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Apresentação

O tombamento do Palácio da Inconfidência pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cul-

tural do Município de Belo Horizonte é, para nós, motivo da mais grata satisfação. Torna-se 

um auspicioso impulso para enfatizarmos a criação, em curso, do Memorial do Legislativo 

Mineiro, uma das mais destacadas ações priorizadas pela atual Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais.

O reconhecimento do valor histórico da edificação que abriga o Parlamento mineiro represen-

ta não apenas a preservação de uma importante construção da segunda metade do século 

XX, especialmente concebida para ser a sede do Poder Legislativo, mas também a celebração 

de sua arquitetura, de seu mobiliário e das principais peças de arte que pertencem ao seu 

conjunto, digno de consideração na paisagem urbana de Belo Horizonte.

A preservação da memória institucional é uma das ações integrantes do Direcionamento 

Estratégico da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que observa, de perto, o 

pensamento da cientista social húngara Agnes Heller, para quem a história constitui a própria 

substância da sociedade.

Com efeito, a trajetória do Poder Legislativo, registrada nas instalações que o abrigam, remete a 

um conjunto de símbolos que, presentes em nosso cotidiano, nos lembram a formação de nosso 

povo, alimento permanente das ideias, das posturas e dos conflitos que os Deputados Estaduais 

devem administrar, na busca do consenso democrático entre as divergências políticas.

Poder conhecer melhor as concepções do mundo e da arte presentes em cada recanto do 

Palácio da Inconfidência, como propõe este catálogo, é reviver uma memória recente, mas já 

ameaçada de esquecimento. Os fatos subjacentes à construção do lugar e à sua decoração 

interna ajudam no fortalecimento de nossa memória coletiva.

A história de uma nação é construída pela memória coletiva. Segundo o pensador e soció-

logo francês Maurice Halbwachs, a memória individual se apoia nas percepções produzidas 

pela memória coletiva e pela memória histórica. Tenhamos, então, na nossa vida diária, a 

consciência das ideias, reflexões, sentimentos e paixões que impregnam o ambiente que nos 

circunda.



O registro dessas primeiras décadas vividas no interior do Palácio da Inconfidência ou na pra-

ça que o abriga, aberta ao povo, é o capítulo inicial de uma longa narrativa a ser ainda escrita, 

para cuja construção estamos todos convocados, a partir de nosso empenho para assegurar 

o bem-estar de nossa comunidade e de seus cidadãos.

Deputado Dinis Pinheiro

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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Introdução

O Palácio da Inconfidência, que abriga a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

assim como seus bens móveis (mobiliário) e integrados (vitrais da capela, escultura de Amilcar 

de Castro e painel de madeira localizado na sala do Presidente), e um pau-brasil plantado no 

Largo da Bandeira foram tombados definitivamente em 24 de junho de 2009 pelo Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte. No ano seguinte, foi tom-

bado também o mural Minas do Século XVII ao Século XX, de Yara Tupinambá, bem integrado 

ao Palácio da Inconfidência.

O prédio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, inaugurado em 1º de março de 1972, 

foi inspirado na arquitetura modernista. O primeiro passo para a concretização do projeto 

de construção de uma sede própria da Assembleia foi dado em 1961, quando o Governador 

do Estado, José de Magalhães Pinto, adquiriu, em sistema de permuta com a Universidade 

Federal de Minas Gerais, um terreno de cerca de 9.600 m2, destinado à construção da sede do 

Poder Legislativo. Em 1963, foi instituído um concurso para a seleção do melhor projeto ar-

quitetônico para o Palácio da Inconfidência, do qual saíram vencedores os arquitetos Richard 

Kohn e Pawel Martyn Liberman (BELO HORIZONTE, 2008).

Esses arquitetos apresentaram a proposta de um prédio grandioso e moderno, que viria a ser 

a primeira sede própria da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, posto que até 

então o Legislativo mineiro vinha ocupando espaços físicos emprestados. 

Aprovado o projeto, a construção do Palácio da Inconfidência só foi iniciada algum tempo 

depois, devido à falta de recursos financeiros. Finalmente, em 1° de março de 1972, o prédio 

da Assembleia Legislativa foi inaugurado. Fazem parte do Palácio da Inconfidência: o Plená-

rio; os plenarinhos, para reunião das comissões; a maioria dos gabinetes parlamentares; a 

Diretoria-Geral; a Secretaria-Geral da Mesa; as assessorias de apoio, e a área de comunicação 

social. Também funcionam ali os serviços de manutenção, uma capela, uma biblioteca, uma 

galeria de arte e um auditório para 142 pessoas. Nas galerias do Plenário, estão disponíveis 

274 cadeiras para os cidadãos que desejem acompanhar os debates e a votação das matérias 

legislativas.
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Destaca-se no Palácio da Inconfidência seu mobiliário, que se apresenta como um importante 

registro da história do design brasileiro, da tentativa de integração das artes com a arquite-

tura. O estudo desse tipo de artefato apresenta-se como uma rica, embora pouco utilizada, 

fonte de pesquisa para a história, uma vez que os bens móveis são produto da relação esta-

belecida entre o homem e sua casa ou local de trabalho (BELO HORIZONTE, [2008]). Uma in-

vestigação sobre mobiliário pode ser instigante e produtiva se, a partir do acervo, desenvolver 

reflexões acerca de “questões que sinalizam para uma compreensão do significado do objeto 

enquanto produto, expressão e vetor de relações sociais, em determinado contexto histórico” 

(JULIÃO, 2002, p. 92).

O tombamento dos bens móveis do Palácio da Inconfidência foi o primeiro do tipo realizado 

pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte e configu-

rou-se como uma forma de valorizar o mobiliário e o trabalho de designers renomados, como 

o brasileiro Sergio Rodrigues, o italiano Vico Magistretti, o polonês Jorge Zalszupin e os norte-

-americanos Charles Eames e George Nelson. Integra o catálogo todo o mobiliário tombado 

da Casa, a saber: mobiliário do hall do Salão Vermelho; mesa de reunião do Salão Vermelho; 

mobiliário do Salão Vermelho; mobiliário do hall de acesso ao Plenário (estar I); mobiliário do 

hall de acesso ao Plenário (estar II); mobiliário do Plenário; Poltrona Mole; luminárias do Ple-

nário, das Galerias e do Salão Nobre; mobiliário do Salão Nobre; sofá e poltrona Maralunga.

Também integra o catálogo uma das obras mais conhecidas e importantes do escultor mi-

neiro Amilcar de Castro: a escultura em chapa de ferro dobrada, em forma circular, vazada 

ao centro por triângulo equilátero, localizada no Largo da Bandeira, instalada em 1988 para 

marcar o início dos trabalhos da Constituinte Mineira. Consta na publicação, ainda, o mural 

Minas do Século XVII ao Século XX, da artista plástica Yara Tupinambá, pintado em azul e 

amarelo, que mostra a saga do desbravamento e a colonização de Minas Gerais, datado de 

1973. O painel em lambri de madeira com superfícies em relevo, que compõe duas paredes 

da Sala do Presidente da Assembleia Legislativa, e os vitrais da Capela, em estrutura de ferro 

pintada na cor grafite, com desenhos geométricos de vidro nas cores azul, magenta, amarelo 

e transparente, também foram tombados e integram o catálogo.

Por fim, cabe mencionar o pau-brasil, declarado árvore nacional em Lei Federal de 1978 (BRA-

SIL, 1978). Em função da relevância dessa espécie arbórea para a história do Brasil, o exem-

plar do pau-brasil (Caesalpinia Echinata, Lam), plantado pela Assembleia Legislativa em 1998 

e localizado no Largo da Bandeira, foi eleito para proteção e também integra o catálogo.

O catálogo é composto por fotos do mobiliário em conjunto e de fotos individuais dos bens 

móveis e integrados, além do Palácio da Inconfidência e do pau-brasil. O tombamento ob-



13

jetiva preservar o bem, sem, no entanto, “engessá-lo”, afastá-lo do uso para o qual foi con-

cebido. Não há que se isolar o bem tombado: é imprescindível garantir sua integridade, mas 

mantê-lo em uso. Tendo em vista essa concepção, as fotos do catálogo retratam os bens como 

eles se encontram atualmente na Assembleia Legislativa, expondo as marcas do tempo e do 

uso, sem compor ambientes ideais montados artificialmente. 

Nas legendas das fotos constam as seguintes informações, quando encontradas: 

Nome ou título 

Autor

Material / técnica

Data

Dimensões (altura; comprimento; largura ou diâmetro e largura).

Valentina Gomes Somarriba
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Breves considerações sobre a trajetória 
do Legislativo mineiro

Otávio Soares Dulci*

O lançamento do catálogo de bens tombados da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais é uma ocasião propícia para repassar a trajetória da Instituição. Para fazê-lo, é interes-

sante considerar dois ângulos: a evolução institucional do Legislativo estadual e o seu papel 

nas diferentes fases da história do Brasil. Esse segundo aspecto tem a ver com as variações 

dos regimes políticos, desde a Monarquia, passando pelos vários arranjos da República Fede-

rativa, até chegar à atualidade. O primeiro aspecto, por seu turno, diz respeito à dinâmica de 

funcionamento da Assembleia Legislativa. 

