construção, o vocabulário eclético era francamente utilizado em todas as construções oﬁciais impondo certas
regras às construções: implantação dos edifícios no alinhamento da rua, partido retangular no sentido horizontal, eixo da cobertura
perpendicular à fachada, com existência de empena, pórtico central
marcador da simetria da composição, entre outras. No entanto,
no caso da sede deﬁnitiva do Grupo Escolar Barão do Rio Branco,
notam-se algumas mudanças do esquema rígido, na intenção de se
adequar o projeto a sua função pedagógica. Assim, o bloco principal
implanta-se transversalmente, formando grande parte da testada do
lote triangular na antiga Avenida Paraúna, atual Getúlio Vargas. Dele
partem três outros blocos longitudinais, perfeitamente simétricos
ao eixo do bloco principal. O partido, conﬁgurado pela letra “E”,
proporciona adequada distribuição das salas de aula, obedecendo
à orientação magnética e beneﬁciando a ventilação dos cômodos.
A área restante do terreno destina-se ao pátio de recreio e anexos
que abrigam a cantina, departamentos auxiliares educacionais e de
saúde e galpão de ginástica. Existem ainda pequenos acréscimos
Fig. 5 – Frontão central com as armas do estado de Minas e da cidade de Belo
que aproveitam alguns ﬂancos das ediﬁcações maiores.
Horizonte
A construção se desenvolve em um pavimento
único, porão alto, parcialmente utilizado e baldrame que
acompanha o desnível da via.
A fachada é marcada, horizontalmente, por friso separando
o porão do primeiro pavimento e, acima desse, pelo entablamento
e ático. Verticalmente, no primeiro pavimento, vê-se o ritmo dos
vãos perﬁlados situados entre pilastras que ultrapassam o ático
recebendo compoteiras. Três planos se destacam um central e dois
outros em cada extremidade do prédio.
O plano central, eixo de simetria da ediﬁcação, recebe o
grande portal e é delimitado por duplas pilastras. A porta de acesso à
escola com grande bandeira ﬁxa é ladeada por falsos nichos. Acima
dos nichos, veem-se duas janelas rasgadas por inteiro com guardacorpo de ferro fundido entalado. A portada termina com uma janela
termal arrematada por um frontão curvilíneo e esse, por sua vez, é Fig. 6 – Frontão triangular, que marca cada extremidade do edifício e onde, em seu centro,
coroado por um baixo relevo mostrando, ao centro, o atual brasão das pode-se ler “Grupo Escolar”, guardando a lembrança do primeiro grupo escolar da cidade
armas do Estado de Minas Gerais,
instituído em 1924. Do lado direito,
o interessante brasão do Estado
de 1891, constituído por uma
ﬁgura de mulher, representando
a agricultura, e uma masculina
em alusão à mineração – as duas
fontes de riqueza do Estado.
Do lado esquerdo, a alegoria se
completa com o brasão da cidade
de Belo Horizonte. Os três brasões
são agenciados por elementos
ﬁtomorfos e laços de ﬁta.
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Em cada extremidade um frontão triangular arremata o plano onde se pode ver um vão, com sobreverga em arco pleno e guardacorpo com balaustrada em massa, ladeado por dois outros, com sobrevergas retas.
Dois panos de parede revestidos com bossagem e, em cada um, grande vão com sobrevergas em arco pleno fazem a transição do
plano central para o restante do edifício.
O porão alto recebe revestimento em bossagem e uma série de pequenos vãos perfilados à maneira de seteiras,
com vergas em arco abatido.
O acesso ao interior se dá ao rés do chão por meio de pequeno átrio ladrilhado. As paredes laterais ostentam duas grandes placas
de mármore com a data – Ediﬁcado em 1913 – e homenageiam as autoridades da época da construção do prédio – Júlio Bueno Brandão,
Presidente do Estado; Delﬁm Moreira C. Ribeiro, Secretário do Interior; José Gonçalves de Souza, Secretário da Agricultura; Arthur da S.
Bernardes, Secretário de Finanças; Athur da C. Guimarães, Diretor Obras Públicas; Mário Alves Ferreira, Engenheiro Fiscal; Jayme Salse,
Construtor. Outra pequena placa de metal marca as intervenções realizadas pela CARRPE em 1962.
Grande escadaria, com pisos revestidos de mármore, dá acesso, no primeiro pavimento, a um cômodo em forma de “U” invertido
e desse ao salão, auditório e, lateralmente, leva às varandas, secretaria e diretoria. A varanda contorna toda a parte posterior do edifício e
distribui a circulação aos demais cômodos do edifício. Tem cobertura isolada, guarda-corpo de ferro forjado, corrimão em madeira. Vigas
treliçadas e delgadas colunas de ferro, arrematadas por capitéis coríntios sustentam a cobertura de telhas francesas.
As salas de aula, em número total de 14, são amplas e suportam com folga trinta alunos. Os pisos e forros eram de madeira, mas na
reforma de 1962 os forros foram substituídos por lajes de concreto. O porão tem cobertura em abobadilha e é utilizado como almoxarifado
e depósito de descarte de mobiliário.
O muro que circunda todo o terreno do grupo foi elevado após vários anos de funcionamento do estabelecimento, como atesta
fotograﬁa antiga exposta na diretoria.
A escola conserva um interessante mobiliário contando com quatro conjuntos de sala de estar, algumas peças isoladas e dois
relógios. Esse acervo ﬁca exposto no saguão superior que dá acesso à sala de diretoria e secretaria.
Atualmente, a escola encontra-se desocupada, pois aguarda a elaboração de projeto de restauração para se dar o início das obras.
As intervenções que se ﬁzeram ao longo do tempo não causam grande impacto negativo ao conjunto, que guarda ainda muito da
sua unidade estilística original. Assim, o Prédio do Primeiro Grupo da Nova Capital, marco da história da educação e lugar de memória da
história da cidade, é patrimônio cultural de Minas Gerais.

