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Apresentação 

 

O Caderno de Textos - A Casa em Debate apresenta as conferências de convidados e 

pesquisadores que participaram dos seminários e discussões realizadas na Centro de 

Referência de Urbanismo, Arquitetura e Design no ano de 2013. 

Considerando o papel de Centro de Referência, a Casa do Baile realiza periodicamente 

discussões ligadas ao design, arquitetura, urbanismo e temas afins. Nesse contexto foi 

criado  o projeto "A Casa em Debate" que prevê a realização de palestras, mesas 

redondas e seminários visando difundir a produção acadêmica dos cursos de arquitetura e 

urbanismo e de design, através de apresentações de trabalhos relevantes para o público 

de estudantes, pesquisadores e interessados. 

Nesse ano de 2013, com a realização de seminário A Casa em Debate - Pampulha: um 

patrimônio da humanidade, buscou-se a discussão dos valores da Pampulha que lhe 

concederam os títulos de Patrimônio Cultural, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional - PHAN,  pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - 

IEPHA e pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo 

Horizonte - CDPCM-BH, e que podem contribuir para a sua inscrição na Lista do 

Patrimônio da Humanidade, pela UNESCO, assim como buscou-se formar um panorama 

da preservação do conjunto moderno da Pampulha. 

Esta publicação visa o fortalecimento do Centro de Referência de Urbanismo, Arquitetura 

e Design, que tem como objetivo a promoção da discussão de temáticas contemporâneas. 

Acreditamos que a ação promove a valorização do patrimônio cultural do município de 

Belo Horizonte. Além disso, busca-se comemorar os 70 anos do conjunto modernista da 

Pampulha, assim como apresentar uma discussão a respeito da construção de sua 

candidatura ao título de Patrimônio da Humanidade. 

 

Guilherme Maciel Araújo - Gestor da Casa do Baile 
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Pampulha: trajetória de um patrimônio 

Guilherme Maciel Araújo1 

Janaína França Costa2 

 

Introdução 

A década de 1940 se abriu para Belo Horizonte com dois acontecimentos que 

marcaram decisivamente sua evolução urbana: a implantação da Cidade Industrial 

e a construção do complexo de lazer da Pampulha. Dada a crescente preocupação 

com o desenvolvimento e crescimento da capital mineira, o governador Benedito 

Valadares (1933-1945) criou a Cidade Industrial, impulsionando o vetor leste da 

cidade, e o prefeito Otacílio Negrão de Lima (1935-1938) inaugurou a Avenida 

Antônio Carlos, impulsionando o crescimento para o vetor norte. Somou-se a 

este último acontecimento a construção da barragem da Pampulha para controle 

das cheias e abastecimento da região em 1938. Neste sentido, pode-se dizer que 

o prefeito Otacílio abriu caminho para seu sucessor Juscelino Kubitschek (1940-

1945), que pretendia realizar, durante seu mandato, a urbanização da Pampulha 

e sua transformação em centro turístico e de lazer para a cidade. 

Para JK, era notável na capital mineira, uma cidade planejada e promissora, a 

ausência de uma área de lazer para os moradores. Assim, JK consultou, em 1940, 

                                            

1 Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Uberaba (2000), com especialização 
em Revitalização Urbana e Arquitetônica pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal de 
Minas Gerais - UFMG (2005) e especialização em Planejamento Ambiental Urbano pela PUC-Minas 
(2006). Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Universidade Federal de 
Minas Gerais - UFMG (2009). Possui experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase 
em planejamento urbano e preservação do patrimônio cultural, atuando principalmente nos 
seguintes temas: inventários e planos de inventário de patrimônio cultural, dossiês de tombamento, 
planos diretores participativos. Pesquidador do Grupo de Pesquisa sobre Conservação e 
Reabilitação Urbana e Arquitetônica, da UFMG. Foi professor substituto no curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Escola de Arquitetura da UFMG e atualmente laciona nos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo do Centro Universitário Izabela Hendrix e do Centro Universitário UNA.  

2 Mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Trabalha como Técnico de 
Patrimônio Cultural na Fundação Municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte atuando no 
Programa Adote um Bem Cultural e como Secretária Executiva da Comissão Executiva do Programa 
Pampulha Patrimônio da Humanidade. Possui experiência em docência no ensino superior, na 
educação à distância e nas áreas de pesquisa histórica documental e conservação preventiva de 
documentos audiovisuais. 
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o urbanista francês Donat Alfred Agache, pedindo sugestões para a elaboração 

de um plano urbanístico para a transformação da lagoa num polo turístico e de 

lazer. Segundo suas memórias, JK “desejava que [Agache] visse a represa da 

Pampulha – um recanto turístico que pretendia construir – e sugerisse um plano 

urbanístico que permitisse sua integração no conjunto urbano”.1 Agache propôs 

a JK a criação de uma cidade-satélite, que serviria basicamente para moradia dos 

trabalhadores do centro urbano. A proposta não agradou JK, como podemos 

observar em suas próprias palavras. 

 

A sugestão, na realidade, não me agradou. [...] Ao invés de uma 
cidade-satélite, o que pretendia construir ali era um recanto turístico, 
[...] com a formação de um grande lago artificial, rodeado de 
residências de luxo, com casas de diversões que se debruçassem sobre 
a água. Agache inclinava-se para o utilitarismo. Mas meu pensamento 
era lírico: a natureza transformada em fator de plenitude espiritual, a 
serviço da comunidade.2 

 

Para levar a cabo seu projeto, JK decidiu realizar um concurso de arquitetura e 

urbanismo, na esperança de encontrar um projeto que atingisse suas 

expectativas. Contudo, os projetos apresentados não traziam as inovações 

pretendidas e foram arquivados. Através do ministro da Educação e Cultura, 

Gustavo Capanema, JK conheceu o jovem arquiteto Oscar Niemeyer, que foi 

então convidado a pensar a Pampulha, conforme o próprio nos conta em suas 

memórias. 

 

Um dia Capanema me levou a Benedito Valadares, governador de 
Minas Gerais, que pretendia construir um cassino no “Acaba Mundo”. 
E foi nessa ocasião que conheci Juscelino Kubitschek, candidato a 
prefeito de Belo Horizonte. 

Fiz o projeto, que mostrei a Benedito, mas o assunto só foi retomado 
meses depois, quando JK, prefeito da cidade, novamente me 
convocou. 

No dia combinado voltei a Belo Horizonte com Rodrigo. Tornei a 
conversar com JK, que me explicou: “Quero criar um bairro de lazer na 
Pampulha, um bairro lindo como outro não existente no país. Com 
cassino, clube, igreja e restaurante, e precisava do projeto do cassino 
para amanhã”. E o atendi, elaborando durante a noite no quarto do 
Hotel Central o que me pedira. 
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Nunca tinha visto tanto entusiasmo, tanta vontade de realizar, tanta 
confiança num empreendimento que, no momento, muitas 
dificuldades teria pela frente. 

E a obra começou. JK a segui-la diariamente, convicto de que seria coisa 
importante para aquela cidade. Quantas vezes visitamos a obra de 
Pampulha. Quantas vezes fomos de lancha para vê-la de longe a se 
refletir nas águas da lagoa. E JK não se continha: “Que beleza! Vai ser 
o bairro mais bonito do mundo!” 

Pampulha nos deu muito trabalho. Para JK principalmente. A lutar por 
verbas impossíveis, a brigar contra o imobilismo que o cercava, contra o 
espírito provinciano de seus acompanhantes. 

Para mim Pampulha foi o começo da minha vida de arquiteto. E com 
que entusiasmo a começava! O início dessas longas viagens de carro a 
balançar pelas estradas de terra, às vezes cobertas de lama, obrigando-
nos a parar e procurar auxílio. Até para junta de bois um dia apelamos! 

O projeto me interessava vivamente. Era a oportunidade de contestar a 
monotonia que cercava a arquitetura contemporânea, a onda e um 
funcionalismo mal compreendido que a castrava, dos dogmas da 
“forma e função” que surgiram, contrariando a liberdade plástica que 
o concreto armado permitia. 