Essa dinâmica está ligada às características de cada regime implantado no País, mas não 

deriva necessariamente de tais características. Prova disso é o que observamos no regime ins-

tituído pela Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), que modificou a ordem federativa brasileira 

num sentido desfavorável aos Estados membros. Houve a preocupação louvável, e necessária, 

de valorizar os Municípios, que foram alçados à condição de entes da Federação. Até então, os 

Municípios eram pouco mais que subdivisões administrativas dos Estados a que pertenciam. 

Desde 1988, eles melhoraram sua situação financeira e, mais importante, ganharam atribui-

ções no campo das políticas públicas, em linha com o objetivo de descentralização política e 

administrativa que fazia parte da agenda democrática sustentada naquela época. 

Por certo, o objetivo de descentralizar não visava apenas aos Municípios. Também os Estados 

deviam ser fortalecidos por uma distribuição mais equilibrada do poder, que estivera tão cen-

tralizado na União – ou melhor, na Presidência – sob o regime ditatorial. No entanto, os Esta-

dos não ficaram bem definidos no atual ordenamento. Eles são unidades muito importantes 

na configuração da vida política, sobretudo na dimensão eleitoral, mas encontram-se numa 

espécie de zona cinzenta quanto à função que devem desempenhar no sistema. 

No entanto, justamente no período recente, os órgãos legislativos estaduais têm-se destaca-

do, em maior ou menor grau, por inovações políticas e institucionais. O exemplo da Assem-

bleia Legislativa do Estado de Minas Gerais é expressivo nesse sentido. O Legislativo mineiro 

*Bacharel em Ciências Sociais (FAFICH/UFMG), mestre em Ciência Política (FAFICH/UFMG) e doutor em Ciência Política (IUPERJ); professor no Departa-
mento de Relações Internacionais da PUC Minas.
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passou por notável evolução que reflete bem os avanços do regime democrático que o povo 

brasileiro conquistou na década de 1980.

Que diferença das origens do Legislativo Mineiro! Ele começou a funcionar numa casa mo-

desta de Ouro Preto, nossa antiga capital. Reunia-se apenas dois meses por ano, com a 

finalidade principal de votar o orçamento do Governo Provincial. Os Deputados faziam reque-

rimentos e solicitavam informações sobre o andamento de medidas administrativas. Às vezes 

apresentavam propostas sobre temas da política nacional dirigidas ao Legislativo nacional ou 

à autoridade máxima do país, o Imperador. E, de tempos em tempos, discutiam e votavam a 

criação de novos Municípios. 

A origem da Casa foi o Ato Adicional de 1834 (FARIA; DULCI, 2005), primeiro esforço de 

descentralização após a independência do Brasil. Entretanto, o regime monárquico era essen-

cialmente unitário, dando pouca margem ao autogoverno das províncias e localidades. O que 

significa que a Assembleia era um órgão bastante limitado. 

Os Deputados eram personalidades de prestígio em suas regiões, mas eram escolhidos por 

um colégio eleitoral ínfimo, de acordo com o sistema censitário em vigor. Todos eram pessoas 

de posses, que participavam da política em virtude de suas posições de liderança pessoal ou 

familiar nos locais onde residiam. O mandato não os ocupava em demasia, apenas poucos 

meses, e, além disso, os transportes eram precários naquela época. A melhor estrada era o 

Caminho Novo, de Ouro Preto ao Rio de Janeiro. Em 1835, primeiro ano de funcionamento 

da Assembleia mineira, gastavam-se dezoito dias para percorrê-lo. Imaginem a dificuldade da 

viagem desde o Jequitinhonha ou o Norte de Minas. 

Alguns assuntos de ordem geral figuraram nos debates dos Deputados na época da Mo-

narquia, sobretudo na fase final do regime, quando o tema do fim da escravidão tomou 

conta da pauta. Outro tema candente foi a desconcentração do poder, sob a bandeira da 

federação. A República nasceu de uma mobilização que tanto tinha de republicana quanto 

de federativa. 

Já de antes, vinha uma preocupação crescente com a decadência de Minas Gerais, talvez 

pela comparação com o surto de riqueza da região no século anterior. A proposta de mudar a 

capital para um novo local começou a circular como meio de fomentar o progresso. 

E, de fato, a proposta de construção de uma nova capital – que veio a ser Belo Horizonte – se 

destacou nas atividades do Legislativo Mineiro no início do regime republicano. Em 1891, 

uma Constituinte se reuniu para produzir a primeira Carta de organização autônoma do 

Estado (FARIA; DULCI, 2005). Ela previa a mudança da capital e ainda o sistema bicameral: 

o Poder Legislativo seria composto de uma Câmara de Deputados e de um Senado Esta-

dual. E assim funcionou até 1930, quando se encerrou a Primeira República, ou República 

Velha, como ficou conhecida. 



17

A República Velha foi o regime mais descentralizado que o Brasil já teve. Teoricamente os Es-

tados possuíam larga autonomia, embora somente os principais Estados tivessem condições 

efetivas de usufruí-la. Minas Gerais estava nesse rol. E mais: exerceu forte influência sobre o 

governo federal durante a maior parte do período. Em vinte anos, de 1906 a 1926, quatro minei-

ros ocuparam a Presidência da República: Afonso Pena, Wenceslau Braz, Delfim Moreira e Artur 

Bernardes. Isso nunca mais aconteceria, pois os outros presidentes mineiros chegaram ao cargo 

em intervalos de tempo bem maiores: Juscelino Kubitschek, Itamar Franco e Dilma Rousseff. 

Os Estados foram fortalecidos com o regime republicano, mas seus órgãos legislativos nem 

tanto. O que se registrou nessa fase foi uma grande subordinação do Legislativo ao Executivo. 

O fato de haver apenas um partido no cenário político explicava esse atrelamento. Em Minas, 

o Partido Republicano Mineiro (PRM), organização poderosa, ocupava praticamente todos os 

espaços de poder, em simbiose com o Palácio do Governo, e permeava o interior do Estado 

por meio dos “coronéis” e chefes políticos.

Já no regime seguinte, a Segunda República, surgiram novos partidos – embora ainda de âm-

bito estadual – e pela primeira vez a Assembleia vivenciou um clima de debate político. Mas 

o Legislativo estadual funcionou por menos de três anos, até que o golpe de novembro de 

1937 viesse suprimir a democracia nascente. Contudo, de 1935 a 1937 algumas novidades 

aconteceram. Uma foi a experiência da representação classista, pela qual certo número de 

Deputados eram eleitos por sindicatos, e não pela população em geral. Outra foi a extensão 

do direito de voto às mulheres, um dos avanços políticos da Revolução de 1930, ao lado da 

instituição da Justiça Eleitoral. Aos poucos, a cidadania brasileira ganhava corpo.

Com a ditadura varguista do Estado Novo, a Assembleia Legislativa mineira ficou fechada por 

quase dez anos. Só reabriu em março de 1947. Daí até março de 1964, a Assembleia ganhou 

destaque pela intensidade das disputas entre os partidos da época, polarizados pelo Partido 

Social Democrático (PSD) e a União Democrática Nacional (UDN). Nesse meio tempo, cada 

um deles ocupou o governo de Minas por dois mandatos, sempre enfrentando na Assembleia 

a carga da oposição. A UDN se notabilizou pela dureza de sua oposição ao PSD, e este, embo-

ra parecesse mais conciliador em alguns aspectos, não ficava atrás. As controvérsias giravam 

em torno de questões internas do Estado e dos Municípios, mas mudaram de patamar na dé-

cada de 1960, quando focalizaram, cada vez mais, problemas nacionais, em alta temperatura 

ideológica, sobretudo às vésperas do golpe de abril de 1964.

O número de Deputados era agora bem maior: 72. Os meses de funcionamento também ha-

viam aumentado. Na década de 1930 eram três meses por ano. Em 1947 passaram para seis 

meses. Até que, no começo da década de 1950, estenderam-se para quase todo o ano, com 

intervalos de férias, como é hoje. 

Porém as instalações continuavam as mesmas. A Assembleia funcionava no velho casarão 

para onde se mudara no começo do século XX, na Praça da República, atual Praça Afonso 
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Arinos. Havia o Plenário, algumas salas adjacentes e poucos funcionários, na área administra-

tiva. Os Deputados não dispunham de gabinetes, trabalhavam em suas casas e à tarde iam 

para as sessões. Não havia assessoria ou suporte técnico. O contraste não poderia ser maior 

entre a vibração política da Casa e a precariedade das informações e análises com que os 

Deputados podiam contar para estudar os assuntos e propor seus projetos. Na verdade, esse 

era o padrão da época. No Congresso Nacional, no Rio de Janeiro, acontecia mais ou menos 

a mesma coisa. 

Em 1959, o casarão pegou fogo. Foi preciso, então, planejar uma nova sede, que acabaria 

por abrigar uma Assembleia de fisionomia renovada, como é hoje. O projeto arquitetônico foi 

escolhido em 1963, mas a construção demorou muito. 

A nova sede foi inaugurada em 1972, no período mais pesado da ditadura. O Legislativo 

vivia uma fase de penumbra política, que foi atenuada pelo começo de sua modernização 

institucional. A melhoria das instalações seria uma forma de compensar a amputação das 

liberdades? É interessante comparar essa realidade com a do Congresso Nacional: este, ao 

se mudar para Brasília, passou a funcionar em escala muito mais moderna, naqueles grandes 

espaços projetados por Oscar Niemeyer. 