Fig. 9– Detalhe das janelas de ventilação do porão alto

Autoria: Tarcísio de Guadalupe Ferreira Gomes3
Abril, de 2012

3

Todas as informações aqui contidas tiveram como fonte o processo de tombamento do Grupo Escolar. Participaram da elaboração do dossiê as historiadoras Eliana M. Bernis, Maria do Carmo A. Gomes, Maria Inêz Cândido e do arquiteto
Breno Decina. Para maiores informações ver: IEPHA/MG. Processo de Tombamento da Escola Estadual Barão de Rio Branco. Belo Horizonte, 1988
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Fig. 1 – Trecho central da fachada frontal, vendo-se a bela varanda suportada por duplas pilastras
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conforme Processo nº 61 do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico – IEPHA/MG, foi aprovado pelo Decreto nº 27.927 de 15-3-1988.
de 15 de março de 1988. Foi inscrito no Livro de Tombo nº. I, do Tombo Arqueológico, Etnográﬁco e Paisagístico; no Livro de Tombo nº. II, do Tombo de
Foi inscrito no Livro I, do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, no Livro II, do Tombo de Belas Artes, e no Livro III, do Tombo Histórico.
Belas Artes e no Livro de Tombo nº. III, do Tombo Histórico, das obras de Arte Históricas e dos Documentos Paleográﬁcos ou Bibliográﬁcos.

