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RESUMO 

A construção da Cidade de Minas (1893-1897) envolveu um projeto de urbanização de autoria de Aarão 
Reis (1853-1936) na tabula rasa criada sobre o antigo arraial do Curral del Rei para instalação da nova 
capital do estado de Minas Gerais. Tratada na literatura como “cidade republicana” na literatura pelos seus 
preceitos positivistas, a ocupação das novas quadras projetadas nas primeiras décadas foi lenta e pontual 
ao mesmo tempo que relativamente rápida em algumas áreas de expansão além da atual avenida do 
Contorno, chamada de Zona Suburbana. Os primeiros regulamentos (1901 e 1922) concorreram para a 
manutenção do caráter horizontal da paisagem tanto na zona urbana como na subsequente expansão 
urbana das periferias. Este artigo propõe apresentar uma investigação em andamento e análise de algumas 
opções relativas à habitação coletiva, em um processo de incipiente verticalização na capital mineira. 

Palavras-chave: habitação coletiva; anos 1940 e 1950; Belo Horizonte-MG 

 

ABSTRACT 

The construction of the Cidade de Minas (1893-1897) involved an urbanization project by Aarão Reis (1853-
1936) over the tabula rasa created on the site of the old Arraial de Curral del Rei for the settlement of the 
new capital of the State of Minas Gerais. Treated in literature as a “Republican City” for its positivist 
injunctions, the occupation of the new projected blocks was slow and punctual while relatively fast in 
the Suburban Zone, corresponding to the lands in the immediate proximity of what is now the Contorno 
Avenue. The first building regulations (1901 e 1922) collaborated to the maintenance of the horizontal 
character of the landscape both in the urban zone as well as in the subsequent urban expansion in the 
peripheric areas. This article proposes to present an investigation under development and analysis of some 
options in housing estates in an incipient high-rising process in the mineira capital. 

Keywords: apartment blocks; 1940’s and 1950’s decades; Belo Horizonte-MG. 
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TÍTULO: Da horizontalidade na Belo Horizonte-MG da primeira metade 
do século XX às primeiras possibilidades de verticalização: opções em 
habitação coletiva 

 

INTRODUÇÃO 

O tema da habitação coletiva é, via de regra, abordado quando de forma histórico-geográfica no 

contexto da habitação popular ou da habitação operária. Desde o século XIX, essa questão tem 

preocupado um grande contingente de cientistas, inicialmente os médicos sanitaristas, 

engenheiros e assistentes sociais como também a classe política1. Afinal, traduzindo uma meta da 

nova economia calcada na eficiência e na produção em escala, era preciso contar com um 

“exército” em condições de oferecer sua mão de obra no mercado. Marx e Engels2 foram alguns 

dos principais autores que se dedicaram ao tema em suas relações com a Revolução Industrial. 

HARRIS (1993) chama a atenção para o fato de que, na Grã-Bretanha, no final do reinado da 

Rainha Vitória (1819-1901), as políticas sociais demonstravam “[...] a new perception of family 

breakdown, illiteracy and disease as conditions that were harmful to the organic welfare of society, 

quite apart from the impact on the well-being of individuals [...]” (p.230). As políticas econômicas 

(em especial, o laissez-faire) eram então articuladas para o bem-estar social. Esta dependência 

entre economia e sociedade foi uma forma de retórica comum neste contexto como ainda hoje o 

é. Assim, a política e a economia passaram a se ocupar também do aspecto moral civilizatório das 

práticas econômicas (incluindo as habitacionais, por excelência) para as populações de baixa 

renda, intervindo na configuração do que seria um lar, como ponto de apoio e abrigo da família 

moderna3. 

Neste artigo, tratamos da questão da moradia, em especial, sobre a moradia coletiva em uma 

cidade recém-fundada, projetada por Aarão Reis na última década do século XIX, para ser a nova 

capital, centro político-administrativo do Estado de Minas Gerais. Nesse recorte, vamos tratar da 

habitação coletiva para as classes médias ou média-baixa, no momento em que a cidade entra no 

mercado industrial e amplia o potencial de prestação de serviços (SIMÕES et al, 2006, p.474). 