O fato é que, em meados da década de 1980, quando o país ingressou na fase de transição 

para a democracia, a Assembleia estava preparada para acompanhar esse processo, e, mais 

ainda, para dar a ele contribuição sólida.

Em 1986, foram eleitos os senadores e deputados federais que se dedicaram nos dois anos seguin-

tes à elaboração da nova Constituição brasileira (FARIA; DULCI, 2005). Em seguida, os Estados 

se puseram a reorganizar suas constituições com base na Carta federal. A Assembleia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais assumiu a função de órgão constituinte ao longo do ano de 1989. 

Na prática, tratava-se de adaptar a organização do Estado às diretrizes federais promulgadas 

no ano anterior. O fruto mais significativo da Constituinte não foi esse, e sim o impulso que 

ela deu à democratização e modernização da Assembleia. 

A democratização foi propiciada pela oportunidade de apresentação de emendas populares. 

Isso fez com que a Assembleia se transformasse em espaço de interlocução dos mais diversos 

segmentos sociais. 

A modernização dos serviços, que vinha ocorrendo há mais tempo, avançou em função da 

Constituinte, na medida em que esta exigiu uma base técnica de informações e de assessora-

mento que era muito superior aos procedimentos tradicionais do Legislativo. 

E assim a Assembleia de Minas Gerais entrou na década de 1990 em ritmo construtivo. De-

senvolveu, desde então, instrumentos de aproximação com a sociedade, entre os quais assu-
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miram destaque naquela época as audiências públicas regionais, para acolher a participação 

popular na elaboração do Orçamento. Ganharam relevo, também, os seminários legislativos, 

os fóruns técnicos e os ciclos de debates, sobre distintas políticas públicas e sobre questões 

de interesse para Minas e sua população. Tais iniciativas ajudaram a valorizar o Legislativo, 

encurtando a distância que o havia separado da população durante os “anos de chumbo”.

Em sua fisionomia contemporânea, a ação do Poder Legislativo não está mais centrada, como 

no passado, nos trabalhos em plenário, e depende cada vez mais das comissões. Estas são 

hoje muito mais dinâmicas e participativas, preenchendo bem a função do Legislativo como 

órgão de vocalização de opiniões, debate de problemas e formulação de soluções.

A facilitar tudo isso, a Assembleia mineira teve o mérito de inovar na parte tecnológica. Foi 

pioneira na informatização, em fins da década de 1970. Montou também a primeira emissora 

legislativa, assim que foi regulamentado no país o sistema de TV a cabo, organiza teleconfe-

rências e utiliza a internet e outros meios de comunicação que vêm surgindo. É interessante 

observar como a qualificação técnica do Poder Legislativo tem contribuído para o exercício 

do seu papel político de representação popular, por meio da comunicação, da participação e 

da transparência.

Há muito a aprimorar e a amadurecer na nossa experiência democrática, mas para avançar-

mos temos que dar o devido destaque ao que já foi conseguido.  Realizações importantes 

foram alcançadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Essa é uma das 

principais conclusões que se podem extrair da sua trajetória.
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A arquitetura, o modernismo e a síntese das artes 
no Palácio da Incon2dência: os bens móveis e os 

integrados como patrimônio histórico-cultural

Denise Marques Bahia*

O edifício sede da Assembleia Legislativa do Estado Minas Gerais é uma manifestação do 

modernismo tardio que se fez notar na experiência arquitetônica e urbana de Belo Horizonte 

nas décadas de 1960 e 1970. De aspecto austero e com características notadamente fun-

cionalistas, o Palácio da Inconfidência reúne os atributos considerados, na época, essenciais 

para edifícios representativos do poder público, como se pode notar no memorial descritivo 

do projeto vencedor do concurso público realizado em 1963 e na justificativa da escolha pela 

Comissão Julgadora:

expressão de unidade na estrutura simples e franca e na disposição dos vários 
órgãos, um resultado plástico com ausência de elementos alheios à própria 
expressão construtiva e funcional, caracterizando uma solução legítima e vigo-
rosa (CONCURSO ..., 1963, p. 281).

 

Podemos identificar traços modernistas na espacialização interna, no próprio funcionalismo; 

na planta geradora do volume; na primazia da solução estrutural otimizada pelo uso de uma 

grelha modulada de 12,0 x 12,0m, com vigas espaçadas de 6,0 em 6,0m; nos grandes vãos; 

no jogo dos altos pés-direitos; na evidência da estrutura de concreto; na integração das artes 

com a arquitetura: pintura, escultura, mobiliário, paisagismo. O edifício foi pensado de dentro 

para fora, tomando como ponto de partida o plenário centralizado, como afirmaram os arqui-

tetos autores – Richard Kohn e Pawel Martyn Liberman – no Memorial Descritivo do projeto, 

o que resultou num volume fechado.

Esse partido arquitetônico enfatiza a experiência interna do objeto, o tratamento cuidadoso 

dos revestimentos e a importância de seus bens móveis e integrados, sobretudo seu mobi-

liário. Nessa interiorização proposital está a ambivalência de um edifício que se pretende 

expressivo de sua função pública, como assembleia, e que não se abre para as ruas e praças 

de modo mais consoante com a topografia do terreno.

*Arquiteta, mestre em Arquitetura (EAUFMG) e doutora em História (Fa2ch/UFMG); professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC 
Minas; membro do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município – Belo Horizonte.
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O aspecto simbólico do edifício se manifesta em elementos externos: o nacionalismo é refe-

renciado no generoso exemplar de pau-brasil, localizado na porção frontal do terreno, onde 

se define o Largo da Bandeira. A referência a Minas Gerais se faz presente na poética de 

Amilcar de Castro, que corta e dobra uma chapa de ferro e faz surgir um triângulo do jogo 

conciso e coerente de materialidade e espaço, o que não se verifica na arquitetura do edifício.

Não é no discurso funcionalista, rigidamente geometrizado e racionalista, mas na relação do 

edifício com a praça, no Largo da Bandeira, na singela Tribuna Popular, construída em 1991, 

na ambiência por eles criados, na interação das pessoas com a escultura de Amilcar de Castro 

e em seus bens integrados que pulsa a apropriação do lugar, conferindo-lhe sentido.

Consoante com a característica modernista da síntese das artes, no Palácio da Inconfidência, 

o mobiliário, a escultura, a pintura, o paisagismo integram o edifício, são constitutivos de sua 

arquitetura e adquirem valor de patrimônio histórico-cultural, o que é construído a partir de 

sua apropriação no tempo.

Nas três primeiras décadas do século XX, na experiência europeia e norteamericana, há uma 

superação da dicotomia entre arte e técnica que havia marcado o século XIX e o desenvol-

vimento da industrialização, o que coaduna com o desejo de modernização, de rompimento 

com o passado, de fazer parte do fenômeno da modernidade. No Brasil, em particular, há 

um movimento pendular e ambivalente de revalorização e busca da identidade nacional e 

o desejo de internacionalização e pertencimento ao rol dos países desenvolvidos economi-

camente. Moderno e nacional1  passam, neste contexto, em intrigante convergência com a 

ditadura Vargas e o chamado Estado Novo (1937-1945) e, posteriormente, com a política de-

senvolvimentista de Juscelino Kubitschek (1955-1960), a constituir dois aspectos relacionais 

e indissociáveis na arquitetura das cidades, nos cenários que estruturam a vida cotidiana e 

que incluem o mobiliário e outras manifestações artísticas.

Em artigo escrito como introdução para um álbum com fotografias de móveis brasileiros, des-

tinado à Feira Internacional de Nova York,2 intitulado “Notas sobre a evolução do mobiliário 

luso-brasileiro”, Costa (2000) analisa historicamente as origens, as influências e o desenvol-

vimento do mobiliário no Brasil, definindo três períodos: o primeiro, abrangendo os séculos 

XVI e XVII e prolongando-se até os setecentos; o segundo, período barroco do século XVIII, 

e o terceiro e último, que corresponde à primeira metade do século XIX, marcado por uma 

reação “acadêmica, liberal e puritana”. Para o autor, “depois disso, houve apenas modas im-

provisadas e sem rumo, já desorientadas pela produção industrial que dia a dia se acentuava” 

(COSTA, 2000, p. 197-198). Na segunda metade do século XIX, o pioneirismo do austríaco 

1            Sobre esta abordagem da arquitetura moderna e do modernismo no Brasil ver CAVALCANTI, Lauro. Moderno e brasileiro: a história de uma nova 
linguagem na arquitetura (1930-1960). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
 
2            O álbum não chegou a ser impresso, mas o artigo de Lucio Costa foi publicado na REVISTA DO SERVIÇO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 
NACIONAL, Rio de Janeiro: MEC, n. 3, 1939. 326 p.
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Michel Thonet, que desenvolveu magistralmente a técnica oriental de vergar a madeira e dividiu 

a produção em fases distintas, prevendo a possibilidade da industrialização e da exportação 

e as repercussões da Revolução Industrial nos modos de produção, no mundo do trabalho, na 

consolidação de sociedades urbanas, ocorre uma inflexão definitiva na concepção e materia-

lização dos móveis na Europa e no Brasil. Citando obras de Le Corbusier, Charlotte Perriand, 