A curva me atraía. A curva livre e sensual que a nova técnica sugeria e 
as velhas igrejas barrocas lembravam. 

E é com prazer que recordo o entusiasmo com que Pampulha foi 
construída, a paixão de JK, a dedicação dos que a realizaram. E vale a 
pena lembrar Ajax Rabelo, seu construtor, e a presença fraternal do seu 
sobrinho Marco Paulo Rabello, que encontrei 20 anos depois em 
Brasília, onde, como em Pampulha, dava a JK, seu amigo, a mesma 
colaboração daqueles velhos tempos. 

E lá está a desafiar os eternos contestadores, a pequena igreja com 
suas curvas harmoniosas e variadas, o cassino, o clube e o restaurante. 
Esse último com uma marquise a cobrir, sinuosa, as mesas ao ar livre, 
como a lembrar que a curva pode ser bela, lógica e graciosa, se bem 
construída e estruturada.3 

 

E assim foi construído conjunto arquitetônico da Pampulha, como forma de 

provocar a ocupação da região e de criação do polo turístico e de lazer para a 

população. O cassino (que se tornou o Museu de Arte da Pampulha desde 1957), 

a Igreja de São Francisco de Assis, o Iate Clube, a Casa do Baile e o hotel (não 

construído). 

A atuação de Niemeyer na Pampulha não se limitou ao conjunto citado. São 

também de sua autoria os projetos da casa de Juscelino Kubitschek, construída às 

margens da lagoa (1943), com paisagismo de Burle Marx, o Golfe Clube, sede 

atual da Fundação Zoobotânica, (início dos anos 50) o Clube Libanês (1952), e o 

PIC – Pampulha Iate Clube (1961) e a Casa Dalva Simão. Além de representar um 

marco fundamental para a compreensão da arquitetura moderna brasileira a 
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partir da década de 1940, o conjunto da Pampulha participou da definição do 

estilo de vida belorizontino, constituindo-se no principal cartão postal da cidade. 

Passados pouco mais de 70 anos desde a inauguração do conjunto arquitetônico 

e paisagístico da Pampulha, a região e seu entorno estão integrados à cidade, de 

modo que a população tem, principalmente na orla da lagoa, um espaço público 

utilizado para lazer, cultura e turismo. Os projetos de Oscar Niemeyer se 

configuram como atrativos, dentre eles a Casa do Baile e o Museu de Arte da 

Pampulha, que foram transformados em equipamento culturais da cidade. 

 

O conjunto arquitetônico modernista 

O conjunto arquitetônico da Pampulha foi construído num período marcado pela 

intensa urbanização e industrialização. Sua construção representou, por um lado, 

um marco nas tecnologias construtivas, e, por outro, a expressão de novas 

práticas sociais e culturais. A construção da Pampulha, a arquitetura de Oscar 

Niemeyer estabeleceu um marco na arquitetura e no modernismo brasileiro, na 

busca de uma linguagem que une o particular ao universal. O arquiteto alia as 

inovações técnicas às inovações formais, expressando toda a plasticidade do 

concreto armado, superando o funcionalismo dominante na arquitetura europeia 

e norte-americana. 

Segundo o pesquisador Lauro Cavalcanti, 

 

[A] Pampulha pode ser considerada como o marco inicial de um 
modernismo genuinamente brasileiro. O mais importante é que a 
construção dessa brasilidade não pagou nenhum tributo a reduções 
folclorizantes a respeito do país; local e universal, a nova linguagem foi 
criada a partir do uso coerente das tecnologias mais recentes e do uso 
irrestrito da imaginação criadora.4 

 

O reconhecimento dessa arquitetura foi quase imediato, conforme nos conta 

Oscar Niemeyer. 
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Para o arquiteto, era evidente a evolução da arquitetura em função das novas 

técnicas e dos novos materiais que lhe davam aspectos inovadores. Conforme 

suas palavras, 

 

[...] diante dessa evolução contínua e inevitável e dos programas que 
surgem, criados pela vida e pelo progresso, o arquiteto vem 
concebendo, através dos tempos, o seu projeto: frio e monótono ou 
belo e criador, conforme seu temperamento e sua sensibilidade. Para 
uns é a função que conta; para outros, inclui a beleza, a fantasia, a 
surpresa arquitetura que constitui, para mim, a própria arquitetura.5 

 

Longe da opressão do funcionalismo e da rigidez, era a forma abstrata que atraía 

o arquiteto. Segundo suas palavras, 

 

[...] era a forma abstrata que me atraía, pura e delgada, solta no 
espaço à procura do espetáculo arquitetural. E nela me detinha, 
conferindo-a tecnicamente, certo de que alguns teriam empenho em 
analisá-la, com essa vocação para a mediocridade que não permite 
concessões nem obra criadora. E isso explica minha situação diante das 
obras da Pampulha, apesar de recém-saído da escola de arquitetura, 
mas já tocado por essa vontade imperiosa de contestação e desafio. E 
Pampulha surgiu com suas formas diferentes, suas abóbodas variadas, 
com as curvas da marquisa da Casa do Baile a provocarem os tabus 
existentes.6 

 

O conjunto arquitetônico da Pampulha foi inaugurado oficialmente 

em 1943, mesmo sem a finalização de todas as obras. Uma reportagem do 

Estado de Minas de 12 de dezembro de 1941 destacava a Pampulha como uma 

 

[...] magestosa afirmação de progresso, atestado de um dinamismo na 
administração – o lago e todas as obras marginais – dando a Belo 
Horizonte o que ela não tinha – o cassino, o clube, o baile, a represa, a 
Ilha dos Amores e a grande Avenida Getúlio Vargas. 

 

Em 1942, iniciaram-se as primeiras concessões de serviços na Pampulha. 

Juntamente com o conjunto, JK, buscando incentivar a ocupação da região, 

solicitou ao arquiteto o projeto de sua residência de campo, hoje conhecida 

como Casa Kubitschek. O Hotel Pampulha, mesmo que tenha sido pensado na 



 12 

concepção original do conjunto, não chegou a ser executado, existindo no local 

de construção apenas os restos das fundações, hoje ainda visíveis. 

As obras de Niemeyer para a Pampulha contribuíram para o estabelecimento de 

uma nova estética que simbolizaria a autonomia técnica brasileira. As obras da 

Pampulha podem ser consideradas seminais, juntamente com Brasília, onde se 

estabeleceram os marcos de uma arquitetura moderna genuinamente brasileira. 

Segundo Lauro Cavalcanti, o conjunto da Pampulha provocou uma ruptura na 

história da arquitetura brasileira, contribuindo com originalidade para a história 

das construções no mundo. Para o pesquisador, “no conjunto da Pampulha 

(1942-43), Oscar Niemeyer rompeu com o entendimento até então consensual do 

racionalismo arquitetônico e demonstrou novas possibilidades de prática e 

casamento entre arquitetura e estrutura”.7 

Um outro aspecto a ser observado diz respeito à própria implantação das 

edificações. Segundo Carlos Eduardo Comas, 

 

[...] os três edifícios laicos se recortam em pares, um contra o outro, 
como se fossem os vértices de uma esplanada líquida. Desde os pilotis 
do Yatch, a angulosidade do edifício se superpõe parcial e lateralmente 
ao tambor do salão de baile do cassino; desde o pátio de entrada da 
Casa do Baile, a sinuosidade de sua laje tem por pano de fundo o 
prisma do salão de jogos do cassino. Pudorosa e corretamente a 
Capela se afasta da contigüidade profana, o único edifício não 
concebido com esqueleto independente de concreto.8 

 

Segundo aponta Danilo Matoso, 

 

[...] ao fazer Pampulha, Oscar teve total liberdade de implantação de 
seus edifícios, apenas sugerida por Juscelino, [...] sua implantação 
dependia de espaços livres à sua volta para que suas formas se 
manifestassem com a pureza arquitetônica pretendida. Niemeyer 
habilmente situa todos os edifícios em penínsulas salientes das margens 
que avançavam para a água. Deste modo, estava garantida certa 
evidência permanente das obras, realçadas em meio à lagoa. A 
implantação guardava ainda outra peculiaridade: o cassino, o hotel, o 
clube e o restaurante tinham plena visão uns dos outros. A igreja – 
talvez por seu caráter diferenciado – situava-se recuada de modo a não 
ser vista dos outros edifícios (e, é claro, tampouco permitindo que dela 
eles fossem vistos). Apenas a residência de Juscelino tinha vista aberta a 
todos os prédios, situação que se modificaria com o crescimento da 
vegetação e a ocupação dos lotes vizinhos.9 
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Como complexo de lazer e turismo, a Pampulha não chegou a se consolidar, 

tanto pela ausência do hotel, como pelo atraso nas obras da igrejinha, apenas 

finalizada em 1945, e também por sua não consagração (que só viria a acontecer 

em 1959). Tal fato não permitiu que ela fosse inaugurada junto com os demais 

equipamentos, impedindo seu funcionamento.  