De início, apresentamos uma breve revisão bibliográfica da historiografia da arquitetura brasileira, 

apontando alguns autores, clássicos e outros mais específicos que tratam da moradia, seja como 

                                                
1No caso brasileiro, Nabil BONDUKI (1998) destaca o caráter multidisciplinar do tema durante o governo Vargas, debatido pelas mais 
diversas áreas do conhecimento. Para ele, a disputa se dava entre aqueles que defendiam a intervenção estatal no suprimento de 
habitações e aqueles que viam uma oportunidade para o setor privado ou o acesso a financiamento para a construção particular. 
2Cf. ENGELS, F. The condition of the working class in England in 1844. Trad. de Florence Kelley Wischnewetzky. New York: John 
W. Lovell Co., [1887]. 
3Pode-se começar citando as obras de profissionais do serviço social, que intermediavam com frequência a relação entre proprietários 
e inquilinos, nos próprios locais de moradia. Cf. HILL, O. Homes of the London poor. Londres: Macmillan, 1875. 
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tipologia arquitetônica ou como solução para um problema social. 

De acordo com REIS FILHO (1970), foi no período entre as duas guerras mundiais que novas 

tecnologias possibilitaram “[...] a verticalização do crescimento urbano nas áreas centrais das 

grandes cidades e também da multiplicação, na periferia, dos grandes bairros proletários para a 

acomodação das classes menos favorecidas” (p.64). O autor informa que nesse mesmo período 

surgiram os edifícios residenciais com vários andares (p.79) mencionando alguns exemplares nas 

cidades de São Paulo4 e Rio de Janeiro5. SANTOS (1964) já tinha registrado a construção de um 

dos primeiros edifícios de apartamentos no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco6. Registre-se 

ainda que prédios nesse padrão foram construídos nas décadas de 1920 e 1930 desde a Glória 

até o Flamengo como resultados das melhorias urbanas promovidas por Pereira Passos sendo 

que há indicações desses prédios para aluguel. No caso paulistano, ao registrar as inovações 

tecnológicas e funcionais, Reis Filho menciona um edifício de apartamentos (p.83) situado à 

Avenida Angélica, no bairro de Higienópolis, cujo autor é Júlio de Abreu7. Esse edifício, dentre 

outros mencionados por esses autores, é o que melhor exemplifica a linguagem moderna. Vê-se 

por isto que o início da verticalização em edifícios residenciais tanto no Rio como em São Paulo 

foram pontuais8. No Rio os exemplos mencionados foram construídos para a classe alta, ainda 

que para aluguel. Nos outros, em São Paulo, a intenção era atender segmentos menos 

favorecidos mas com condições de morar em bairros mais requintados. 

Um aspecto a ser aprofundado é exatamente este: o da ótica da economia financeira. Na 

literatura, LEMOS (1996) afirma que “a totalidade desses novos prédios de apartamentos da 

primeira fase [1925-1945] era composta de construções particulares destinadas ao aluguel de 

suas unidades” (p.79). BONDUKI (1998) também esclarece que até os anos quarenta boa parte 

das classes mais baixas e também a média vivia em imóveis alugados (ver p.76). Recuando ainda 

mais, no governo imperial, foram tomadas algumas medidas na construção de habitações 

populares. Segundo COELHO (1999): 

“O conjunto dessas medidas [do final do governo de D. Pedro II] refletiu-se na constituição 

de empresas imobiliárias e de construção de cujo corpo de acionistas participavam 

engenheiros como Vieira Souto, Paula Freitas, Carlos Sampaio, Belfort Roxo e Paulo 

Frontin; e dos benefícios concedidos pelo governo também se aproveitaram algumas 

indústrias de tecidos para construir casas para os operários.” (p.211) 

Por ora, queremos apenas apontar esse detalhe do complexo esquema da economia rentista, da 

indústria da construção civil e da ampliação da demanda por novas moradias. Tomando dados da 

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, LEVY (1977) chama a atenção para o fato do capital investido 

                                                
4Em São Paulo, o autor cita o exemplo de edifício na rua Martim Francisco sem maiores detalhes. 
5 No Rio de Janeiro, o exemplo é o Edifício Seabra (projeto de Mário Vodret, 1928) com padrões parisienses. 
6Trata-se do Edifício Lafont, projetado por Viret & Marmorat, na década de 1920 (já demolido). 
7 Sobre esse edifício, consultar SAMPAIO; ROSSETTO (2002, p.118-119). Segundo as autoras, o projeto é de 1931, com seis andares. 
8Não se pode omitir nessa lista o Edifício Martinelli, com uso misto, construído ao longo dos anos 20 em pleno coração da cidade. Cf. 
HOMEM, Maria Cecilia Naclerio: O prédio Martinelli: a ascensão do imigrante e a verticalização de São Paulo. São Paulo: Projeto 
Editores Associados, 1984. 
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em 1891 na construção civil suplantar aquele nas fábricas de tecidos e fiação, na navegação, etc. 

(apud COELHO, 1999). 

SOMEKH (1997) igualmente enfatiza o apartamento como opção atraente de “renda”, via aluguel. 