Mies Van der Rohe e outros arquitetos de filiação moderna, Costa (2000, p. 204) destaca o que

caracteriza os poucos exemplos atuais de peças concebidas com espírito verda-
deiramente moderno – continuação lógica, embora tardia, daquelas primeiras 
produções industriais tão puras, de fins do século passado 

relacionando os seguintes aspectos, que podem iluminar o que seja o chamado mobiliário 

moderno, em que podemos inserir a obra de Sérgio Rodrigues, Zalzsupin e outros: 

[leveza,] armações, sejam elas de madeira, junco ou metálicas reduzindo-se 
apenas ao estritamente necessário, procurando assegurar, como o mobiliário 
setecentista, uma estabilidade perfeita e proporções ajustadas ao corpo (COS-
TA, 2000, p. 204).

cadeiras próprias para as atitudes ativas (escritório, piano ou sala de jantar), ou seja, mais 

especializadas, ou

mais cômodas, do tipo meio-repouso, apropriadas para espera, conversa ou 
leitura; ou então de grande conforto – poltronas estofadas e espreguiçadeiras. 
Em todas elas, as peças que constituem o encosto, o assento e, em muitos 
casos, os braços são soltas e independentes da estrutura propriamente dita, 
podendo ser removidas com facilidade para limpeza ou substituição das capas 
respectivas (COSTA, 2000, p. 204).

Ficam evidentes, nas colocações de Costa (2000), a recusa à manifestação neoclássica e 

eclética que ainda marcou a primeira metade do século XIX e a valorização da funcionalidade 

ligada à leveza, da praticidade, dos materiais e técnicas construtivas possibilitados pela indus-

trialização. Na concepção moderna, o mobiliário integra a arquitetura. Desde o final da déca-

da de 1930, período em foi escrito o citado artigo, até os anos de 1950 e 1960 do mesmo sé-

culo, o mobiliário no Brasil seguiu uma trajetória marcada pela tentativa de levar o design e a 

produção da esfera artesanal para o domínio industrial e pela consonância com as discussões 

estéticas mundiais somada a uma certa redescoberta de materiais e saberes próprios da cul-

tura brasileira. Essas características são o que confere singularidade ao modernismo brasileiro 

diante do movimento universal, o que reforça a importância histórico-cultural de nossos bens 

móveis e integrados presentes nos edifícios modernos, mesmo naqueles considerados moder-

nos tardios, da década de 1970, em que se preserva a característica fundamental da síntese 

das artes e, nos ambientes internos, um mobiliário pertinente e adequado à arquitetura.

Dentre os bens culturais móveis e integrados do Palácio da Inconfidência destaca-se o mo-

biliário de Sérgio Rodrigues, arquiteto e “desenhador de móveis”, como prefere ser definido, 
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marcado por um sentido de brasilidade e pelo apuro técnico com que trabalha a madeira 

numa linguagem moderna singular. Madeiras nobres são combinadas com couro, aço inoxi-

dável e palhinha, em composições harmônicas. A afinidade conceitual e estética entre suas 

obras, também presente na obra de Joaquim Tenreiro (1906-1992), e a arquitetura moderna 

brasileira fizeram com que a ele fossem encomendadas linhas completas de mobiliário para 

os edifícios de Brasília, para residências, para vários edifícios institucionais nas décadas de 

1950 e 1960. Em 1961, obteve o primeiro prêmio Bienal Internazionale del Mobile de Cantù, 

na Itália, com a notável “Poltrona Mole”, criada em 1957, que foi então exportada para 

muitos países. Sérgio Rodrigues passou a ser considerado “o criador do móvel moderno bra-

sileiro”, como consta num verbete da Grande Enciclopédia Delta Larrousse (RODRIGUES..., 

1971, v. 13, p. 5900). Seu trabalho agrega a qualidade do artesanal com o apuro técnico e os 

benefícios da industrialização, da produção seriada, questão cara à área do design e central 

no debate do movimento moderno.

Cabe destacar também entre os bens móveis e integrados, as peças de autoria de Jorge 

Zalszupin, arquiteto polonês que se radicou em São Paulo e criou em 1955 a L’Atelier Móveis. 

Em princípio com uma produção que apresentava cadeiras e estofados que reuniam mate-

riais como madeira, couro e vime, posteriormente Zalszupin especializou-se em móveis para 

escritório, produzidos em escala industrial. Tornou-se um dos primeiros fabricantes de móveis 

de plástico no Brasil, quando importou injetoras de poliuretano na década de 1960. Com 

linhas de móveis marcadas por qualidade estética, técnica e sofisticação, sua contribuição foi 

significativa na consolidação do mobiliário moderno no Brasil.

Temos também como bem integrado ao edifício sede da Assembleia Legislativa mineira a 

escultura de Amilcar de Castro que, a partir do corte e da dobra da chapa de aço, cria formas 

e espaços a partir do jogo entre a materialidade pesada da chapa de aço e a leveza do gesto, 

referenciando um triângulo com sua evidente carga simbólica para Minas Gerais. Sua locali-

zação potencializa o vazio da praça; o Largo da Bandeira e sua relação com o edifício e com 

os sujeitos, ditos usuários, confere identidade ao lugar.

O exemplar de pau-brasil (Caesalpinia Echinata Lam), espécie arbórea que remete às origens, 

referência histórica primordial no imaginário que compõe a identidade da nação brasileira, 

integra o paisagismo e também, como a escultura de Amilcar, qualifica o Largo da Bandeira. 

Ali a arquitetura, que inclui ambientes construídos, naturais e vazios circundantes, ganha 

sentido a partir da apropriação do espaço pelos sujeitos que nela se reconhecem numa re-

lação de pertencimento. Praça, escultura, edifício, vazios e árvore estruturam e definem a 

espacialização e a identidade desse lugar público – sede da Assembleia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais – que só se constitui como tal se vivenciado plenamente pela população e se 

devidamente preservado como patrimônio, considerando-se seu significado político e cultural, 

construído socialmente ao longo do tempo.
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Discreto e misterioso. Assim se apresenta aos transeuntes mais atentos o Palácio da Inconfi-

dência, sede da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Numa 

cidade reconhecida pela presença das obras de Oscar Niemeyer, o edifício erguido junto à 

Praça Carlos Chagas (popularmente conhecida como Praça da Assembleia), com caracterís-

ticas bastante diferentes daquelas dos prédios da Pampulha ou da Cidade Administrativa, 

surge envolto em uma aura de esfinge, à espera de ser devidamente decifrado e entendido. 

 

Sem provocar uma imediata inquietação visual e com construções bem mais altas em seu en-

torno, tem sua personalidade enfim percebida, mas os nomes dos arquitetos que o concebe-

ram praticamente não são conhecidos, mesmo nos meios mais intelectualizados. Exibe, então, 

uma elegância discreta e misteriosa. Torna-se, ainda, intrigante, pois o que de mais relevante 

acontece em seu interior é passado num nível subterrâneo. Ao mesmo tempo, mostra-se aber-

to para grandes manifestações da população, com sua tribuna popular no hall externo volta-

da para o espaço amplo da praça. Integra um cenário movimentado e inserido no cotidiano 

da cidade, enquanto exibe, com o passar dos anos, uma crescente vocação democrática.

 

O tombamento pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte reconhe-

ce o inestimável valor da edificação como registro de uma época. É resultado peculiar de um 

momento do modernismo, manifestação tardia, sem que esse tardio, já afastado do tempo 

da vanguarda e dos choques provocados na recepção do público por seu rompimento com as 

estéticas vigentes, resulte em uma depreciação, pois também tardio, considerando-se a linha 

do tempo, foi o barroco mineiro, primeira afirmação do gênio criativo brasileiro.

 

O espírito de época que molda a história do Palácio da Inconfidência ecoa um elenco de 

ideias que justificam o movimento cultural e artístico, que, desde o início, procurou se auto-

explicar por meio dos manifestos dos que nele se engajaram. No mundo, o modernismo se 

pautou por procurar ser a arte do presente, voltada para o futuro. Rapidamente espalhou-se 

pelas grandes capitais, adquirindo um caráter cosmopolita. Mas, no Brasil, o Modernismo se 

debruça, de um modo inesperado, sobre o passado. São os mesmos pioneiros da Semana 

de Arte Moderna de 1922 (Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral) que 

redescobriram os tesouros artísticos de Minas, com suas igrejas e seu casario coloniais, des-

lumbrando-se com o trabalho de Aleijadinho, arquiteto e escultor de inegável singularidade. A 

Uma expressão moderna

Isalino Silva de Albergaria*

* Doutor em Literaturas de Língua Portuguesa pela PUC Minas. Redator da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 



28

esse ponto de vista iria aderir Costa (2000), atuando tanto na construção de Brasília quanto 

na proteção e preservação de nossos bens históricos.

Consequência desse olhar amoroso dos modernistas para um período mais remoto – pois 

abominavam o passado mais recente com sua pintura acadêmica, sua poesia parnasiana 

ou o ecletismo tão provido de ornamentos da arquitetura – é a criação do então Serviço de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) –, em 1937, com seu anteprojeto redigido 

por Mário de Andrade. A afirmação da identidade nacional e um forte sentido de brasilidade 

marcariam o desenvolvimento do Modernismo no Brasil.