O

prédio da Escola Estadual Barão de Macaúbas situa-se no bairro Floresta, em Belo Horizonte, na Rua David Campista nº 42. Sua
construção teve início em 1921, sendo inaugurado em 1924. 1 As escrituras de compra e venda certificam que, em 1920, o então
Procurador-Geral do Estado, Dr. Fernando de Mello Vianna, comprou de Aurélio Lobo e sua esposa, Da. Altina da Costa Lobo, quatro
terrenos situados no quarteirão número dois, da décima quarta seção urbana, cada um com 454,80 m² de área. 2 Construído dentro dos
padrões dos prédios oficiais, utilizou-se a retórica formal neoclássica, trabalhada de forma eclética. Essa orientação estilística foi adotada
nos prédios oficiais da nova capital de Minas no governo de Mello Viana, principalmente nos prédios escolares, onde se objetivava identificálos com padrões culturais elevados. 3
Entre a Rua David Campista e a Avenida Assis Chateubriand, criou-se um espaço agudo que foi ocupado pela Praça Ludwig Lazar
Zamenhof, para a qual se volta a fachada frontal da escola. A praça tomou o nome do médico que elaborou a língua auxiliar de comunicação
internacional, o esperanto. A praça funciona como um adro para o prédio da escola, privilegiando sua visibilidade, destacando-a do
tecido urbano circundante, apesar de sua pouca altura em relação aos prédios vizinhos. A situação urbana contribui para sua valorização
arquitetônica, tornando-a um marco urbano na região nordeste da cidade.
1
IEPHA/MG. Processo de Tombamento dos prédios das escolas estaduais de Belo Horizonte.
2
Escritura pública de registro de imóveis. Cartório do Tabelião. Abílio Machado Filho, livro de notas nº 114, ﬂs 75 a 78 (terrenos 42-B, 43-B, 44-B e 45-B). In: DEOP. Pasta Técnica de Processo de Contratação de projeto de restauração
e adaptação à acessibilidade universal da Escola Estadual Barão de Macaúbas. Belo Horizonte. 2009.
3
Segundo nota do arquiteto Flávio de Lemos Carsalade no Guia dos Bens Tombados de Belo Horizonte, “retórica formal neoclássica, trabalhada de forma eclética” signiﬁca que o projetista teria liberdade para dispor dos
elementos caracterizadores do poder civil republicano, sejam frontões, colunas e pilares, capitéis e frisos, adossados às fachadas. p. 13-19.
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O edifício destaca-se por
sua posição semi-elevada em
relação ao nível da rua. O porão é
somente semi enterrado, servindo
como baldrame. A edificação
está recuada em relação ao
alinhamento da via, separada
dela por estreito jardim frontal.
Uma escadaria disposta ao centro
da edificação, abre-se em arco
na direção do passeio. A divisa
com a rua é protegida por gradil,
constituído por muro, onde se
intercalam pilares de alvenaria e
grades de ferro.

Fig. 2 – Vista da longa varanda entalada entre os blocos cheios das extremidades. Destaque para o jardim frontal

Acervo IEPHA/MG

A fachada frontal é dividida em três módulos, tendo o central uma longa varanda transversal. Os outros dois blocos
situados nas extremidades destinam-se a salas de aulas. A escadaria cria um eixo longitudinal que tem continuidade na porta
centralizada, marcando fortemente a simetria, não só da varanda, mas de toda a edificação. A cobertura de telhas francesas
integra graciosamente os três blocos.
A varanda é suportada por interessante jogo de duplas pilastras, tendo guarda-corpo cheio, com desenhos geométricos em massa. Na varanda, como em toda a fachada frontal, tem-se a disposição ritmada e simétrica das janelas, a partir da
porta central. A liberdade de disposição dos volumes, a rigorosa simetria da composição, os ornatos em massa aplicados de
forma concentrada em alguns pontos e elementos das fachadas, confirmam a inserção do edifício na segunda fase do
ecletismo, com influência do neoclassicismo. 4

Fig. 3

O nome da escola deve-se ao Barão de Macaúbas, Abílio
César Borges, pedagogo e médico brasileiro, que foi
um dos precursores do livro didático no Brasil. Trocou
a carreira médica pela atividade de educador e fundou
vários colégios em Salvador, Rio de Janeiro e Barbacena/
MG, tendo sido responsável pela formação de grandes
personalidades como Castro Alves e Rui Barbosa. Por
suas contribuições na área educacional, recebeu o título
de Barão de Macaúbas (1881) por decreto imperial,
concedido por D. Pedro II. Revolucionou o ensino
brasileiro, tornando-se uma das suas mais expressivas
personalidades na área da educação, lutando pela
abolição dos castigos físicos nas escolas do País. 5