E PINHEIRO (2008, p.110) afirma que os “primeiros edifícios residenciais paulistanos atendem, 

antes de mais nada, à lógica subjacente à própria verticalização da cidade – isto é, a de auferir 

lucros mediante a multiplicação do solo urbano.” Não à toa, a primeira Lei do Inquilinato (Decreto 

n°. 24.150/1934) aprovada no governo Vargas preocupava-se com os alugueis industriais e 

comerciais. Na sequência, em 1942, é aprovado o Decreto-Lei n°. 4.598 regulando os alugueis 

residenciais. 

Na literatura aparentemente dirigida ao público leigo, encontra-se também farto material sobre 

opções projetuais para a habitação – unifamiliar e coletiva. Desde o século XIX, esse tipo de 

publicação era direcionado não só para futuros proprietários e interessados em geral, mas 

também para profissionais diversos. Entre uma infinidade de títulos de periódicos9 com soluções 

variadas para a habitação, o mais lembrado talvez seja a Revue Générale de l’Architecture et 
des Travaux Publics (1840-1887), dirigida por César Daly. Neste, percebe-se um interesse 

especial pelas “maisons de rapport” construídas na Paris oitocentista sob efeitos da gestão do 

prefeito Haussmann (1853-1869). Outra referência francesa é o livro publicado no início do século 

XX por M. Bourniquel: Pour construire sa Maison. Recueil de constructions edifiées d’après 
les plans et devis [1913]. Como subtítulo, o autor informa no Recueil encontra-se: La maisonette, 

le cottage, la villa, la grande propriété, les maisons ouvriéres, maisons rurales, fermes, écoles, 

annexes. Na seção sobre a habitação coletiva, sob o subtítulo “Maisons de Rapport” (pranchas 

243-253), o autor esclarece: “Savoir rendre agréable à habiter un immeuble de rapport, la rendre 

pratique, varier, distribuer sa surface intelligemment pour répondre aux variétés de goût des futurs 

locataires; (...) voilà le moyen le plus propre pour un capitaliste de s’assurer un honnête revenu” 

(p.244, grifo nosso). Esse tipo de publicação chegava ao Brasil em função de um interesse 

recíproco: uns na tentativa de se equiparar ao grau de desenvolvimento do exterior e outros com o 

interesse em estabelecer um forte comércio. 

Percebe-se que na literatura sobre o assunto, autores como Nabil Bonduki, Nádia Somekh, Maria 

Ruth Amaral de Sampaio, Lilian Fessler Vaz, Ermínia Maricato e outros indicam a mesma 

orientação no processo de verticalização: o crescimento demográfico e a busca por uma intensa 

valorização da terra levou a esse processo de adensamento para serviços (comércio, profissionais 

autônomos, escritórios com variadas funções) e habitação. Em cidades onde o crescimento 

populacional alcançou altos índices na primeira metade do século XX, não só o próprio mercado 

imobiliário mas também as propostas públicas através dos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões e seus congêneres foram fundamentais no provimento de habitações de qualidade. 

Segundo Bonduki (p.127), somente os IAP’s foram responsáveis pela construção de 
                                                
9Cf. CAMISASSA, M. M. S. A moradia inglesa no final do século XIX e suas possíveis influências na arquitetura doméstica brasileira.  
Disponível em http://anparq.org.br/dvd-enanparq/posteres/206/206.jpg, acessado em 23.jul.2017. 
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aproximadamente 143 mil unidades, no país, além de introduzir novos padrões arquitetônicos e 

tipológicos. 

 

A CAPITAL MINEIRA NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 

No caso de Belo Horizonte, a definição de habitação coletiva para fins deste artigo é aquela 

encontrada no Decreto Municipal n°. 165/1933 (Regulamento Geral de Construcções em Bello 

Horizonte, Cap. X, art. 217): 

São consideradas habitações collectivas, para os efeitos deste regulamento, os predios, 

pavimentos de predios, ou parte destes, em que residam diversas famílias ou pessoas sem 

a unidade econômica e a organização privada das habitações particulares. 

Nessa definição do Regulamento, foram incluídos os hotéis, as casas de pensão e as casas de 

cômodos além dos apartamentos. O art. 58 do mesmo Decreto estabelece que “São prohibidos 

terminantemente os cortiços, estalagens, albergues, ou casas para moradia collectiva, sob 

qualquer denominação, que não satisfaçam ás [sic] condições exigidas por este regulamento”. 

Claramente se nota a preocupação do governo municipal em coibir áreas habitacionais insalubres, 

sobretudo entre as faixas de menor renda, o que é compreensível, dado que as ocupações 

irregulares na cidade datam desde o início da sua construção. 