 

Estranhamento e reconhecimento 

Pode-se notar que o conjunto da Pampulha suscitou grandes discussões e 

diferentes opiniões, como nos conta o próprio Oscar Niemeyer: 

 

Muitos gostaram de Pampulha. Lúcio [Costa] foi visitá-la, enviando-me 
um telegrama: “Pampulha é uma beleza”. Muitos anos depois, meu 
colega De Roche, de Paris, dizia-me esta frase esclarecedora: “Pampulha 
foi o grande entusiasmo de minha geração”. Mas as críticas 
continuaram, logo desmoralizadas pela importância que a revista Brazil 
Build lhe deu. 

Nunca com elas me preocupei. Sabia que um dia, cansados de tanta 
monotonia, procurariam coisa diferente, e isso ocorreu agora com o 
pós-moderno ao qual aderiram, aceitando, multiplicado por mil, tudo 
que antes nos recusavam. 

Apenas Le Corbusier não os seguia. Lembro-o a dizer, certa vez: 
“Oscar, você faz o barroco, mas o faz muito bem”. E vários anos 
depois: Dizem que faço o barroco. Veja aquela fotografia da marquise 
do Congresso de Chandigarh, não é qualquer um que pode fazer 
isso. [...] 

Numa de minhas viagens a Paris, um dos auxiliares mais discretos 
comentou insatisfeito o que ocorria na arquitetura do mestres [Le 
Corbusier]. Faltava-lhe a mesma sensibilidade e amor pela arquitetura. 

Era evidente que minha arquitetura influenciava os últimos projetos de 
Le Corbusier, o que só agora começa a ser considerado pelos que 
sobre ele tanto escreveram.10 

 

Interessante observar que esse caminho de mão dupla, marcado tanto pela 

influência de Le Corbusier sobre Oscar Niemeyer quanto pela contrainfluência do 

discípulo nos projetos tardios do mestre, foi apontado pelo historiador da 

arquitetura moderna, Kenneth Frampton.11 

A visibilidade trazida pelo empreendimento difundiu a imagem de uma Belo 

Horizonte moderna, não só no Brasil, mas também no exterior. Propagandas 

veiculadas pelas revistas Belo Horizonte, Alterosa e pelos jornais Estado de Minas 
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e Folha de Minas mostravam a arquitetura arrojada e bela da Pampulha, e 

destacava a cidade com sua atmosfera de sofisticação e modernidade, voltada 

para seus habitantes e turistas. Revistas internacionais enviaram fotógrafos a Belo 

Horizonte para registrar a beleza da Pampulha, como foi o caso da L’Architecture 

d’Aujourdhui, Architectural Review, Domus e o livro-catálogo Brazil Builds, este 

último produto de uma exposição montada pelo Museu de Arte de Nova Iorque – 

MoMA. 

Nas palavras do próprio arquiteto, 

 

aos que nos contestavam, explicava pacientemente as razões da minha 
arquitetura, dizendo, por exemplo – para evitar discussões ociosas –, 
que as curvas da marquisa da Casa do Baile acompanhavam e 
protegiam as mesas localizadas junto à represa, quando na verdade 
eram apenas as curvas que me atraíam.12 

 

Para alguns autores, o gênio do arquiteto chegou a seu ponto culminante na 

década de 1940: aos trinta e cinco anos de idade, Niemeyer projeta sua primeira 

obra-prima, o cassino da Pampulha. Nessa obra, o arquiteto reinterpreta a 

concepção de Le Corbusier de um “passeio arquitetônico” (promenade 

architecturale), com seus vários acessos, corredores, rampas e articulações dos 

espaços do edifício. 

 

Abandono e esquecimento 

Durante os anos de 1950 e 1980 a Pampulha passou por uma fase turbulenta, 

marcada pelo abandono e esquecimento, para a qual certamente alguns fatos 

muito contribuíram. 

Primeiramente, em 1946, temos a proibição dos jogos de azar pelo Decreto-Lei nº 

9.205, forçando o fechamento do cassino da Pampulha. Como o cassino era a 

grande “âncora” da Pampulha, seu fechamento causou grande impacto no 

conjunto. A Casa do Baile e o Iate continuaram funcionando, porém com 

dificuldades. Em 1948, pôde-se notar que em várias notícias aparecem denúncias 
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sobre a situação, ao mesmo tempo que houve uma campanha e revalorização da 

Pampulha e seus equipamentos. 

Em 1950, a Casa do Baile passou a funcionar como salão de festas da Prefeitura e 

nas décadas seguintes teve destino incerto, oscilando em arrendamentos para 

fins inadequados e fechamentos. Pode-se dizer que o glamour da Pampulha foi 

reduzido e durante um período considerável o Iate foi privatizado, funcionando 

apenas para associados. Em 1958, o Iate perdeu a área destinada ao Golfe Clube 

para o Zoológico Municipal. 

Em segundo lugar, em 1954, deu-se o rompimento da barragem, que só foi 

reconstruída em 1958. Este período foi suficiente para comprometer os demais 

equipamentos do conjunto arquitetônico enquanto espaço de lazer, mas também 

enquanto espaço para a fruição da paisagem e de sua arquitetura. 

Apesar da expectativa, nota-se que a ocupação da Pampulha aconteceu mais 

lentamente que os investimentos públicos na orla da lagoa. As tentativas de 

evitar que a Pampulha perdesse seu vigor após o fechamento do cassino não 

foram suficientes.  

O descompasso entre o desejo de modernização e a reais condições para sua 

realização inviabilizaram o projeto da Pampulha. A Prefeitura deu condições de 

acesso para visitação do conjunto, seja por meio da criação de avenidas ou por 

linhas de bonde. No entanto, esse acesso estava restringido pelas condições 

econômicas da população da cidade. Isso, somado à não consagração da Igreja, 

ao fechamento do cassino e proibição do jogo, ao fechamento do Baile, à 

privatização do Iate e à transformação do Golfe Clube em Zoológico certamente 

contribuíram para a degradação do conjunto, e a Casa do Baile foi um exemplo 

indiscutível. Rapidamente o polo da Pampulha esvaziou-se e caiu no 

esquecimento. Pode-se notar, como indícios do abandono, as alterações na 

arquitetura pelas quais passaram o Iate e a Casa do Baile. 

Casa do Baile: uma trajetória 

A inauguração da Casa do Baile foi recebida com grande entusiasmo, conforme 

se lê no Estado de Minas de 1º de dezembro de 1942: 
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Constitui um acontecimento de relevo na vida social da cidade a 
abertura, domingo, do “Baile” da Pampulha, um dos mais atraentes e 
pitorescos centros de reunião com que Belo Horizonte conta, para 
recreio de sua população. 

O magnífico restaurante-dansante que a administração Juscelino 
Kubitschek realizou na Pampulha, constituirá, daqui por diante, o 
ponto de referência para as reuniões populares daqueles que procuram 
afastar-se um pouco das atividades da vida urbana. As instalações do 
“Baile” são modernas e completas, permitindo conforto e momentos 
agradáveis aos seus freqüentadores, principalmente pela localização do 
edifício. 