 

O prédio da Assembleia Legislativa reflete esse trajeto do programa estético modernista não 

só nos seus aspectos arquitetônicos, mas também em seu mobiliário, cuja concepção é forte-

mente associada à criação de um design de móveis autenticamente brasileiro e harmonizado 

à arquitetura que se afirmava e que, pioneiramente, manifestou-se em Belo Horizonte, patro-

cinada por Juscelino Kubitschek, não à toa sagrado patrono do Plenário, elemento central do 

Palácio da Inconfidência. 

 

Outros signos desse compromisso moderno, impregnados de referências manifestamente brasi-

leiras e mineiras, reconhecem-se tanto no seu espaço circundante quanto dentro das dependên-

cias da Assembleia Legislativa.

 

O Palácio da Inconfidência

O Palácio da Inconfidência, situado na Rua Rodrigues Caldas, 30, no Bairro  Santo Agostinho, 

é a quarta sede da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, desde que o órgão 

instalou-se em Belo Horizonte, transferido de Ouro Preto, em função da construção da nova 

capital.

 

Após ter ocupado temporariamente uma edificação erguida em 1895 pela Comissão Cons-

trutora da nova capital de Minas Gerais, localizada na Avenida Afonso Pena, entre as Ruas da 

Bahia e Tupis, a então Câmara dos Deputados mineira foi transferida, em 1905, para a Praça 

Afonso Arinos (na época, Praça da República), acomodando-se numa construção de linhas 

ecléticas, típica dos primeiros anos da cidade, que, originalmente, seria destinada a uma escola. 

Com suas atividades suspensas no período correspondente ao Estado Novo (1937-1945), ali 

permaneceria até o prédio ser destruído por um incêndio, em 19 de setembro de 1959.

 

Instalou-se então na antiga Casa d’Italia, na Rua Tamoios, quase esquina com a Rua São 

Paulo, uma solução provisória. O prédio, em estilo art-déco, havia sido inaugurado em 1936 

para abrigar todas as associações italianas de Belo Horizonte, inclusive o consulado, além 

do Grupo Escolar Benito Mussolini. Foi confiscado durante a Segunda Guerra Mundial, após 

ser depredado pela população em 1942, em razão da declaração de guerra do Brasil à Itália 
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fascista. Para abrigar a Assembleia Legislativa, contudo, fazia-se necessária uma nova sede, 

definitiva, dotada de maior conforto e mais adequada às funções de um parlamento.

 

O Palácio da Inconfidência, como foi chamado o edifício que conviria às necessidades do Le-

gislativo estadual, é, pois, produto de uma arquitetura representativa da modernidade tardia 

em Belo Horizonte, quando a novidade modernista já se mostrava incorporada e replicada 

em vários bairros da cidade desde os tempos pioneiros da Pampulha. É também fruto de um 

concurso público, um dos primeiros na esteira da escolha do projeto urbanístico de Brasília 

que consagrou as ideias de Lucio Costa e Oscar Niemeyer.

Durante os anos 1960 e 1970, no tempo processado entre a formulação do projeto e sua 

execução, outros importantes equipamentos urbanos foram inaugurados na capital mineira 

– a Estação Rodoviária, o Mineirão, o Palácio das Artes e o Palácio dos Despachos –, numa 

época de acelerado crescimento da cidade, que vinha afirmando sua importância, decorridos 

pouco mais de sessenta anos de sua fundação, no contexto de um país que se urbanizava 

rapidamente, mas ainda reduzido a duas metrópoles – São Paulo e Rio de Janeiro – e com a 

nova capital federal iniciando sua existência.

 

A decisão de construir uma nova sede para o Legislativo estadual remonta ao período do 

governo Magalhães Pinto, quando, em 1961, com a aquisição do terreno pertencente à então 

Universidade de Minas Gerais, atual Universidade Federal de Minas Gerais, foi publicado o 

edital para o primeiro concurso para escolha do futuro prédio, certame de âmbito nacional, 

mas sem vencedor, entre os quinze anteprojetos inscritos. Em maio de 1963, publicou-se novo 

edital, sendo dessa feita selecionado o trabalho de uma equipe de arquitetos radicados em 

São Paulo, comandada por Richard Kohn e Pawel Martyn Liberman, entre 29 concorrentes. O 

segundo concurso foi intermediado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB, encarregado 

de formar o júri entre os profissionais mais considerados na área.

 

A construção iniciada em março de 1964 só seria concluída oito anos depois, refletindo a 

atuação de diversos Presidentes da Casa: Deputados Castro Pires, José Augusto Ferreira Filho, 

Pio Canedo, Walthon Goulart, Jorge Vargas, Bonifácio de Andrada, Manoel Costa, Orlando 

Andrade, Homero Santos e Expedito Tavares.

 

Embora o prédio tenha sido inaugurado em plena ditadura militar, no Governo Emílio Médici, 

com o Estado chefiado por Rondon Pacheco, a concepção do Palácio da Inconfidência remonta 

à época da breve presidência de João Goulart, de grande efervescência cultural, marcada pelos 

avanços da música popular brasileira, do Cinema Novo, do teatro experimental dos grupos Are-

na e Oficina, da consagração literária de Guimarães Rosa e Clarice Lispector, enquanto Carlos 

Drummond de Andrade se popularizava como nosso maior poeta e cronista. 

 

Do escritório de arquitetos que pensou o Palácio da Inconfidência não se conhece a existên-

cia de outras obras da mesma importância, e torna-se premente que Liberman e Kohn sejam 
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devidamente recuperados e compreendidos, não apenas como arquitetos mas como agentes 

de nossa história cultural. 

 

Richard Kohn, nascido em 1927, iniciou seu curso de Arquitetura em Minas Gerais em 1947, 

mas diplomou-se em 1951 na Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro. Pawel 

Martyn Liberman, nascido em 1930, diplomou-se em 1954 no Georgia Institute of Technolo-

gy, nos Estados Unidos. Entre 1952 e 1963 projetaram diversos edifícios residenciais, comer-

ciais e industriais, além de clubes esportivos e planos urbanísticos, na cidade de São Paulo. 

Haviam obtido menção honrosa nos concursos para a Assembleia Legislativa do Rio Grande 

do Sul e para o Clube 15, em Santos.

 

A responsabilidade técnica pela construção do imóvel ficou a cargo do engenheiro Benedicto 

Júlio Valladares, e a administração da obra coube à Comissão de Construção do Palácio da 

Inconfidência – Copal.

Recebendo um nome alusivo a um movimento libertário do período colonial, movido pelo 

compromisso republicano e historicamente consagrado, a sede do Legislativo não só exprime 

em sua denominação a permanência dos valores iluministas subjacentes à Conjuração de 

Vila Rica, como encampa o sentimento de pertencimento à terra, identificado, em nosso 

caso, como mineiridade. No entanto, o projeto do Palácio, sem demonstrar uma declarada 

preocupação monumental ou uma expressão regionalista, busca o funcionalismo em uma 

simplicidade quase neutra, incorporando princípios e técnicas construtivos da época, como as 

vigas, os grandes vãos, o concreto e o vidro.

 

A comissão julgadora do concurso (João Batista Vilanova Artigas, Francisco Bolonha e Mauro 

Gomes Baptista) declarou ter optado pela escolha de um prédio “que pudesse abrigar con-

dignamente a função legislativa do Estado, que tão altas tradições tem no panorama político 

e cultural nacional.” Segundo seu parecer, a proposta vencedora mostrava “uma expressão 

de unidade na estrutura simples e franca e na disposição dos vários órgãos, um resultado 

plástico com ausência de elementos alheios à própria expressão construtiva e funcional, ca-

racterizando uma solução legítima e vigorosa”(CONCURSO ..., 1963, p. 281). O segundo lu-

gar foi atribuído à equipe formada por Laércio Macedo Gontijo, Marcos V. F. Soares e Homero 

Costa, e o terceiro, a Jorge Wilheim, Miguel Juliano da Silva e Paulo Zimbres.

 

No memorial descritivo do projeto, os arquitetos vencedores defendiam “um edifício de caráter 

próprio, destacando-se pela dignidade e simplicidade” para expressar “as tradições democrá-

ticas de Minas Gerais”, dando ênfase ao “plenário, fim e razão de ser de todo o conjunto”, 

evitando um “edifício pomposo, que o público se acanharia a frequentar”, sem “impor-se pela 

altura, incorrendo no perigo de ver futuramente prédios mais altos erguerem-se na vizinhança” 

(CONCURSO ..., 1963, p. 284). 

 

De fato, o Plenário é o elemento central, em torno do qual as demais funções do edifício vêm 

se agregar, complementadas por um grande hall, previsto como acesso principal, ao lado da 
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Praça Carlos Chagas. Ao evitar a verticalidade do prédio, optou-se por uma solução em parte 

subterrânea, com dois subsolos e um andar semienterrado, que, abrigando o Plenário, seria 

“o centro nervoso da Assembleia”. Ao andar térreo, foram sobrepostos mais dois pavimentos.