Entre os anos de 1920 e 1930, a população da cidade salta de pouco mais de 50.000 para quase 

150.000 habitantes (MOURA, 1994). Embora expressivo, esse crescimento populacional ocorre 

principalmente na zona suburbana, nos bairros surgidos ao redor dos limites estabelecidos no 

plano inicial e na direção oeste, em função da expansão do eixo ferroviário. Dados cadastrais 

sobre o desenvolvimento urbano de Belo Horizonte, até 1930, “[...] demonstravam o relativo 

esvaziamento da zona urbana e o crescimento da zona suburbana para além dos limites 

propostos pela Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC) e a ocupação das áreas rurais.” 

(FJP, 1997, p.40 apud BELO HORIZONTE, 2011, p.20). 

O Regulamento de Construções de 1922 (Lei Municipal n° 226/1922, art. 7) proibia a construção 

de edifícios de um único pavimento em vários trechos (devidamente especificados) da região 

central da cidade próximo à Praça Sete de Setembro. O artigo 2o. estabelecia a altura mínima 

para construções no alinhamento, conforme a largura da via. Na Lei n°. 264/1923, foram 

acrescentados mais alguns trechos de vias da região central e determinou a aceitação de 

construção de edifícios contíguos nos casos de edificações comerciais: 

Art. 2.° Na zona mencionada no art. 7.° da citada lei n. 226, serão permitidas as 

construcções contiguas, tratando-se de predios destinados a fins commerciaes, ou em que 

apenas o pavimento superior se destine á habitação permanente, respeitadas as condições 

hygienicas de arejamento, boa ventilação e illuminação, e observando as prescripções. 
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Tais disposições visavam estimular o adensamento e a verticalização nessas áreas, atraindo 

novos investimentos. No entanto, a horizontalidade da paisagem fora dessa área central ainda se 

manteve por longo tempo. 

Entre os anos de 1930 e de 1940, eram raras as edificações de maior altura destinadas 

exclusivamente à habitação. As exceções consistiam na tipologia de edificação mista de habitação 

em cima e comércio embaixo, presente desde o início, de características arquitetônicas 

predominantemente ecléticas de influência europeia e, no caso de Belo Horizonte, reforçadas pela 

contribuição dos imigrantes italianos (BELO HORIZONTE, 2011, p.17). 

É somente ao final da década de 1930 que são aprovadas as primeiras edificações de 

apartamentos, com um gabarito mais elevado na cidade (NORONHA, 1999; PASSOS, 1998), 

correspondendo ao início do processo de verticalização da região central: o edifício Lutetia (1939) 

e o Teodoro (1939), ambos situados a uma quadra da Praça Sete, e o San Marco (1939), na 

esquina das ruas São Paulo e Padre Belchior, ainda em pleno centro da cidade. Estes são, no 

entanto, exemplares notáveis na paisagem por apresentarem soluções de volumetria e tratamento 

plástico calcadas na produção arquitetônica de influência europeia e norte-americana.10 

Até o final dos anos de 1950, o perfil da ocupação urbana em Belo Horizonte seguiu um padrão 

observado nos centros de maior poder político e econômico, com a maioria das edificações 

verticalizadas incentivado pela legislação e geralmente destinadas a finalidades institucionais, 

comerciais e/ou de serviços. Enquanto esboçavam-se modificações nesse cenário, ainda 

dominado pelas “edificações mesquinhas [que] enfeiavam as largas avenidas”, conforme 

registrado em periódico da época “[...] Apesar disso, o arranha-céu vai se multiplicando e 

vencendo. A marcha do progresso é firme e nítida. Cinemas, casas de apartamentos, hotéis, 

edificações que se perdem de vista.” (Belo Horizonte – A Metrópole de 50 anos, 1946, p.40) 

Porém, as demandas relativas à habitação popular já repercutiam sobre o território urbano, 

exigindo soluções dos governos e dos setores produtivos. Em 1942, um convênio entre a 

Prefeitura de Belo Horizonte e o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários (IAPI) 

resultou na construção do Conjunto São Cristóvão – obra emblemática por sua concepção 

arquitetônica e urbanística –, cuja construção constituiu-se em marco no que se refere à habitação 

popular daquele período, por suas características de implantação em nove blocos residenciais 

variando de 5 a 8 pavimentos11, totalizando 928 unidades habitacionais e áreas comuns para os 

moradores. 