O edifício, pelas suas linhas e localização, assim como pela iluminação, 
oferece conjunto de atração e beleza, despertando, por isso mesmo, a 
atenção geral. 

 

Conforme nos conta Denise Marques Bahia, no livro Casa do Baile 66: uma ilha 

na história, pode-se dizer que a Casa do Baile teve seu tempo áureo, que foi de 

1942, a data de sua inauguração, até 1946, a data da proibição dos jogos de 

azar, quando seus espaços serviam aos propósitos para que foram idealizados. 

Durante esse período, muitas propagandas eram veiculadas nos principais jornais 

e revistas da capital. 

Em 1944 o conjunto ocupava lugar de destaque na capital, recebendo as 

“Regatas da Pampulha”, evento de grande porte promovido pelo Clube de 

Regatas da Pampulha. O “Baile” recebia os expectadores do evento, que se 

instalavam nas áreas externas para assistir à competição. 

Depois da proibição dos jogos de azar, de 1946 a 1948, a Casa do Baile manteve 

suas atividades em parte pelos esforços de seu arrendatário, João Boschi, que 

criava verdadeiras “campanhas” em jornais e revistas divulgando o restaurante e 

sua programação. Em 1948, a situação da Pampulha não era das melhores. 

Em 1950, a Prefeitura arrendou a Casa do Baile ao Clube de Regatas Pampulha. 

Em março de 1951, a revista Alterosa publicou do artigo “Ruínas modernas”, 

onde se constata o estado de conservação ruim dos edifícios da Pampulha, dentre 

eles a Casa do Baile. O texto destacava a situação de decadência do conjunto 

arquitetônico, assim como a dificuldade da Casa do Baile em manter-se como 

espaço de lazer de cunho popular. 
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Você passou ultimamente pela Pampulha? Teve a ocasião de verificar 
como se encontram os edifícios alí construídos pela administração 
municipal de Juscelino Kubitschek, aquêles famosos monumentos de 
arte moderna que faziam vibrar o nosso sentimento de vaidade? 

Poucos serão os habitantes de nossa capital, entre os 360 mil 
últimamente recenseados, que poderão responder afirmativamente a 
essas perguntas. Quando lá estivemos, num belo fim de semana, 
encontramos a paisagem vazia. Mas sentimo-nos consolados ao pensar 
que no domingo as coisas seriam outras. 

Nesse dia, por certo, aquêle belo logradouro desfrutaria a vida intensa 
que merece pela incomparável beleza e encanto que nos oferece. Mas 
quando o domingo chegou, tivemos a tristeza de constatar a mesma 
desolação e verificar que não são apenas as dificuldades de um sistema 
de transporte precário a causa única da ausência do povo na 
Pampulha. 

Poucos, nem poucos são os que procuram a Pampulha para gozar as 
delícias de um domingo à beira do grande lago. E a maioria desses 
poucos são os que se destinam à Casa do Baile. Enfrentam longas filas 
de ônibus, para passar uma tarde dançando ou apreciando a dança 
dos outros diante de algumas garrafas de cerveja. 

 

O rompimento da barragem provocou o fechamento da Casa do Baile e 

comprometeu o funcionamento dos demais equipamentos da Pampulha. 

Reconstruída a barragem, a Casa do Baile foi usada como depósito da Prefeitura. 

Em agosto de 1958, a Prefeitura abriu concorrência para arrendamento do 

espaço, para a qual não houve nenhum licitante. Assim, presume-se que a Casa 

do Baile tenha ficado fechada até 1962, quando se ameaçou a sua colocação à 

venda num leilão, que não foi realizado. 

Em 1964, a Pampulha voltou a ser objeto de atenção pública quando se 

pretendeu instalar uma linha de bondes que percorreria a avenida que margeia a 

lagoa. No entanto, a linha não foi construída. 

Em setembro de 1978, Roberto Burle Marx visitou a Pampulha para rever seus 

jardins e ficou perplexo com o estado de abandono de todos eles. Na Casa do 

Baile o paisagista se irritou com o imenso comercial da cerveja Port instalado 

inadequadamente ao edifício. “Como é que deixaram o monstro comercial 

violentar a leveza da Casa do Baile?”, questiona Burle Marx. O anúncio era 

apenas a intervenção mais visível à distância. Outras mais desastrosas haviam sido 

implementadas, como mostram fotos da época. 
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Em 1983, o vereador Ivo Queiroz denunciou à Câmara Municipal o estado 

precário e o abandono da Casa do Baile e instaurou-se uma CPI – Comissão 

Parlamentar de Inquérito. Nesse contexto, era evidente a situação dos jardins de 

Burle Marx, tomados por vegetação invasora, lixo e objetos. O cenário interno da 

Casa do Baile também era desolador: vidros estilhaçados; materiais e 

acabamentos retirados ou destruídos; esquadrias arrancadas; azulejos externos 

parcialmente retirados por uma família que lá havia se instalado, dividindo 

espaço com outros desabrigados. Um edifício em estado avançado de 

degradação. 

O resultado da CPI foi imediato. No mesmo ano, após recomendar-se a 

instauração de um inquérito administrativo pela Prefeitura para apurar as 

responsabilidades, divulgaram-se notícias sobre a restauração da Casa do Baile e 

sua destinação ao uso para o qual foi projetada. A ideia da retomada do uso 

original foi rejeitada por rum grupo de intelectuais, mediante a apresentação de 

um abaixo-assinado à Câmara Municipal. Ainda em 1983, iniciou-se, com a 

participação do arquiteto e museógrafo Pierre Catel, uma proposta para 

transformação da Casa do Baile num “Pequeno Museu Redondo”. Em 1984, o 

projeto foi concluído pela SUDECAP – Superintendência de Desenvolvimento da 

Capital, que deveria ser aprovado pelo IEPHA/MG – Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, devido ao processo de 

tombamento da Pampulha ter sido iniciado neste mesmo ano. 

Em 1986, a imprensa noticiou com entusiasmo no novo uso da Casa do Baile 

como extensão do MAP – Museu de Arte da Pampulha, sinalizando o que poderia 

ser uma solução definitiva para sua preservação. Apesar das iniciativas de 

instalação de exposições na Casa do Baile neste período, houveram também 

ainda muitas críticas quanto à adequação das exposições aos propósitos da Casa. 

A proposta era que o espaço recebesse exposições que fossem frutos de 

pesquisas, que possuíssem conceituação científica e que ampliassem sua função 

sociocultural. As exposições continuaram a ser organizadas pelo MAP. 

Oscar Niemeyer, em visita à Pampulha em 1989, sugere ao prefeito Pimenta da 

Veiga (1989-1990) a transformação da Casa do Baile num lugar simples, de 
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acesso à população. O arquiteto criticava a intervenção anterior, dizendo que esta 

não combinava com o “espírito” da casa, onde os materiais utilizados 

contrastavam com a singeleza do local. Para ele, a Casa do Baile devia ser um 

espaço de lazer para o homem comum. Nesse mesmo ano, a Casa do Baile voltou 

às mãos da iniciativa privada, com permissão de uso adquirida através de 

concorrência pública. O projeto arquitetônico previa a readaptação da Casa como 

um restaurante. O restaurante funcionou regularmente até o ano de 1994, 

quando deu lugar a um bar e pizzaria, que funcionou até 1996. Conforme o 

Termo Definitivo de Recebimento do Imóvel, a Casa do Baile foi devolvida à 

Prefeitura em condições precárias e cheia de intervenções danosas que a 

descaracterizavam. 

A Casa do Baile voltou a fazer parte do MAP e recebe em 1997 uma exposição 

intitulada “O eterno retorno da Pampulha”, que pretendia resgatar a memória 

do conjunto arquitetônico. 