 

Com o tempo, o Palácio da Inconfidência iria incorporar novas referências à história política 

e cultural de Minas Gerais. O Plenário passaria a homenagear, a partir de 1978, o Presidente 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, o estadista mineiro falecido dois anos antes, que promoveu 

nossa modernização econômica e tanto privilegiou as artes do modernismo. 

 

O mural executado para decorar o depois extinto restaurante do prédio, instalado no segun-

do andar, com cenas significativas da vida de Minas Gerais desde o século XVII, criado em 

1973 pela equipe comandada pela artista plástica Yara Tupynambá, aluna de Alberto da Veiga 

Guignard, principal responsável pela formação de nossa mais conhecida geração de pintores, 

escultores, desenhistas e gravadores, também sob o influxo do modernismo tardio, reafirmaria 

a identidade simbólica do Parlamento estadual.

 

Finalmente, em 1988, celebrando a redemocratização do país e o início dos trabalhos da nova 

Constituição estadual, outro discípulo de Guignard, Amilcar de Castro, criaria uma escultura 

em ferro, no Largo da Bandeira e diante do Palácio. Usando uma forma que insere em um 

círculo um triângulo vazado, inspirou-se na bandeira estadual, também dos Inconfidentes. 

Veio, assim, aumentar o conteúdo emblemático do prédio e o entorno a ele integrado, cada 

vez mais entranhados no imaginário definidor de uma identidade coletiva, construída a partir 

de valores advindos de momentos e fatos significativos do passado.

 

Com o tombamento pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, 

o Palácio da Inconfidência adquire a condição de marco histórico, tornando-se uma efetiva 

referência da memória da cidade.

Ambientes internos e mobiliário

 

Apesar de algumas modificações sofridas ao longo dos anos, o Palácio da Inconfidência guar-

da, não só em sua arquitetura mas também na decoração, importantes elementos originais.

 

Destacam-se as reproduções de alguns protótipos de um mobiliário que ecoa ideias modernis-

tas, que tinham em Lucio Costa seu principal teórico, pautado por um compromisso  naciona-

lista. Esse modo de pensar foi absorvido por uma geração de designers considerada pioneira 

na busca de um mobiliário industrial que traduzisse um determinante componente artesanal.

 

Móveis, sobretudo, juntamente com algumas luminárias de cristal, um conjunto  de vitrais e 

um lambri que surpreende por seu lavor audacioso, foram considerados dignos de preservação 

e tombamento, distribuídos por espaços diferentes do edifício-sede da Assembleia mineira.
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Do Plenário Juscelino Kubitschek, que impressiona pelo pé direito correspondente a três andares, 

concebido como o coração do Palácio da Inconfidência, as mesas de votação feitas de madeira 

e as poltronas de couro preto que as acompanham foram tombadas como bens móveis. Nas 

galerias, as cadeiras fixas, de couro preto, foram  também consideradas dignas de igual interesse.

 

Ambientes de estar, com várias peças representativas do design da época, tiveram reconheci-

da sua importância histórica. Localizam-se no hall de acesso ao Plenário, no Salão Vermelho 

– um espaço reservado para uso dos parlamentares – e na sala destinada ao trabalho do Pre-

sidente da Casa. Também o Salão Nobre, usado para solenidades de menor porte e ornamen-

tado com os retratos a óleo dos ex-Presidentes da Assembleia, dispõe de conjunto de móveis 

com a mesma concepção e estilo. Na capela, instalada mais tarde, os vitrais, de expressão 

abstrata e moderna, foram classificados como bens integrados protegidos. Finalmente, as 

luminárias do Plenário e de suas galerias, além dos lustres do Salão Nobre, mereceram ser 

preservadas como memória de uma época.

O Plenário

O Plenário Juscelino Kubitschek é cercado de dois níveis de galerias, de onde os cidadãos po-

dem acompanhar as sessões parlamentares. Apresenta na parede principal, com revestimento 

de mármore preto veiado (fornecido por Irmãos Moredo, de São Paulo), o painel eletrônico 

de votação, situado atrás da mesa destinada ao comando das sessões e das duas tribunas 

instaladas para uso dos oradores, contando, ainda, com um espaço reservado à imprensa para 

que os trabalhos legislativos possam ser acompanhados diretamente. 

O forro do teto, feito em gesso e desenhado por Richard Kohn, apresenta um conjunto de 

luminárias de cristal, de modelo quadrado, que criam um belo efeito de composição com a 

armação em formato de grade à qual estão fixas. Foram fabricadas pela empresa do designer 

de iluminação Enrico Dominici.

 

No nível do chão, revestidas de couro preto, as mesas de madeira usadas para a votação nas 

reuniões dos Deputados dispõem, cada uma delas, de duas gavetas com o teclado conectado 

com o painel eletrônico e duas cadeiras giratórias com igual revestimento em couro preto. 

Essas poltronas foram criadas, em sua versão original, por Charles Eames, que trabalhava em 

parceria com a esposa Ray Eames, associados a George Nelson. No Brasil foram produzidas 

pela Móveis Tepperman.

 

Charles Eames (1907-1978) e Bernice (Ray) Eames (1912-1988) eram designers norte-ameri-

canos, pioneiros no uso da fibra de vidro e da resina plástica. A concepção moderna de seus 

móveis, sobretudo para escritórios, mostra uma semelhança, por seu despojamento e busca 

de conforto, com o trabalho dos principais criadores nacionais do mesmo período.

George Nelson (1908-1986), arquiteto americano com formação italiana, introduziu nos Es-

tados Unidos o design europeu. Em 1945, passou a trabalhar com o casal Eames para a em-
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presa Herman Miller, que, pela concessão de uma licença, permitiu que seus modelos fossem 

fabricados e comercializados no Brasil pela Móveis Tepperman.

 

À volta do Plenário, organizam-se as atividades legislativas, instaladas nos plenarinhos – des-

tinados às reuniões públicas das Comissões da Assembleia –, nas salas de apoio ao Plenário 

e às Comissões, nas salas de Taquigrafia e da Secretaria-Geral, além do teatro, do auditório, 

de um amplo ambiente aberto ao convívio público denominado Salão de Chá e do Espaço 

Político-Cultural Gustavo Capanema, reservado a exposições de arte, entre outros locais de 

função administrativa e gabinetes de Deputados.

 

O hall de acesso ao Plenário

A antessala que dá acesso ao Plenário, com a parede revestida em mármore bege e o piso em 

mármore branco, traz um retrato a óleo do Presidente Juscelino Kubitsckek ao lado da placa de 

bronze que identifica o local. Sob o quadro, há um banco em madeira de autoria de Sergio Ro-

drigues, do modelo Eleh. Do mesmo designer, são mais cinco bancos iguais, as mesas de centro 

de madeira, seguindo o padrão do banco, e os conjuntos de sofás e poltronas, pertencentes 

à linha chamada Navona, revestidos de couro preto e com estrutura em jacarandá, criados 

originalmente para a Embaixada do Brasil na Itália, situada na Praça Navona, em Roma. As 

luminárias em cristal, com módulos quadrados, são de autoria de Enrico Dominici.

 

Os móveis expressam, do design ao material utilizado, a criação de artefatos genuinamente 

brasileiros, herdeiros da fé nacionalista determinante da busca artística de uma identidade 

cultural própria, reivindicada desde a Semana de Arte Moderna de 1922 e, em especial, pelas 

obras de Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral.

Acha-se implícita, ainda, na escolha desses móveis, a reivindicação de Lucio Costa e de Oscar 

Niemeyer de uma complementação da arquitetura que preconizavam, com a valorização do 

espaço interno, despojado e amplo, pela criação de uma continuidade entre os elementos de 

decoração e a arquitetura. Essa procura da sobriedade decorre do interesse de Lucio Costa de 

“desentulhar” a casa brasileira.

A fornecedora da maior parte dos móveis da Assembleia Legislativa mineira foi a Forma 

Móveis e Objetos de Arte, instalada em São Paulo, pioneira tanto em identificar marcas ino-

vadoras e trazê-las para o Brasil, quanto em comercializar designers nacionais com a mesma 

preocupação estética e igual funcionalidade.

O Salão Vermelho (Sala Presidente Manoel Costa)

A Sala Presidente Manoel Costa, ou Salão Vermelho, constitui um espaço amplo, com três 

ambientes, próximo ao Plenário. Tendo o piso revestido em carpete vermelho, destina-se ao 
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uso informal dos Deputados, com a aparência de uma grande sala de estar. Destacam-se, 

no conjunto, além dos sofás e mesas, as poltronas revestidas de couro, criadas por Sergio 

Rodrigues, arquiteto carioca nascido em 1927 e fundador de um estúdio de arquitetura de 

interiores, voltado à criação e fabricação de móveis, denominado Oca, que celebrava, assim, 

a inspiração indígena, pela simplicidade em sua maneira de morar e a funcionalidade de seus 

equipamentos e utensílios. O designer é filho do artista plástico Roberto Rodrigues e sobrinho 

do dramaturgo Nelson Rodrigues.