Nos bairros pericentrais como a Lagoinha (região noroeste), Santa Efigênia (região leste), Carlos 

Prates, Prado e Calafate (região oeste), ainda existem exemplares com características 

construtivas e ornamentais ecléticas e proto-modernas, muitas vezes resultantes de modificação 

                                                
10Cf. NORONHA (1999) e PASSOS (1998). 
11 O projeto original previa 11 blocos de cinco pavimentos cada um. Fonte: 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=46127&chPlc=46127  
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sobre construções mais antigas, e cuja tipologia remete ao uso misto. Na tipologia marcante de 

antigos sobrados são feitas modificações e acréscimos produzindo novos espaços mas mantendo 

os usos. Chama a atenção a localização de vários exemplares: em geral, nas esquinas. O 

interesse pelo melhor “ponto comercial” do bairro aparentemente induziu à formação de pequenos 

centros de comércio nos entroncamentos das vias principais. Essa é uma constatação puramente 

empírica que necessita de uma análise mais detalhada pois a mesma tipologia se reproduz com 

mais evidência nos bairros pericentrais, inicialmente ao longo dos eixos mais importantes: Avenida 

Amazonas, Rua Padre Eustáquio (importantes eixos de acesso às regiões oeste e noroeste da 

cidade) e Rua Niquelina (acesso à região leste), com exemplares que permanecem até os dias de 

hoje apesar do intenso processo de substituição observado nas últimas décadas. Já nos bairros 

com população de maior poder aquisitivo (regiões leste e parte da oeste e centro-sul), os prédios 

de caráter exclusivamente residencial predominam. 

Portanto, a modernização das formas de morar nos primeiros cinquenta anos da cidade de Belo 

Horizonte pode ser confirmada pelas mudanças ocorridas a partir dos primeiros regulamentos de 

construção da cidade e pela existência de projetos com essas características, desde sua 

fundação12. Cabe ressaltar ainda que a CCNC estabelecera padrões de construção para as 

residências chamadas casas-tipo13 destinadas aos funcionários do Estado na sua nova sede 

administrativa. De qualquer forma, todos esses exemplares eram unidades habitacionais 

unifamiliares, construídas em lotes distintos que foram doados pelo governo ou comprados pelos 

seus futuros moradores, seguindo os regulamentos da época da criação da cidade confirmando a 

tipologia da residência unifamiliar como o modo de morar por excelência. 

 

ANOS 40-50: EXEMPLARES DE UMA RELATIVA VERTICALIZAÇÃO 

Nossa pesquisa, que apenas se inicia, tem como foco os prédios com a função de habitação 

coletiva e de altura reduzida, uma vez que o uso de elevadores mecânicos era bastante raro. 

Alguns exemplares se destacam entre os prédios existentes nos bairros da região centro-sul, 

considerando sua distinção em relação ao entorno imediato, por estarem rodeados de casas 

unifamiliares. A amostragem buscou desde aqueles com várias unidades habitacionais e várias 

entradas aos de menor altura, ainda assim, com pelo menos duas unidades. Um segundo recorte 

refere-se à localização, todos na região centro-sul a uma distância média de 500 metros do 

perímetro da Zona Urbana. Foram selecionados: 

                                                
12O Decreto-Lei no. 84/1940 (aprovado no início do governo de Juscelino Kubitschek na Prefeitura) ampliou e detalhou a legislação 
municipal sobre as construções, com seus 393 artigos se restringindo a acrescentar nas “Casas de Apartamentos” (art. 162-164), a 
necessidade de instalação contra incêndio, de uma portaria, de “instalação coletora de lixo” e da obrigatoriedade de um “terraço”, se 
referindo às áreas de serviço, para cada apartamento. E, no caso dos “…aposentos de empregados […] que haja, para estes, 
instalação independente de W.C. e chuveiro” (art. 164).	
13 A CCNC idealizou as casas-tipo para os funcionários do governo que seriam transferidos da antiga capital, Ouro Preto, e outros 
moradores. Cf. BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Anexo IV - sintese da história de BH. Disponível em 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=anexo_iv_-_sintese_da_historia_de_bh.pdf.  Acesso em em 
09/10/2017. 
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1. Conjunto de Edifícios Residenciais do IAPB, no bairro Cidade Jardim 

2.  Prédio de Apartamentos, no bairro Serra 

3.  Casas em fita, no bairro Serra 

4.  Prédio de Apartamentos, no bairro Serra 

5.  Casas geminadas, no bairro São Lucas 

Começando pela edificação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB), esta 

insere-se na quadra 01 do bairro Cidade Jardim14, em terrenos de propriedade do referido 

Instituto, situado entre as ruas Bernardo Mascarenhas e Carvalho de Almeida e a Avenida 

Prudente de Morais. Na época de sua construção, a urbanização desse bairro ainda era muito 

incipiente: a Avenida Prudente de Morais ainda não existia e o córrego do Leitão, que determinou 

seu traçado, corria em leito natural. A Rua Carvalho de Almeida era apenas um caminho (Fig. 1). 