Em 1998, o local foi reinaugurado, após restauração, como Espaço Cultural Casa 

do Baile, com uma Comissão Consultiva que visava discutir a política 

institucional, a programação e suas normas de funcionamento. Essa Comissão 

definiu a vocação da Casa do Baile como espaço destinado a exposições e 

discussões sobre temas ligados à arquitetura, urbanismo e design. Conforme 

matéria publicada no Hoje em Dia em 2002, afirmava-se a inexistência de um 

local com essa natureza no cenário cultural de Belo Horizonte. 

Assim, depois de passar por muitas fases de abandono e destinação a usos 

danosos, resistir a depredações e degradação e testemunhar a negligência com o 

conjunto da Pampulha, a Casa do Baile foi finalmente restaurada para receber o 

novo uso definido pela Comissão Consultiva. Oscar Niemeyer propôs as linhas 

gerais e os arquitetos Álvaro Hardy e Marisa Machado Coelho desenvolveram o 

projeto que dá à Casa sua configuração atual. Em dezembro de 2002, a Casa do 

Baile foi reinaugurada como Centro de Referência em Urbanismo, Arquitetura e 

Design, o que lhe conferiu pleno uso público, conforme sua vocação original. Em 

março de 2003, Oscar Niemeyer visitou a Casa do Baile e deixou os traços no 

painel criado dentro do amplo salão de exposições. 
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Desde sua reinauguração como Centro de Referência, a Casa do Baile vem 

desenvolvendo projetos e atividades culturais e educativas como exposições, 

seminários, lançamento de publicações, apresentações artísticas mostras de 

cinema. 

 

A Pampulha como patrimônio 

Com a Pampulha, Niemeyer inaugurou uma nova linguagem dentro da 

arquitetura moderna, explorando através de curvas e formas inusitadas as 

qualidades plásticas do concreto armado, e que iria influenciar a arquitetura 

brasileira nas décadas seguintes. 

Todo o conjunto, composto pela igreja, clube, cassino e Casa do Baile, foi 

projetado por Oscar Niemeyer e construído em 1942, num prazo de 

aproximadamente nove meses. A primeira edificação do conjunto a ficar pronta 

foi o cassino, o que ocorreu em maio de 1942. A inauguração dos outros prédios 

deu-se oficialmente em 16 de maio de 1943. Atuaram também o paisagista Burle 

Marx, que criou todo o magnífico entorno das edificações, o pintor Portinari, 

autor dos murais e afrescos da Igreja de São Francisco de Assis, o escultor Alfredo 

Ceschiatti, responsável por painéis em baixo-relevo e pelas esculturas dos jardins 

do cassino, e Paulo Werneck, responsável pelos painéis externos. 

O reconhecimento da Pampulha enquanto um patrimônio cultural lhe concedeu 

o tombamento em 1997 pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, em 1984 pelo IEPHA/MG – Instituo Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico e em 2003 pelo CDPCM-BH – Conselho Deliberativo do 

Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte. A Igreja de São Francisco de 

Assis, incluindo suas obras de arte, foi objeto de tombamento individual em 

dezembro de 1947, constituindo-se no primeiro monumento moderno sob 

proteção federal. 

 

Programa “Declaração da Pampulha Patrimônio da Humanidade” 

A Pampulha está na lista indicativa do Brasil desde 1996 e a última revisão da 
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lista indicativa do Brasil foi feita em 2004. A UNESCO recomenda que sejam feitas 

revisões na lista indicativa a cada 10 anos. Atualmente, candidatura da Pampulha 

é considerada uma nova candidatura e o ciclo de julgamento leva 

aproximadamente um ano e meio.  

Em 2013 foi criada uma Comissão de Acompanhamento e Gestão pela Fundação 

Municipal de Cultura para o Programa “Declaração da Pampulha Patrimônio da 

Humanidade”. Tal Comissão foi criada com o objetivo de conhecer e analisar os 

relatórios emitidos pela área técnica de elaboração de estudos e projetos que 

objetivam elevar o conjunto arquitetônico e paisagístico da Pampulha como 

patrimônio da humanidade. 

A candidatura deve seguir as diretrizes estabelecidas na Convenção do 

Patrimônio Mundial adotada desde 1972. 

 

A Convenção do Patrimônio Mundial13 

O patrimônio cultural e natural faz parte dos bens inestimáveis e insubstituíveis 

não só de cada país, mas de toda a humanidade. A perda, por degradação ou 

desaparecimento, de qualquer desses bens eminentemente preciosos constitui 

um empobrecimento do patrimônio de todos os povos do mundo. Pode-se 

reconhecer, com base nas respectivas qualidades notáveis, “um valor universal 

excepcional” a certos elementos do referido patrimônio que, por essa razão, 

merecem ser muito especialmente protegidos contra os perigos cada vez maiores 

que os ameaçam. 

Os estados-parte na Convenção são encorajados a assegurar a participação de 

uma ampla variedade de entidades envolvidas – incluindo gestores de sítios, 

autoridades locais e regionais, comunidades locais, organizações não 

governamentais (ONGs), outras partes interessadas e parceiros – na identificação, 

elaboração da proposta de inscrição e proteção de bens do patrimônio mundial. 

As propostas de inscrição apresentadas ao Comitê do Patrimônio Mundial 

deverão demonstrar o empenho total do estado-parte na preservação do 

patrimônio em causa, na medida das suas possibilidades. Esse empenho assumirá 



 22 

a forma de medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas e financeiras 

apropriadas, que são adotadas e propostas para proteger o bem e seu valor 

universal excepcional. 

 

Critérios para avaliação do valor universal excepcional 

O Comitê considera que um bem tem um valor universal excepcional se esse bem 

responder pelo menos a um dos critérios que se seguem. Como tal, os bens 

propostos devem: 

(i) representar uma obra-prima do gênio criador humano; 

(ii) ser testemunho de um intercâmbio de valores humanos, durante 

um dado período de tempo ou numa determinada área cultural, 

sobre o desenvolvimento da arquitetura ou da tecnologia, das artes 

monumentais, do planejamento urbano ou da criação de paisagens; 

(iii) constituir um testemunho único ou pelo menos excepcional de 

uma tradição cultural ou de uma civilização viva ou desaparecida; 

(iv) representar um exemplo excepcional de um tipo de construção ou 

de conjunto arquitetônico ou tecnológico, ou de paisagem que 

ilustre um ou mais períodos significativos da história humana; 

(v) ser um exemplo excepcional de povoamento humano tradicional, da 

utilização tradicional do território ou do mar, que seja representativo 

de uma cultura (ou culturas), ou da interação humana com o meio 

ambiente, especialmente quando este último se tornou vulnerável 

sob o impacto de alterações irreversíveis; 

(vi) estar direta ou materialmente associado a acontecimentos ou a 

tradições vivas, ideias, crenças ou obras artísticas e literárias de 

significado universal excepcional (o Comitê considera que este 

critério deve de preferência ser utilizado conjuntamente com outros). 
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Autenticidade 

Os bens propostos para inscrição de acordo com os critérios (i) a (vi) devem 

satisfazer as condições de autenticidade. 

Conforme o tipo de patrimônio cultural e o seu contexto cultural, pode-se 

considerar que os bens satisfazem as condições de autenticidade se os seus 

valores culturais (tais como são reconhecidos nos critérios da proposta de 

inscrição) estiverem expressos de modo verídico e credível através de uma 

diversidade de atributos, entre os quais: 

• forma e concepção; 

• materiais e substância; 

• uso e função; 

• tradições, técnicas e sistemas de gestão;  

• localização e enquadramento;  

• língua e outras formas de patrimônio imaterial;  

• espírito e sentimentos; 

• outros fatores intrínsecos e extrínsecos. 

 

Integridade 

Todos os bens propostos para inscrição na lista do patrimônio mundial devem 

cumprir os critérios de integridade. 

A integridade é uma apreciação de conjunto e do caráter intacto do patrimônio 

natural e/ou cultural e dos seus atributos. Estudar as condições de integridade 

exige, portanto, que se examine em que medida o bem: 

a) possui todos os elementos necessários para exprimir o seu valor 

universal excepcional; 

b) é de dimensão suficiente para permitir uma representação completa 

das características e processos que transmitem a importância desse 
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bem; 

c) sofre efeitos negativos decorrentes do desenvolvimento e/ou da falta 

de manutenção. 