As fachadas laterais não recebem ornamentos, mas apresentam um bonito ritmo de janelas no pavimento superior,
correspondentes a aberturas menores no porão. As raras interrupções do ritmo de envasaduras devem-se a reformas posteriores.
Todas as esquadrias, incluindo portas e janelas, com poucas exceções, são antigas, de madeira e apresentam, por si, valor patrimonial.
Há alguns basculantes de ferro, produtos de substituição.
Varandas posteriores circundam externamente a área central do partido, permitindo a circulação horizontal. Para elas se
voltam as salas de aula e descem as escadas para o pátio. Essas varandas são estruturadas por colunas de ferro fundido. Recebem,
superiormente, arremates em réguas recortadas, conformando graciosos lambrequins, sustentados por mãos francesas de ferro em
desenhos orgânicos. O guarda-corpo de todo o perímetro da varanda é em ferro, tendo uma sequência de peças verticais arrematadas
por brasões. O desenho e materialidade da varanda posterior tornaram-se característica essencial do partido dessa edificação e da
época de construção, sendo recorrente em outras escolas de mesma época.
4
5
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Ver nota do arquiteto Flávio de Lemos Carsalade no Guia dos Bens Tombados de Belo Horizonte. Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 2006. p.13-19.
Fonte: <http://www.dec.ufcg.edu.br/biograﬁas/Barão de Macaúbas. Acesso em 13/09/2011.
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Fig. 4 – Fachada lateral do bloco principal, onde se vê a correspondência vertical entre os vãos

O partido arquitetônico tem a forma da
letra “E”, com a maior dimensão voltada para a via
pública. Dois volumes independentes implantamse nas extremidades do terreno, atrás do bloco
principal, em posição também simétrica a ele. São
construídos em sistema construtivo semelhante
ao do bloco principal, indicando tratarem-se de
construções contemporâneas a ele. Eles se ligam
entre si e ao bloco principal através de passarelas
avarandadas e abertas nas laterais, porém cobertas
com telhas.
Cada um desses blocos tem três salas de
aulas, tendo o da direita permitido a adaptação de
espaços para cozinha, refeitório e cantina no porão
proporcionado pela declividade do terreno, neste
lado. Antes, um amplo pátio descoberto permeava
toda a região central do partido. A casa do zelador
encostava-se na divisa posterior do terreno.

Acervo IEPHA/MG

Em 1962 edificou-se um anexo
no centro do pátio, com duas salas de aula
e instalações sanitárias, configurando,
juntamente com os dois anexos laterais, um
bloco de massa construtiva única. Demolindo
a casa do zelador, foram construídas
dependências de apoio, e mais salas de aula,
ampliando demasiadamente a área construída.
Um galpão também foi construído na lateral
direita do terreno, e funciona como quadra
coberta e auditório, pois ele anexa-se ao volume
da cozinha, que tem um pequeno palco elevado.
O porão não se destinava ao uso
humano. Serviria apenas como depósito de

Acervo IEPHA/MG

Figs. 5 e 6 –Plantas do primeiro e segundo pavimentos do bloco principal, vendo-se as diversas ampliações efetuadas ao longo do tempo

Fig. 7 - Arremate superior das
varandas em ferro e madeira

Fig. 8 - Detalhes do arremate superior das varandas com mãos-francesas
em ferro

materiais fora de uso, e sua função primária era de afastar o piso útil da friagem do solo. No entanto, nessa escola, ele foi sendo
ocupado por atividades administrativas e educacionais ao longo dos anos. Essas várias modificações foram executadas para atender
ao aumento do contingente de alunos.
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Fig. 9 - Corredor do porão, vendo-se o sistema estrutural
com abobadilhas suportadas por vigas de ferro