 

Fig. 1 – Localização do Edifício IAPB, Bloco 1, em detalhe de 
Cobertura Aerofotogramétrica do município de Belo Horizonte 
(1952-3). In: PANORAMA..., fig. 27, p.73. (Obs.: à esquerda, 
destaca-se a forma triangular do edifício da Escola de 
Odontologia, ainda em construção). 

A implantação observa uma sequência de blocos laminares paralelos, com jardins intermediários, 

sendo que a edificação mais antiga (Fig. 2) tem a fachada principal voltada para a Rua Bernardo 

Mascarenhas, na cota mais alta do terreno, e o último na cota mais baixa, próxima ao eixo da 

futura Avenida Prudente de Morais. De acordo com os registros obtidos no Arquivo Público da 

Cidade de Belo Horizonte (APCBH), o primeiro bloco foi construído em duas etapas: a primeira, 

com doze apartamentos, obteve aprovação em 1951 e a segunda com seis apartamentos, em 

1953. É portanto posterior ao conhecido Conjunto IAPI, na região noroeste. A organização da 

                                                
14O bairro Cidade Jardim, em Belo Horizonte, foi urbanizado ao longo da década de 1940, segundo legislação específica para sua 
formação e ocupação, com foco no uso residencial e habitações de alto luxo. Cf. BELO HORIZONTE. Lei Municipal n°39/1948. 
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planta evidencia preocupação quanto à setorização dos espaços, tendo bem definidas as 

circulações social e de serviço, sobretudo esta última, que, a partir do patamar da escada, 

desenvolve-se separadamente. Também são notáveis as proporções generosas dos ambientes, 

sobretudo dos quartos, sala e cozinha, principalmente se comparadas aos padrões atuais. A 

edificação obedece à legislação específica, com afastamentos frontais e laterais. 

 

 
Fig. 2. Conjunto IAPB – Situação e ampliação do Bloco lindeiro 
à Rua Bernardo Mascarenhas. (Apcbh06_IAPB_pj36) Fonte: 
Acervo APCBH. Acesso em 20/07/17. 

Em linhas gerais, a concepção da edificação (Fig. 3) denota preocupação com o conforto e a 

privacidade dos moradores, a partir da ênfase nos aspectos da setorização e funcionalidade dos 

espaços. A implantação chama a atenção pelo fato do primeiro bloco ter sido construído em cota 

mais alta que a rua, o que somado ao afastamento, confere perspectiva e imponência à massa 

edificada. O primeiro bloco está em uma cota bem acima do passeio justificando uma previsão de 

construção do outro bloco que está em cota mais baixa, portanto mais próxima do passeio. Essa 

configuração reforçou a horizontalidade dos blocos. 

 

Fig. 3 – Edifício IAPB, Bloco 1 e 2, Rua Bernardo Mascarenhas, 
Cidade Jardim, Belo Horizonte. Fotografia de Marcelo Palhares 
Santiago. Disponível em 
http://www.arqbh.com.br/2017/01/conjunto-iapb.html, acessado 
em 24.jul.2017. 
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A composição marcadamente horizontal é quebrada a intervalos regulares, correspondentes aos 

acessos principais e caixas de escada, onde se dispõem caixilhos de iluminação da circulação 

coletiva. No projeto original, os vãos de acesso principais são rematados em vergas retas (Fig. 4), 

em conformidade com a composição sóbria do volume. A constatação das vergas em arco abatido 

na edificação existente, faz pensar em uma tentativa de acrescentar uma certa “nobreza” – 

associada à tipologia eclética aplicada a moradias coletivas. A cobertura em duas águas, com 

tacaniças nas extremidades, é arrematada por beirais em cimento armado. Embora não se 

coadune perfeitamente à linguagem formal do Movimento Moderno, este exemplar, com seus 

vários blocos, reafirma a aceitação de novidades tanto a de prédio de apartamentos como 

moradia coletiva como também novidades na volumetria. 

 

Fig. 4. Fachada IAPB, Bloco 1 e 2, Rua Bernardo Mascarenhas, 
Cidade Jardim, Belo Horizonte. Fonte: Acervo APCBH. Acesso 
em 20/07/17. 

Todos os demais blocos construídos seguem as mesmas características da edificação 

sumariamente descrita acima, exceto no que se refere às dimensões longitudinais, que variam 

conforme a conformação do terreno que se afunila em direção à Avenida Prudente de Morais. O 

bloco de menores dimensões localizado na outra extremidade do terreno foi aprovado em 1955. 

Não foi prevista área de estacionamento. 