No caso dos bens propostos para inscrição de acordo com os critérios 

(i) a (vi), o tecido físico do bem e/ou as suas características significativas devem 

encontrar-se em bom estado, e o impacto dos processos de deterioração deverá 

estar controlado. Deve-se incluir uma percentagem importante de elementos 

necessários à transmissão da totalidade dos valores que o bem representa. As 

relações e as funções dinâmicas presentes nas paisagens culturais, cidades 

históricas ou outras propriedades habitadas, essenciais ao seu caráter distintivo, 

devem igualmente ser mantidas. 

 

Proteção e gestão 

Para efeitos de proteção e gestão dos bens do patrimônio mundial dever-se-á 

assegurar que o valor universal excepcional, incluindo as condições de 

integridade e/ou de autenticidade definidas quando da inscrição, seja mantido 

ou melhorado no futuro. Será feita uma análise periódica do estado geral de 

conservação dos bens, e também do seu valor universal excepcional. 

Todos os bens inscritos na lista do patrimônio mundial devem ter uma proteção 

legislativa, regulamentar, institucional ou tradicional adequada que garanta a sua 

salvaguarda em longo prazo. Essa proteção deve incluir limites corretamente 

definidos. Assim, os estados-parte deverão provar a existência de uma proteção 

legislativa adequada aos níveis nacional, regional, municipal e/ou tradicional de 

um bem. Deverão anexar à proposta de inscrição os textos apropriados, bem 

como uma explicação clara sobre a forma como essa proteção jurídica é aplicada 

para proteger o bem. 

 

Sistema de gestão 

Cada bem proposto para inscrição deverá ter um plano de gestão adequado, ou 

outro sistema de gestão documentado, que deverá especificar a forma como deve 
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ser preservado o valor universal excepcional de um bem, de preferência por meios 

participativos. 

No caso de bens em série, é essencial a existência de um sistema de gestão ou de 

mecanismos devidamente documentados na proposta de inscrição que permitam 

assegurar o gerenciamento coordenado dos diversos elementos. 

Em certas circunstâncias, o plano de gestão ou outro sistema de gestão poderão 

não estar totalmente em vigor na altura em que o bem é proposto à apreciação 

do Comitê. O estado-parte deverá então indicar quando será posto em prática 

esse plano ou sistema de gestão e como se propõe mobilizar os recursos 

necessários à sua execução. O estado-parte deverá igualmente fornecer 

documentação (por exemplo, planos de ação) para orientar a gestão do bem até 

que o plano ou sistema de gestão estejam concluídos. 

 

A exposição Pampulha: um patrimônio da humanidade 

Como vimos, passados pouco mais de 70 anos desde a inauguração do 

Complexo Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha, a região e seu entorno 

estão integrados à cidade, de modo que a população tem, principalmente na orla 

da lagoa, um espaço público utilizado para lazer, cultura e turismo. Os projetos 

de Oscar Niemeyer se configuram como atrativos, dentre eles a Casa do Baile e o 

Museu de Arte da Pampulha que foram transformados em equipamento culturais 

da cidade. Por outro lado, no entanto, nota-se que a Pampulha passou em sua 

trajetória por diferentes momentos de valorização e desvalorização, com suas 

edificações chegando a se encontrar em péssimo estado de conservação. Nas 

últimas décadas, pode-se observar um processo de valorização da Pampulha, que 

tem culminado na mobilização para a inscrição na Lista do Patrimônio da 

Humanidade, pela UNESCO. 
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Vista da exposição Pampulha: um patrimônio da humanidade 
Foto: Cássio Campos 

 

Vista do espaço dançante ao centro na exposição Pampulha: um patrimônio da humanidade 
Foto: Cássio Campos 
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Vista dos painéis informativos da exposição Pampulha: um patrimônio da humanidade 
Foto: Cássio Campos 

 

 

Vista da exposição Pampulha: um patrimônio da humanidade 
Foto: Cássio Campos 
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No ano de 2013, a Casa do Baile promoveu a exposição “Pampulha: um 

patrimônio da humanidade”, que abordou a importância deste bem cultural e 

sua trajetória ao longo dos anos. A exposição teve como objetivo levar a 

conhecimento do público em geral o processo que solicita a sua inscrição na Lista 

do Patrimônio da Humanidade, nos próximos anos, pela UNESCO, assim como 

visou comemorar os 70 anos de existência do conjunto arquitetônico moderno 
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1. O Surgimento da Pampulha e a chegada do ideário moderno 

 
“Cada época não apenas sonha a seguinte, 

mas, sonhando, se 
encaminha para o seu 

despertar.” 
(Walter Benjamin) 

 

Não foi sempre que a Pampulha se caracterizou pelas diferenças socioespaciais e 

problemas ambientais perceptíveis atualmente. A definição do local e de seus 

limites está relacionada com o processo de desenvolvimento e de transformação 

belo-horizontino que teve sua dinamização seminal entre as décadas de 1930 e 

1940. No início do século XX, a Pampulha correspondia à área de expansão 

agrícola, formada por um conjunto de glebas e fazendas. Localizada no vetor 

norte da capital, a área, que correspondia à chamada Pampulha Velha, teve seus 

primeiros sinais de urbanização no início do século. Naquela época, colonos 

portugueses e italianos fixaram-se no lugar, denominando-o Santo Antônio da 

Pampulha. Esses colonos, ao assumirem a posse das glebas, formaram um dos 

primeiros bolsões de abastecimento de Belo Horizonte. A partir dos deslocamentos 

e da convivência entre os colonos, nasceram os primeiros bairros do lugar — 

Jaraguá, Dona Clara e Liberdade. Logo depois vieram os bairros Santo Inácio, São 

Bernardo e Aeroporto (LEMOS, 2003). 

Um dos primeiros registros que se tem de Santo Antônio da Pampulha é datado de 

1928. Este corresponde ao desenho de Planta Cadastral, elaborada por um antigo 
                                                             
1 Arquiteta, Doutora em Ciências Sociais, Professora do Departamento de Análise Crítica e Histórica 
da Arquitetura e do Urbanismo, na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. 
2 Arquiteta, Doutora em História, Professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 
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morador da região. De acordo com relatos dos moradores, Dr. Manuel dos Reis 

realizou o cadastramento das glebas, com o objetivo de assegurar a posse da terra, 

devido às constantes ameaças que os moradores sofriam no início do século. 

Como região promissora, que interligava a área urbana a Venda Nova, tornou-se 

local de interesse dos especuladores imobiliários.  

Como as glebas cadastradas possuíam em média dois a quatro mil hectares, estas 

chamavam a atenção dos empresários, que perceberam o seu virtual valor 

econômico. Dr. Manuel dos Reis também registrou as principais vias que ligavam 

os pequenos núcleos da região: as avenidas Boaventura e Isabel Bueno. Apesar da 

existência dessas conexões, a ausência de um meio de transporte mais rápido 

dificultou o intercâmbio social e mesmo cultural entre a zona urbana e a região em 

formação. O isolamento da área resultou no surgimento de um modus vivendi 

peculiar. Os moradores da Pampulha Velha eram reconhecidos pela tradição 

religiosa e pela dedicação ao trabalho agrícola (LEMOS, 1995). 

Devido à proximidade e ao fácil acesso a Venda Nova, as festas e comemorações 

religiosas possibilitavam a integração das regiões. A cultura religiosa foi reforçada 

também pela presença das Irmãs Salesianas e dos Padres Orionitas no lugar. 

Mesmo considerando o caráter de resistência da população local, expresso no 

sentido de vida em comunidade, a Pampulha atingiu uma nova fase do seu 

desenvolvimento na segunda metade da década de 1930. 