 

As poltronas reunidas no Salão Vermelho são reproduções de sua mais famosa criação, con-

cebida em 1957, a Poltrona Mole, premiada, em 1961, na Bienal Internacional do Móvel de 

Cantù, na Itália. Seu desenho resulta da busca de uma identidade para nosso mobiliário, 

em oposição aos chamados pés-palitos então em voga. Quer corresponder à robustez da 

madeira utilizada, o jacarandá brasileiro, procurando também reproduzir uma informalidade 

no modo de sentar, com almofadas soltas sobre uma estrutura de couro natural e madeira, 

com o trançado de couro remetendo aos tradicionais e populares catres. A aderência ao corpo 

dos almofadões inspira-se nas redes, um dos mais persistentes elementos de nossa cultura, 

presença constante no cotidiano de boa parte dos brasileiros.

 

Os outros móveis originais presentes na Sala Presidente Manoel Costa são um conjunto Na-

vona de sofás e poltronas, com estrutura de jacarandá maciço, e as mesas de centro, com os 

modelos Eleh, de madeira, e Alex, de tampo de mármore, também assinados por Rodrigues. 

Uma mesa de reunião de outro designer, Jorge Zalszupin, com os pés em cone revestidos de 

couro castanho (pata de elefante), destaca-se no local. Também são Zalszupin as mesas de 

canto, Del Rey Chanceler.

A capela

Ainda no piso semienterrado e próxima a uma das entradas para o Plenário, a pequena 

capela, com apenas trinta e seis lugares, é utilizada ecumenicamente pelos servidores da 

Assembleia, num exemplo de convivência entre espiritualidade e democracia.

Do ambiente revestido em mármore branco, com elementos mínimos, em que se destacam 

o altar, uma mesa retangular, muito fina no tampo e nos apoios laterais, e uma cruz, ambas 

de cobre, foram considerados de interesse para preservação os vitrais que ladeiam o altar, 

colocados nas extremidades da parede principal. Acompanhando o gosto moderno, os vitrais 

compõem, em duas fileiras de três quadrados, desenhos abstratos e geometrizados, com os 

vidros coloridos criando formas desiguais em tons claros de amarelo, rosa e azul, em associa-

ção ao branco transparente, trazendo, para dentro do lugar dedicado ao recolhimento, uma 

luminosidade discreta e delicada.

 

Presentes na arte medieval associada ao caráter gótico das catedrais europeias, explorando os 

efeitos da luz solar que penetra a transparência dos vidros para induzir o espectador a uma ati-
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tude de enlevo e deslumbramento, os vitrais foram largamente utilizados nos primeiros templos 

católicos de Belo Horizonte, seguindo os padrões estéticos do ecletismo e especialmente do 

neogótico, como nas Igrejas de Lourdes e da Boa Viagem.

 

O primeiro artista a realizar vitrais modernos no Brasil foi o suíço John Graz, que, após par-

ticipar da Semana de Arte Moderna, passou a trabalhar com o arquiteto ucraniano Gregori 

Warchavchik, decorando várias residências em São Paulo.

 

Na fase tardia do Modernismo, a parceria de Oscar Niemeyer com a artista franco-brasileira 

Marianne Peretti resultou em uma feliz associação espacial entre os vitrais e a arquitetura 

moderna, no Palácio do Jaburu, no Senado e na Câmara Federal e, sobretudo, na Catedral de 

Brasília, trabalho de notável impacto, só concluído em 1990.

 

Os vitrais da Assembleia, considerados de interesse histórico e cultural, merecem um estudo 

à altura, inclusive de identificação de autoria.

A Sala da Presidência e o Salão Nobre

Já no pavimento térreo, a Sala do Presidente mantém, como grande atrativo, duas paredes 

com uma interessante superfície em relevo em seus lambris, pelo uso de diversas placas longi-

tudinais de madeira, criando efeitos geométricos. Projeto de Richard Kohn, teve execução da 

marcenaria Fiorini, estabelecida em Belo Horizonte. Um conjunto de sofá e poltronas da linha 

Maralunga, com seus encostos desdobráveis – com altura e posição variáveis – constituem 

outra importante amostra do design então em voga, harmonizando-se plenamente com os 

ambientes da Assembleia Legislativa.

 

O criador do conjunto Maralunga, projeto dos anos 1970, portanto praticamente contempo-

râneo do Palácio da Inconfidência, é o arquiteto e designer milanês Vico Magistretti (1920-   

-2006), mais um adepto das ideias modernistas, em busca de um design que reputou simples, 

funcional, racional, elegante e acessível à maioria dos consumidores. 

No mesmo pavimento, o Salão Nobre, com pé direito duplo, tem lustres em cristal, pendentes, 

também de autoria de Dominici. A mesa oval de reunião, com seus pés chamados patas de ele-

fante e revestidos em couro castanho, é uma criação de Jorge Zalszupin e se completa com ca-

deiras estofadas em couro preto em capitonê do mesmo autor, conhecidas como cadeiras de juiz.

 

Enrico Dominici, italiano nascido em fevereiro de 1909 e falecido em dezembro de 2010, 

veio se instalar no Brasil fugindo às consequências da Segunda Guerra Mundial, quando já se 

dedicava ao comércio de objetos de cristal para decoração, desde os anos 1930, em Bolonha. 

Em São Paulo, criou o Studio Dominici, desenvolvendo produtos personalizados e modernos, 
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adotados, pelo design e pela qualidade de suas peças, em importantes projetos de ilumina-

ção no país. Suas lojas tornaram-se ponto de referência para arquitetos e decoradores, e sua 

clientela abrangia também hotéis, navios e bancos.

 

Jorge (Jerzy) Zalszupin, nascido em 1922, em Varsóvia (Polônia), com passagem pela França e 

Romênia, onde se formou em arquitetura, veio para o Brasil em 1949. Fixou-se em São Paulo 

e, percebendo o crescimento industrial e as transformações culturais da cidade, fundou em 

1959 a fábrica de móveis L’atelier, no início com um trabalho artesanal, dedicando-se, depois, 

à produção em série de móveis para escritório, mas caracterizados pelo design criativo e de 

qualidade. A marca L’atelier incluía sua loja, que também fornecia exemplares de outros re-

putados designers do período.

O mural

O conjunto de dois murais intitulado “Minas do século XVII ao século XX” foi criado em 1973 

para o antigo restaurante da Assembleia, desativado em 1996, com seu espaço, no segundo 

andar, redefinido para ser ocupado por gabinetes dos Deputados.

 

Nascida em Montes Claros, em 1932, Yara Tupynambá, pintora, gravadora, ceramista e mura-

lista, iniciou sua educação artística em 1954 no curso dirigido por Alberto da Veiga Guignard, 

no Parque Municipal de Belo Horizonte, num espaço precário e sem infraestrutura, mas que re-

sultaria na formação, por seus alunos, de uma autêntica escola de pintura mineira. O trabalho 

do grupo pode ser reconhecido, no testemunho da própria Yara, por algumas características 

comuns, como o uso da transparência e da delicadeza das cores e a necessidade de desenhar 

por cima da mancha colorida, além de uma temática traduzida em fantasias oníricas, na visão 

poética da vida e no amor pelas coisas mineiras.

Em relação a esse último aspecto, a obra da artista é o grande exemplo, girando basicamente 

em torno de Minas, e é em seus diversos murais que manifesta melhor sua mineiridade.

 

Os murais executados para o Palácio da Inconfidência identificam, pela aposição de suas 

assinaturas à da autora, seus assistentes Geraldo Roberto Gonçalves, Maria Lúcia Marques e 

Olímpia Couto. São usadas, por cima de uma superfície de cerâmica branca, em tinta vitrificá-

vel, as cores amarela e azul, que remetem ao colorido tradicional da azulejaria portuguesa. A 

obra constitui uma narrativa sobre o desbravamento e a colonização de Minas, apresentada 

em partes separadas, propostas como se fossem “pedaços de pergaminho”. 

 

No primeiro mural, a cena inicial retroage à chegada dos portugueses ao litoral em suas cara-

velas. Na sequência, recorrendo a uma rosa dos ventos, retrata-se o início da colonização de 

Minas, pelo norte, com os criadores de gado e suas boiadas, e pelo sul, com os bandeirantes. 
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O achamento do ouro é sintetizado pela figura ajoelhada de Antônio Dias (fundador de um 

dos arraiais que dariam origem a Ouro Preto), agradecendo pela descoberta e indicando a fé 

que tanto marcaria a vida dos primeiros povoadores. Escravos à procura de ouro ou diaman-

tes mostram novos aspectos implicados no cotidiano decorrente da atividade econômica. O 

painel tem como última cena a Guerra dos Emboabas, entre os desbravadores paulistas e os 

recém-chegados, atraídos pela chance de enriquecimento.

 

O segundo mural detém-se principalmente no momento de florescimento econômico e cultu-

ral do século XVIII, com destaque para a figura flutuante de Marília de Dirceu e a represen-

tação de Tiradentes percorrendo os caminhos de Minas, pregando a liberdade. Uma última 

cena retrata o ciclo do café, quando, entre o final do século XIX e o início do XX, a base de 

sobrevivência da população se desloca da mineração para a agricultura.

 

A técnica muralista mostra uma tendência importante do ideário modernista, com forte pre-

sença no México, sobretudo com Rivera, Orozco e Siqueiros, enfatizando a figuração do povo 

como herói coletivo da história. Em grandes espaços, de ampla circulação, a arte pode ser 

fruída por um número incalculável de pessoas, comunicando aos espectadores valores que 

reverenciam a nação e a própria coletividade.