Figs. 10 e 11 - Os pisos das varandas frontal e posterior apresentam
belas padronagens de ladrilhos hidráulicos do início do século XX
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Fig. 12 - Lavabo esmaltado com pinturas
florais que se destinava à higiene das
mãos antes do início das aulas

Os blocos do núcleo inicial são construídos em alvenaria de tijolos maciços, tendo pisos sustentados por barroteamento de madeira
aparente. As circulações do porão são constituídas por abobadilhas de tijolos, sustentadas por ferros “T”, sistema construtivo comum nas
construções oficiais da Nova Capital.
Os pisos das salas de aula são em tábuas de Pinho de Riga e encontram-se desgastados nos caminhamentos de fluxos intensos.
Algumas peças apresentam remendos. São apoiadas em barroteamento de madeira antiga de avantajada espessura, mostrando a
persistência dos sistemas construtivos ditos coloniais nas primeiras décadas do século XX, mesmo nas construções oficiais. Em alguns
pontos da estrutura de sustentação do piso superior, foi instalado um sistema regulável em cabos de aço, objetivando fazer o atirantamento
das madres do porão. Apesar de antigos, essa estrutura e materiais construtivos e de acabamentos devem ser mantidos, por documentarem
um modo de construir retrospectivo, tipicamente utilizado nos primeiros anos da Nova Capital.
Os pisos dos corredores, varandas e circulações do andar inferior são em ladrilhos hidráulicos de belas padronagens antigas e
diferenciadas nos vários ambientes.
O pavimento superior tem cerca de 5,20 m de altura, sendo os forros das salas de aulas em madeira frisada de Pinus, colocados recente e
indevidamente em reforma de manutenção. Essa madeira funciona como chamariz de insetos xilófagos e pode ser extremamente prejudicial ao
edifício, que tem grande quantidade de material lenhoso de distintas espécies e qualidades, nem todos imunes a tais insetos.
Na varanda frontal foi detectada pintura artística em marmorizado nos barrados da parede. Elas apresentam valor históricoartístico irrefutável, simulando revestimento de pedras, de forma semelhante à decoração encontrada no hall da escadaria do Palácio da
Liberdade. A pintura da varanda merece ser integralmente restaurada, através de projeto e mão-de-obra especializados.
Há ainda obras de arte de valor histórico e cultural no acervo da escola: uma tela com retrato do patrono, o Barão de Macaúbas, de
autoria presumida de Honório Esteves; uma tela mostrando a escola, sem autoria reconhecida; uma escultura de mármore representando
um colegial dos primeiros anos do século passado, assinada pelos irmãos Lunardi. Um lavabo esmaltado, com pinturas florais que, segundo
informações das antigas professoras, eram dois e locavam-se nas paredes do bloco central anexados às extremidades da varanda posterior,
e serviam para higienizar as mãos dos alunos no trajeto em direção às salas de aulas.
A escola está relativamente bem conservada, havendo problemas somente relacionados à ancianidade dos materiais. Embora
se tratasse de um prédio com valores históricos, arquitetônicos e artísticos evidentes, as últimas intervenções permitiram acréscimos
indesejáveis, realizados com o objetivo de ampliar o número de alunos atendidos e criar espaços para a prática de esportes e eventos.
A escola recebeu proteção pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais através do Decreto Estadual
nº 27.927, de 15 de março de 1988, em conjunto com duas outras escolas de Belo Horizonte (Escola Estadual Barão do Rio Branco e Escola
Estadual Olegário Maciel). O tombamento incorporou a Praça Ludwig Lazar Zamenhof na área de proteção. O município de Belo Horizonte
também reconheceu o valor do edifício por meio de tombamento integral, datado de 10-11-1987, ratificado em 08-10-1996.
Autoria: Elizabeth Sales de Carvalho
Agosto, 2011
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. CASTRO, Maria Ângela Reis de. org. Guia dos Bens Tombados de Belo Horizonte.2006.
IEPHA/MG. Dicionário Biográfico de Construtores e Artistas de Belo Horizonte – 1894/1940. Belo Horizonte: IEPHA/MG. 1997.
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Fig. 1 – Vista da Escola Estadual Olegário Maciel após pintura da fachada (2008)