Este período integra um tempo histórico em que a primeira paisagem cultural 

belo-horizontina viria a ser identificada com um passado a ser superado. Como 

resultado da influência das vanguardas europeias somada às tradições locais, o 

modernismo propôs uma grande transformação nas artes plásticas e na literatura 

desde 1920 e, na arquitetura e nas práticas urbanas um pouco mais tardiamente, 

nas quatro décadas subsequentes (LEMOS; BAHIA, 2010). 

Segundo Mario de Andrade, nos idos anos de 1920, os primeiros modernistas 

reivindicavam o direito permanente à pesquisa estética, à atualização da 

inteligência artística brasileira e à estabilização de uma consciência criadora 
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nacional. Esta consciência seria o voltar-se para si próprio e perceber atentamente 

a expressão popular. 

Cabe destacar que o ideário moderno, que tem sua gênese nesse período, lançou 

as bases para a institucionalização da preservação do patrimônio histórico e 

artístico brasileiro a partir de 1936. Num aparente paradoxo, foram justamente os 

protagonistas do modernismo que exaltavam a construção de uma nova sociedade 

e do futuro e a modernização — Mário de Andrade, Rodrigo Mello Franco de 

Andrade, Lucio Costa e outros — que se voltaram para a revalorização do passado 

colonial e para as artes populares na montagem de uma tradição que legitimasse 

suas novas proposições estéticas e culturais. 

Nessa perspectiva, a instrumentalização da arquitetura e do patrimônio histórico e 

artístico foram fundamentais nos projetos políticos que visavam dar uma face 

identitária à nação e forjar a imagem de modernização, tanto no Estado Novo de 

Getúlio Vargas quanto na cultura política desenvolvimentista de Juscelino 

Kubitschek. Gorelik (2005) esclarece que a experiência da arquitetura moderna 

latino-americana em geral nasce patrocinada pelo Estado, no entanto não remete 

à ligação tradicional entre arquitetura e política: 

 
Trata-se de uma vinculação mais ampla em que a arquitetura (como 
instituição) e o Estado (como agente estrutural da modernização) 
compartilham interesses e objetivos: os modernismos arquitetônicos 
foram postulados como instrumentos privilegiados da tarefa estatal por 
excelência, a representação da modernidade nacional (GORELIK, 2005, 
p. 30). 
 

 

Alguns tempos históricos, ao se abordar a questão do surgimento da Pampulha, 

são relevantes quando se trata de modernização da paisagem arquitetônica e da 

criação de uma tradição moderna pautada pela preservação da paisagem cultural. 

Em 1936, Mário de Andrade é chamado pelo então ministro da Educação e Saúde 

Pública (de 1934 a 1945), Gustavo Capanema, para elaborar o Anteprojeto de 

criação do então Serviço do Patrimônio Artístico Nacional — SPAN; posterior 
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Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional — SPHAN; e atual Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional — IPHAN (LEMOS; BAHIA,2010). 

Em 1938, foi inaugurada a Exposição Nacional do Estado Novo, visando apresentar 

as realizações do Governo Federal desde 1930. A mostra, composta de vários 

setores, tinha como grande atração as maquetes e plantas dos novos edifícios que 

estavam sendo realizados no “programa de construção de grandes prédios 

públicos destinados a centralizar diferentes repartições de cada departamento de 

Estado”. (Revista do Serviço Público, apud CAVALCANTI, 2006). 

Um governo com propósitos modernizadores não poderia deixar de realizar obras 

de arquitetura e urbanismo exemplares e emblemáticas na capital da República. 

São construídas, no Rio de Janeiro, com a tarefa de expressar grandiosidade, 

riqueza, poder e progresso, as sedes dos ministérios do Trabalho (1936-38), da 

Educação e Saúde Pública (1936-43), da Fazenda (1938-43), da Marinha (1934-38) 

e da Guerra (1938-42), além dos novos prédios da Central do Brasil (1936-40), da 

Alfândega (1939-41), do Entreposto de Pesca (1936-39) e do Palácio do Jornalista, 

sede da Associação Brasileira de Imprensa — ABI (1936-38), sendo este último de 

associação de classe, porém realizado com crédito especial do Governo. 

A consolidação dos arquitetos como atores dominantes no campo arquitetônico se 

justifica, principalmente, pelos seguintes motivos: por terem sido os escolhidos 

para a realização do projeto arquitetônico do Ministério de Educação e Saúde 

Pública; por terem investido na participação em concursos para projetos de obras 

públicas; por terem a primazia de criar um órgão de patrimônio histórico e artístico 

(SPHAN) e, assim, passarem a arbitrar sobre o que tinha ou não valor cultural e 

sobre como deveria ser a normatização reguladora de novas construções em sítios 

históricos, e, finalmente, pelo fato de, mediante a afirmação de um discurso ético, 

terem eleito a habitação popular como objeto privilegiado de atuação. A partir 

dessa escolha ficaram estabelecidos os critérios a serem seguidos pelas novas 

construções na cidade tombada, com o aval de Lucio Costa (CAVALCANTI, 2006).  

Depois da realização do projeto do Ministério de Educação e Saúde Pública, Oscar 

Niemeyer foi convidado a projetar o Grande Hotel de Ouro Preto, em 1938. 
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Coerentemente com a estratégia da dupla temporalidade na conciliação entre 

tradição e modernidade, no processo de construção da identidade brasileira e do 

Estado-nação, o Grande Hotel intervém na paisagem homogênea e consolidada da 

cidade de Ouro Preto, apresentando em sua própria linguagem arquitetônica 

traços característicos da nova arquitetura — moderna — somados a elementos 

típicos da arquitetura erigida no período colonial entre os séculos XVIII e XIX: 

telhado cerâmico, treliças, proporção e altimetria. O uso de elementos 

arquitetônicos referentes ao legado do período colonial também está presente em 

outras obras do arquiteto, algumas na Pampulha (SEGAWA, 1999). 

 

2. A Pampulha como um marco simbólico da modernidade mineira 

Inserido no espírito de modernização da época e preocupado com a dinamização 

urbana da capital, o governador Benedito Valadares iniciou a implementação de 

obras de saneamento e a construção de vias e avenidas, interligando o centro e os 

bairros mais afastados. Entre essas, priorizou a implantação do eixo viário rumo ao 

parque industrial, previsto para o vetor oeste, e da Avenida Pampulha. Conforme 

registrado no Minas Gerais, a via partia da “Praça Lagoinha, tomando logo a 

direção da antiga avenida(sic) Pedro I”. Seguia a “direção do córrego da Lagoinha, 

passando pelo local onde estava sendo preparado o Bairro Popular”. Continuava 

“até a Cachoeirinha e daí até a Pampulha em linha reta (...)” (MINAS GERAIS, 

1942, p. 1-2). O plano do governador intenciona recuperar a antiga via de ligação 

entre o centro e a região e estendê-la até a área onde foi construída a Barragem 

da Pampulha. 

O projeto da barragem teve início em 1936, na gestão do prefeito Otacílio Negrão 

de Lima. A implementação de tal projeto intenciona, inicialmente, minimizar o 

problema de abastecimento de água da capital. Os dirigentes do poder público 

visavam também à implantação de um lago artificial, que pudesse dar uma feição 

urbana a uma área de caráter ainda essencialmente rural. A represa situava-se à 

margem esquerda da Avenida Pampulha, depois nomeada Avenida Presidente 

Antônio Carlos. A construção da barragem, entre outras iniciativas, foi o marco 

inicial da formação urbana da região, denominada hoje Bacia da Pampulha, que 
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surgiu como uma alternativa à região da Pampulha Velha, onde tudo começou 

(LEMOS, 1995). 