O segundo exemplar refere-se a uma edificação (Fig. 5) situada em terreno composto de dois 

lotes (17 e 18, quadra 3C, 8a. Zona Suburbana), à esquina das ruas Estevão Pinto (antiga Rua 

Chumbo) e Palmira, no bairro Serra, aprovada inicialmente em 1952, seguindo-se modificação 

para acréscimo de porão, aprovado em 1953. Essa edificação localiza-se no cruzamento de duas 

importantes vias do bairro, ainda hoje predominantemente residencial. Trata-se de um volume de 

dois pavimentos que ocupa toda a largura do terreno (24m) com o recuo frontal observado 

somente em relação ao alinhamento da Rua Estevão Pinto. 
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Fig. 5 – Fachada Edifício à esquina das ruas Estevão Pinto e 
Palmira, bairro Serra, Belo Horizonte. Fonte: Acervo APCBH. 
Acesso em 20/07/17. 

A edificação apresenta três unidades habitacionais por pavimento, às quais se tem acesso direto 

da rua através de duas escadas em lance único. As dimensões internas são generosas nos 

quartos e salas embora alguns espaços sejam ventilados/iluminados através da área de serviços. 

A construção original, sobre baldrame elevado em relação ao terreno, justificou o acréscimo 

posterior de um pavimento em meio-subsolo, aproveitando a declividade da Rua Estevão Pinto 

para a construção de mais uma unidade habitacional, de dimensões menores. Se a organização 

da planta não apresenta elementos de maior interesse, o tratamento volumétrico destaca-se pela 

composição e proporção harmoniosas, que mais fazem lembrar uma residência unifamiliar. O 

tratamento do volume busca enfatizar uma simetria que não confere com a organização da planta 

dos pavimentos agregando características do proto-modernismo ou um tardio neocolonial 

encimado pelo telhado colonial de duas águas e um baldrame em pedras a vista, simulando uma 

composição de caráter regionalista. Numa cidade à época ainda marcada pela ocupação 

horizontalizada e predominância das moradias unifamiliares, não se pode perder de vista que 

pudesse haver resistência em relação às habitações coletivas, o que pode certamente levar à 

busca por uma construção de imagem mais próxima de uma residência senhorial. 

Apesar de contemporâneas, as edificações do IAPB, na Cidade Jardim, e da Rua Estevão Pinto, 

na Serra, mostram diferenças importantes, sobretudo quanto à implantação, refletindo tanto 

aspectos específicos da legislação como de uma abordagem estética. Quanto à origem dos 

empreendimentos, o primeiro é representativo de uma solução para o problema habitacional de 

uma categoria trabalhista; já o segundo, seria um investimento particular visando garantir uma 

renda anual para seu proprietário? Essa é uma questão a ser investigada. 

O terceiro exemplo da lista é um caso no mínimo curioso: trata-se de duas residências geminadas 

mas que contém também uma outra residência no andar inferior com entrada pela outra via, 

devido ao declive do terreno. Esse imóvel está situado na esquina das ruas Amapá e Monte Sião, 

também no bairro da Serra. Como se pode perceber pela fachada (Fig. 6), são duas casas de 

pequenas proporções, com pouca profundidade, que aparentam ser apenas uma. A construção no 

alinhamento também sugere obediência à legislação construtiva tendo permanecido com apenas 
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um pavimento na fachada principal. A aprovação do projeto original é de 1951. 

 
Fig. 6 – Fachada Edifício à esquina das ruas Amapá e Monte 
Sião, bairro Serra, Belo Horizonte. Fonte: Acervo APCBH. 
Acesso em 20/07/17. 

Na sequência de obras analisadas, destaca-se outro exemplar de habitação coletiva na Rua 

Amapá, desta vez, esquina com Rua Joanésia. De acordo com os registros encontrados no 

APCBH, há duas versões do mesmo projeto. Um com apenas um andar pelo lado da Rua 

Joanésia e outro com dois andares, respectivamente aprovados em 1953 e 1954, conforme 

figuras 7 e 8. 

 
Fig. 7 – Fachada Edifício à esquina das ruas Amapá e Joanésia, 
bairro Serra, Belo Horizonte. Fonte: Acervo APCBH. Acesso em 
20/07/17. 

 
Fig. 8 – Fachada Edifício à esquina das ruas Amapá e Joanésia, 
bairro Serra, Belo Horizonte. Fonte: Acervo APCBH. Acesso em 
20/07/17. 