O Decreto Estadual nº. 27.927, de 15 de março de 1988, determinou a proteção, por tombamento, do prédio da Escola Estadual Olegário Maciel,
O Decreto Estadual nº 27.927, de 15 de março de 1988, determinou a proteção, por tombamento, do Prédio da Escola Estadual Olegário Maciel,
antigo Grupo Escolar Olegário Maciel e a sua inscrição no Livro de Tombo nº. II, do Tombo de Belas Artes e no Livro de Tombo nº. III, do Tombo Histórico,
antigo
Escolar
Olegário
e a sua Paleográﬁ
inscrição no
II, do Tombo
das
obrasGrupo
de Arte
Históricas
e dosMaciel
Documentos
cosLivro
ou Bibliográﬁ
cos. de Belas Artes e no Livro III, do Tombo Histórico.

O

Grupo Escolar Olegário Maciel foi criado pelo Decreto nº 6.658, de 20 de agosto de 1924, durante o governo
Fernando de Mello Viana (1924-26), tendo sido inaugurado a 15 de maio de 1925.
Localizado na antiga Avenida São Francisco, que passou a se chamar, à época da criação do grupo, Avenida Olegário
Maciel, em homenagem ao Presidente do Estado substituto de Dr. Raul Soares, que falecera, o edifício possui características
arquitetônicas do ecletismo, muito comum aos prédios públicos das primeiras décadas da nova capital.
Nesses tempos, a grande maioria dos grupos escolares surgiu, alguns por força da mudança da capital, de Ouro
Preto à cidade de Belo Horizonte, outros em razão de uma mudança de mentalidade que apresentou um tratamento
diferenciado à educação, a bem dizer, posicionou o Estado na direção da criação de outra cultura escolar.
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Dentro desse contexto, surge o nono grupo escolar da capital, o Grupo Escolar Olegário Maciel, instalado em
ambiente que fora projetado para abrigar discentes e docentes, a partir de uma concepção que se integra ao contexto
da reforma educacional, chamada Reforma Olegário Maciel, regulamentada por meio do Decreto 6.655, de 19 de agosto
de 1924, dispondo que as construções “deveriam possuir as condições hygienicas e pedagogicas (sic) mais convenientes,
tendo-se em vista a categoria do estabelecimento a que se [destinassem] e o meio em que se [tivessem] de localizar”. 1
A edificação dispunha, originalmente, de doze salas de aula, diretoria, biblioteca, esta última foi batizada de
“Anna Cintra”, em homenagem à primeira diretora do grupo Anna Guilhermina de Carvalho Cintra, designada em 27 de
maio de 1925. Com o passar dos anos, o prédio sofreu algumas modificações a fim de atender demandas próprias do
desenvolvimento das atividades escolares, as quais alteraram algumas dependências, com o acréscimo ou subdivisões de
espaços, para a construção da cantina e de um galpão, e, posteriormente, a adaptação do refeitório. “A estas modificações
incluem-se o rebaixamento do telhado, a supressão de uma das varandas, a substituição de pisos e forros, outrora em
madeira, por ladrilhos cerâmicos e lajes de concreto rebocadas e a introdução de lajes e vigas em concreto armado”. 2
Não obstante essas intervenções, o Grupo Escolar Olegário Maciel fora constituído por um partido arquitetônico
composto, originalmente em E, “com um volume retangular paralelo ao arruamento, e três outros a ele perpendiculares,
localizados nos eixos central e lateral do retângulo principal.” 3 Há, em seu desenho, uma preocupação com a simetria,
revelada pela disposição espacial dos pátios e das circulações avarandadas. Os pisos das varandas são sustentados por
abobadilhas estruturadas por perfis de ferro fundido, e, seus telhados, por leve colunata metálica. A cobertura, que se
prolonga até as varandas, é de telhas francesas sobre engradamento de madeira.