 

No Brasil, sobretudo no período do Governo Getúlio Vargas, Candido Portinari (que executou 

o painel da Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, encomenda do então Prefeito 

Juscelino Kubitschek) fez vários murais para prédios públicos. Seu trabalho intitulado “Guerra 

e Paz” chegou às paredes do edifício da Organização das Nações Unidas, em Nova York, de 

cuja equipe de arquitetos, ao lado de Le Corbusier, participou Oscar Niemeyer. A essa tradição 

filia-se o trabalho realizado por Yara Tupynambá para a Assembleia Legislativa mineira.

Os ambientes externos

Construída um pouco mais tarde que o Palácio da Inconfidência, a Praça Carlos Chagas, hoje 

adotada para manutenção pelo Parlamento mineiro, é conhecida popularmente como Praça 

da Assembleia. Em uma de suas extremidades, existe o espaço chamado Largo da Bandeira, 

onde confinam a área pública e o perímetro que circunscreve o Palácio.

Chega-se à entrada correspondente à fachada principal do prédio por duas alas de palmeiras que 

vão até o monumento inspirado no triângulo da bandeira mineira, criado pelo escultor Amilcar de 

Castro. Diante dele, um espaço aberto, conformando um adro, conduz aos degraus que levam ao 

interior da Assembleia. Nas laterais da entrada do Palácio da Inconfidência, várias árvores foram 

plantadas, entre as quais o pau-brasil,  motivo inicial da povoação do território brasileiro.

 

A árvore e a escultura também foram objetos de tombamento, reforçando a identidade minei-

ra e nacional presente tanto no Palácio da Inconfidência quanto em seu derredor.
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O pau-brasil

Um exemplar de pau-brasil (Caesalpina echinata, Lam), entre as outras árvores que ornamen-

tam o Largo da Bandeira, foi indicado para proteção. Caso venha a sucumbir, por qualquer 

motivo, outro exemplar deverá ser plantado no mesmo local. O pau-brasil é reconhecido 

como árvore nacional pelo Governo Federal, pela Lei 6.607, de 7 de dezembro de 1978 

(BRASIL, 1978).

 

Embora não tenha um significado peculiar na história do Estado – que não se apresenta 

como um de seus locais de ocorrência, além de ter sido colonizado e povoado efetivamente só 

a partir do final do século XVII – a árvore tem uma forte carga significativa, pois deu origem 

ao próprio nome do país. 

 

Desde a expedição de Pedro Álvares Cabral, a madeira chamada pelos indígenas de ibirapi-

tanga ou arabutã chamou a atenção dos portugueses, que passariam a explorar seu tronco de 

cerne duro e cor vermelho-escura, logo chamada cor de brasa. Os primeiros registros de sua 

exploração datam de 1503, e os mateiros que a identificavam e cortavam foram chamados 

brasileiros. O interesse econômico devia-se à extração de um corante (brasilina), utilizado por 

seu vermelho intenso nas roupas da nobreza europeia, que só perderia valor de mercado com 

o advento dos corantes sintéticos, por volta de 1850.

 

Sua área de ocorrência natural, no domínio da Mata Atlântica, distribuía-se do Rio Grande 

do Norte ao litoral de São Paulo. A exploração de caráter extrativista ao longo de todos esses 

séculos não teve nenhum cuidado com sua capacidade de regeneração.

 

O pau-brasil da Assembleia foi plantado num Dia da Árvore (21 de setembro), em 1998, numa 

solenidade que reuniu alunos de escolas públicas e particulares da região e representantes de 

entidades ligadas ao meio ambiente.

A escultura de Amilcar de Castro

A escultura de Amilcar de Castro, no Largo da Bandeira, veio assinalar novos tempos para a 

Assembleia, para o Estado e para o País. Associa-se à redemocratização e às novas Consti-

tuições, Federal e Estadual. O prédio do Parlamento mineiro, embora concebido no período 

imediatamente anterior, havia sido inaugurado no regime militar, e até então os trabalhos 

realizados em suas dependências, bastante esvaziados, ocorreram na convivência com o 

opressivo fantasma da ditadura.

Ex-aluno de Guignard, como Yara Tupynambá, Amilcar teve sua carreira mais influenciada 

por seu outro mestre, o escultor Franz Weissmann. Nasceu em Paraisópolis, Minas Gerais, em 

1920, e faleceu em Belo Horizonte, em 2002. Viveu por um certo período no Rio de Janeiro, 
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onde empreendeu a reforma gráfica do Jornal do Brasil, criando para seus cadernos uma 

nova e arejada programação visual, e integrou o movimento neoconcreto, ao lado de Ferreira 

Gullar, Lygia Clark, Lygia Pape e Franz Weissmann, o que explica o não figurativismo de sua 

arte, rigorosamente abstrata e geométrica. Depois de um período nos Estados Unidos, voltou 

ao Brasil, fixando-se de vez em Belo Horizonte.

Como desenhista, aliou à simplicidade o vigor das pinceladas largas, com o mínimo de cor. 

Trabalhando com o ferro e o aço, material tipicamente mineiro, suas esculturas exploram o 

espaço, operando dobras e cortes, com um resultado bastante limpo e conciso.

Salientando em sua tridimensionalidade o triângulo inspirado na bandeira dos Inconfidentes 

e erguida em pleno espaço público, a escultura é uma das mais conhecidas do autor. Sem 

explicitamente referir-se a elas, evoca as palavras de Virgílio, que, em latim, propõem a refle-

xão sobre a absoluta necessidade da liberdade. Com esse gesto criativo – o último na pers-

pectiva temporal, quando a permanência do modernismo já convive com o pós-moderno –, 

completa-se o conjunto simbólico que se deixa apreender à medida que se conhece o Palácio 

da Inconfidência.
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Palácio da Incon#dência
Richard Kohn e 

Pawel Liberman
1972
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Mobiliário do 

Plenário
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Mobiliário do Hall de 

Acesso ao Plenário
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Mobiliário do 

Salão Nobre
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Mobiliário do 

Salão Nobre
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Mobiliário do 

Salão Vermelho
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Mobiliário do 

Salão Vermelho
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Mobiliário do Hall do 

Salão Vermelho
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Mobiliário do 2º Hall do 

Salão Vermelho



60

Mesa Eleh 
Sergio Rodrigues
Madeira
Década de 1960
36 x 150 x 120 cm
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Banco Eleh grande
Sergio Rodrigues

Madeira
1965

36 x 300 x 80 cm
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Banco Eleh pequeno
Sergio Rodrigues
Madeira
1965
36 x 150 x 80 cm



63

Sofá Navona de 4 lugares
Sergio Rodrigues
Madeira e couro

1960
69 x 280 x 85 cm
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Sofá Navona de 3 lugares
Sergio Rodrigues
Madeira e couro
1960
69 x 220 x 85 cm
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Poltrona Navona
Sergio Rodrigues
Madeira e couro

1960
69 x 102 x 85 cm



66

Poltrona Mole
Sergio Rodrigues
Madeira, paina e couro
1957
73 x 118 x 100 cm



67

Mesa de centro Alex
Sergio Rodrigues

Madeira e mármore
1960

109 x 40 cm
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Mesa de apoio Del Rey / 

Chanceler
Jorge Zalszupin
Madeira e aço
1960
36 x 70 x 70 cm
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Mesa de centro Del Rey/

Chanceler
Jorge Zalszupin

Madeira, aço e mármore
1960

36 x 100 x 100 cm
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Mesa de apoio L´Atelier
Jorge Zalszupin
Madeira 
Década de 1960
65 x 56 x 45 cm
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Mesa de reunião
Jorge Zalszupin

Madeira, vidro, concreto, 
couro e aço 

Década de 1960
74 x 465 x 150 cm
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Cadeira
Jorge Zalszupin
Madeira, couro e poliuretano
Década de 1960
113 x 64,5 x 64,5 cm
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Cadeira de braço

da galeria do Plenário
Couro

Década de 1960
75 X 70 x 65 cm
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Sofá Maralunga
Vico Magistretti
Aço, couro, plástico
1973
100 x 166 x 66 cm 
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Poltrona Maralunga
Vico Magistretti

Aço, couro, plástico
1973

100 x 85 x 66 cm
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Cadeira de braço
Charles Eames e 
George Nelson
Couro e alumínio
Década de 1960
110 x 90 x 75 cm



77

Mesa de votação
Madeira e couro
Década de 1960

84 x 160 X 55 cm
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Luminária Dominici
Enrico Dominici
Cristal e aço
Década de 1930
15 x 20 x 20 cm
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Luminárias Dominici 
Enrico Dominici

Cristal e aço
Década de 1930

30 x 15 cm
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Lustre Dominici
Enrico Dominici
Cristal e aço
Década de 1930
50 x 180 cm
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Vitral
Década de 1970

Ferro e vidro
72 x 72 cm   (cada vitral)
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83

Murais decorativos “Minas do 

século XVII ao século XX”
1973

Yara Tupinambá
Tinta vitri&cável sobre cerâmica

8,85 x 2,80m    |    7,5 x 2,80m
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85

Painel decorativo
Madeira 

Década de 1970
3,0 x 14,30 m



86

Escultura 
Amilcar de Castro
Aço 
1988
4,71 x 5,61 x 5,43 m



87

Pau-Brasil
Árvore plantada em 1998



88