Como se pode perceber pelas imagens acima, há apenas duas entradas independentes. Porém, 

ao todo foram construídas quatro unidades, sendo uma com entrada justamente pela esquina das 

duas ruas, a segunda, com entrada pela Rua Amapá, visto na fig. 08, à esquerda, e as outras 

duas unidades têm entrada pela Rua Joanésia, através de um portão que dá acesso ao pátio nos 
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fundos dos dois primeiros apartamentos. Engenhosamente, esses dois apartamentos no segundo 

piso são inteiramente simétricos, em planta (não mostrada aqui por se tratar de edificação 

existente e habitada). O volume é compacto, dominado pelas linhas retas, destacando-se as 

aberturas com moldura e a platibanda com saliências paralelas em massa que esconde o telhado 

em duas águas convergentes para uma calha central, bem ao estilo proto-moderno, valorizado 

pela declividade natural do logradouro. Esse também é até agora o único exemplar com entrada 

de veículo, aproveitando a declividade do terreno. 

Por último, um conjunto de casas geminadas, com um pavimento na fachada principal, mas 

também tomando partido da declividade. Trata-se de um conjunto situado no bairro São Lucas, 

cujo projeto foi aprovado em 1957, construído sobre o alinhamento e com acesso pela Rua 

Camões (Fig. 9) e recuo da Rua Dante. Consiste de duas moradias em dois pavimentos, com 

pátios cobertos no meio-subsolo, aproveitamento resultante do declive forte da Rua Camões. 

Nesta, à direita, existe um acesso suficiente para passagem de veículos, o que potencializa o 

pátio como eventual garagem. 

 
Fig. 9. Fachada edifício à Rua Camões. Fonte: Acervo APCBH. 
Acesso em 19/07/17. 

Neste caso, a complexidade na solução das plantas dos pavimentos é evidenciada pelos acessos 

distintos das entradas sociais, uma para cada unidade, e com áreas de lavanderias e depósitos 

separadas, no pavimento inferior. 

É observado o limite de altura máxima estabelecido pelo dispositivo do “gabarito”, definido pelo 

ângulo de 55° a partir da altura de 5 metros na divisa. O tratamento da fachada denota 

apropriação da linguagem moderna já em vigor, o que se evidencia nas linhas retas, nas janelas 

em fita nas respectivas salas de almoço, no tratamento das áreas externas encontradas nos 

desenhos, no recobrimento das varandas com finas lajes planas impermeabilizadas e 

enquadramento das aberturas e na cobertura em duas águas convergentes (telhado borboleta) 

para uma calha central, embutida na platibanda alteada.15  

 

                                                
15O registro constante no acervo do APCBH indica a autoria de arquiteto ou arquitetos (Edson Queiroz e [____?] Rolf Fernandes), 
aparentemente recém-formados por se tratar de LP – ou seja, Licença Provisória. 
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CONCLUSÕES PARCIAIS 

Este trabalho, ainda em sua etapa inicial de investigação, abre assim possibilidades para avaliar 

as condições de moradia da classe média, com poucos recursos financeiros, seja como 

adquirente ou como locatária. As linguagens adotadas nos exemplares ora abordados são 

contemporâneas da busca pela pureza do Movimento Moderno e Belo Horizonte foi palco de 

muitos investimentos no setor. No período analisado, Juscelino Kubistchek foi prefeito (1940-45) e 

governador (1950-54) e seu governo encampou a modernização da cidade, particularmente sua 

infraestrutura, sua aparência, suas atividades e sua economia. 

Em que pequem esses exemplares na adoção de uma linguagem estética conservadora, as 

soluções arquitetônicas, formais e funcionais, confirmam um período de transição, um estado de 

mudanças nos dois sentidos. Por um lado, nos projetos cuja organização espacial parece filiada 

às tendências do Movimento Moderno, não se observa uma correspondência direta às questões 

ou razões específicas do MoMo. Por outro, os investimentos da iniciativa privada na produção 

habitacional parecem manter a mesma sistemática projetual quanto às relações espaciais 

funcionais e racionais, mantendo explicitamente a aparência conservadora. 

E, remarque-se que uma profusão de projetos de casas em fita e uma raridade de edifícios 

residenciais com muitos pavimentos eram comuns na Europa da primeira metade do século XX, 

os primeiros exemplares europeus de arquitetura moderna até os anos quarenta (se pensarmos 

nas propostas executadas por Walter Gropius, Le Corbusier, Bruno Taut, Ludwig Hilberseimer, 

Mies van der Rohe e outros) não tiveram muitas outras opções. As mesmas restrições 

construtivas (técnicas ou financeiras) foram talvez um dos pontos em comum entre os europeus e 

os brasileiros. A ocupação esparsa na cidade configura uma situação de tentativas, de 

experimentos, à qual a população aos poucos ia se adequando, aceitando como novas formas de 

morar. 
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