Fig. 2 – Planta baixa do pavimento superior com acesso pela Avenida Olegário Maciel

Nas dependências do grupo escolar, conforme
análise arquitetônica do Processo de Tombamento, não
se observam maiores requintes, predominando um ar de
austeridade; possuem pé direito alto e janelas verticalizadas,
o que lhes propiciam claridade e sensação de amplitude.
Nesses ambientes, as alterações se fizeram maiores e mais
profundas, confirmadas pela substituição dos pisos e forros.
As salas de aula são amplas e o acesso a elas é
através das circulações avarandadas que distribuem o fluxo
pelos diversos setores, conduzindo às escadas que dão
acesso ao pátio e às dependências do pavimento inferior,
onde se localizam os laboratórios, a cantina, o refeitório,
depósito e o antigo consultório de serviços de assistência
médico-odontológica, atual sala do diretor. Essas varandas
possuem guarda-corpos com montantes com formas mais
requintadas, em ferro fundido, em relação aos gradis com
barras de ferro.
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Fig. 3 – Vista de uma das escadas que liga o pátio às circulações avarandadas do
pavimento superior

1
FONSECA, Cláudio Lúcio. Arquitetura das escolas públicas nas reformas educacionais mineiras (1892-1930). 2004. f. 175. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,
2004. p. 96.
2
IEPHA/MG. Processo de tombamento nº 83, 1988, p. 116.
3
Ibdem, p. 116.
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Na entrada, o vestíbulo apresenta escada com patamar complementado por balaustrada em mármore e corredor
com vão decorado por pórtico com arquitrave, pilastras e capitéis simplificados.
O tratamento das formas mais elaborado foi reservado às fachadas, “enriquecidas por composição geométrica de
molduras, faixas e painéis retangulares que recebem ornatos de estuque com motivos em folhagem estilizada 4”.

Fig. 4 – Fachada principal voltada para a Avenida Olegário Maciel

Arquivo Público Mineiro

A fachada principal é simétrica e horizontalizada com destaque para a parte central, onde se localiza a entrada
da edificação. Os vãos verticais marcam o ritmo das fachadas externas que são arrematadas por cornija e platibanda,
atribuindo continuidade à composição. As janelas de madeira apresentam bandeiras com vidro e as folhas externas
possuem o terço inferior em venezianas.

Fig. 5 – Vista externa do Grupo Escolar Olegário Maciel (época do Tombamento, 1988)
4

Ibdem, p. 118.
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Ademais das características formais do prédio, o edifício possui relevância histórica por ter abrigado dois outros
grupos escolares – o Cesário Alvim, que funcionava, até 1926, no primeiro prédio do Instituto São Rafael, localizado na Rua
Tupinambás esquina com a Avenida São Francisco; e o Grupo Escolar Assis das Chagas, o primeiro grupo escolar noturno
da capital. Dessa forma, o espaço em que funcionou, “pela manhã, o Grupo Escolar Olegário Maciel; à tarde, o Grupo
Escolar Cesário Alvim e à noite, o Grupo Escolar Assis das Chagas” 5 fora dividido por três grupos até o ano de 1930, quando
o Cesário Alvim ganhou uma sede própria nas cercanias do antigo espaço que o abrigara, e até 1967, quando a escola
noturna Assis de Chagas encerrou suas atividades.

Figs. 6, e 7 – Fotografias da edificação em dois momentos (1920-30 - data provável - e 2008)

Atualmente a edificação, que passara por obras de adequação às normas de acessibilidade e pintura da fachada,
continua servindo às atividades para a qual fora projetada, sendo um importante símbolo da história da educação em
Minas Gerais.
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