À medida que a nova região ia se formando, anunciavam-se as diferenças entre as 

duas áreas que compõem este estudo. A primeira nasceu do processo natural de 

expansão urbana, tendo sido dotada de um acentuado sentido de comunidade, 

reafirmado a partir das práticas socioculturais cotidianas. Já a região da Bacia da 

Pampulha teve a sua dinamização a partir da construção da barragem, 

apresentando, desde o início, os indícios de uma realidade social distinta da 

anterior. Moacyr Andrade apresenta as primeiras pistas para a confirmação dessa 

hipótese. Segundo o cronista, a 

 
Pampulha nasceu da audácia do engenheiro e prefeito Otacílio Negrão 
de Lima. Os visitantes da capital achavam-na bonita, gabavam-na, mas 
diziam que só faltava ter mar, para completar o quadro de maravilhas 
(...) Não havia mesmo mar e era impossível trazê-lo. Viu a matéria da 
Pampulha à ilharga da Capital. Muito mato e um córrego perene (...) Viu 
e pensou como audacioso, planejou como engenheiro e agiu como 
prefeito. Deu a Belo Horizonte uma espantosa lagoa artificial, com a 
construção de uma represa. Criou o ‘mar’ doméstico para a cidade 
(ANDRADE, 1945, p.10). 
 

Em 1938, a barragem foi inaugurada, oficializando a conclusão da primeira etapa 

do projeto previsto. A continuidade ocorreu na administração de Juscelino 

Kubitschek, que, em 1940, afirmara ser a Pampulha a principal meta de seu 

governo. O prefeito, entusiasmado com o rápido desenvolvimento que a região 

começava a anunciar, definiu que seria necessária a ampliação da capacidade de 

reserva de água. Só assim tal reservatório estaria em condições de abastecer as 

inúmeras áreas necessitadas, justificando o investimento (LEMOS, 1995). 

Na avaliação do prefeito Juscelino Kubitschek e do governador Benedito Valadares, 

a região da Pampulha sugeria outras potencialidades que mereceriam uma 

atenção especial do poder público. Preocupados em modernizar a cidade e 

reinseri-la numa nova prosperidade, admitiram que a Pampulha seria a 

demarcação de um novo tempo da capital. Considerando a intervenção no espaço 

urbano como uma ação estratégica de renovação, o prefeito convidou o urbanista 

francês Agache para fazer um diagnóstico sobre a cidade e apontar as 
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potencialidades da Pampulha. Nesse passo, o urbanista detectou que Belo 

Horizonte apresentava uma desorganização urbana, sendo necessária uma 

planificação da sua expansão. Constatou também um déficit habitacional, 

reconhecendo na Pampulha uma das áreas disponíveis para minimizar tal demanda 

(MELLO, 1980). 

À medida que a capital ampliava o seu potencial de desenvolvimento econômico, 

o processo migratório era intensificado. Neste contexto, a região da Bacia da 

Pampulha representava, segundo o urbanista Agache, um dos principais vetores de 

crescimento da cidade. Ambos dirigentes buscavam uma intervenção na região 

que pudesse transformá-la no principal ponto turístico da cidade, figurando-a 

como um marco de prosperidade.  

Segundo Kubitschek, aquela era “a ocasião propícia para dar à cidade uma série de 

atrações que em outros centros de população densa constituem fator preponderante 

para o desenvolvimento do intercâmbio turístico, uma das mais rendosas indústrias 

(...)”. Além do mais, o então prefeito previa que a extensão daquele vetor da 

cidade era necessária ao “desenvolvimento e à ativação da vida da capital”, que 

enriqueceria “o patrimônio de Belo Horizonte (...)” (KUBITSCHEK apud MELLO, 

1980, p. 38).  

Observa-se que o Projeto Pampulha, ao lado da implantação da Cidade Industrial 

no vetor oeste, representava a inserção de Minas na era do desenvolvimento 

urbano industrial moderno. Quando o prefeito iniciou a implantação da segunda 

etapa do Projeto Pampulha, em 1940, detectou problemas ambientais no lago. 

Ainda nessa época, um novo traçado de via, ligando a Praça Sete ao lago, foi 

aberto, tendo sido pavimentado com alvenaria poliédrica. Essa via, com 10 

quilômetros de percurso, permitiu uma maior agilidade para os meios de 

comunicação e transporte. Com o objetivo de circundar todo o lago, numa 

extensão de 18.300 metros, foi iniciada a abertura e regularização da Avenida 

Getúlio Vargas, que depois veio a se chamar Avenida Otacílio Negrão de Lima. 

Paralelamente a todas essas intervenções, os governos estadual e municipal 

acionaram um processo de intervenção mais ousado. Como analisa Starling (2002, 
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p. 35), “a rigor, foi da paradoxal mistura entre o respeito ao uso dos mecanismos 

democráticos formais, a proposta de criação de um espaço de utopia e o feroz 

pragmatismo desenvolvimentista, que se formou a singularidade política de JK”.  

Por sugestão do ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, convidaram o 

arquiteto Oscar Niemeyer para coordenar o plano de urbanização da orla da lagoa. 

Este, que já tinha iniciado a elaboração de um projeto de cassino para a cidade, 

transferiu para a Pampulha essa iniciativa. Ao lado do Cassino, Niemeyer propôs a 

implantação do Iate Golf Club, da Casa do Baile e da Igreja São Francisco de Assis, 

entre outras construções, como nos mostra Danilo Matoso. No sentido de valorizar 

ainda mais os projetos, Niemeyer convidou o paisagista Roberto Burle Marx, o 

pintor Cândido Portinari e o escultor Alfredo Ceschiatti, entre outros artistas, para 

colaborarem com os seus trabalhos. O conjunto foi projetado e construído em um 

curto período de tempo, tendo sido concluído parcialmente em 1942. A 

inauguração desse conjunto anunciava a implantação de um sofisticado centro de 

lazer e turismo para a cidade, como também a ação inovadora do poder público, 

cristalizada na arquitetura moderna e ousada de Oscar Niemeyer e seus 

colaboradores (MELLO, 1980). 

No início da década de 1940, em Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek como 

prefeito, vê nas artes plásticas — com Alberto da Veiga Guignard, chamado para 

instalar um curso de desenho e pintura — e na arquitetura, com Oscar Niemeyer e 

a criação da Pampulha — as estratégias perfeitas para concretizar e dar visibilidade 

ao seu desejo de modernização da capital, em franco processo de industrialização 

e crescimento urbano. Cabe ressaltar que o modernismo arquitetônico brasileiro 

surge com Gregori Warchavchik, em São Paulo, no ano de 1927, com “Casa 

Modernista” e ganha relevância na construção do Ministério da Educação, no Rio 

de Janeiro, em 1936, o qual pode ser considerado um verdadeiro divisor de águas, 

por seu papel na cristalização de um modelo vitorioso: a Nova Arquitetura para um 

Estado Novo (GORELIK, 2005, p. 47). Com a construção da Pampulha, na década 

de 1940, Oscar Niemeyer tem a grande oportunidade de exercer sua liberdade 

criadora e faz com que o modernismo brasileiro se consolide a partir de sua 
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originalidade, que o distingue do chamado Estilo Internacional (CAVALCANTI, 

2006).  

O Pavilhão do Brasil criado por Lucio Costa e Niemeyer para a Exposição de Nova 

York, em 1938; a criação da Pampulha, em 1941; e a publicação do livro-catálogo 

da exposição realizada no Museu de Arte Moderna, em Nova Iorque — The 

Museum of Modern Art (MoMA), intitulada Brazil Builds: Architecture New and 

Old, 1652-1942, neste mesmo ano, fazem com que a arquitetura moderna 

brasileira obtenha destaque no cenário internacional. Niemeyer se consagra de 

modo definitivo em vários países como um grande expoente da arquitetura. 

A arquitetura moderna significou, entretanto, bem mais que uma reorientação 

estética. A Pampulha surge, principalmente, como símbolo político de 

modernização e como materialização urbana da aliança entre Estado e vanguarda, 

entre política e representação (DULCI, 1990). 

No período em que Juscelino Kubitschek foi prefeito de Belo Horizonte (1940-

1945), houve uma mudança substantiva no conceito de administração pública. Foi 

em sua gestão que a ideia de modernização se materializou por meio da 

valorização das artes, da arquitetura e por uma ação concreta na estrutura da 

cidade e nas tipologias das edificações que aqui foram construídas. Neste período 

a cidade se expandiu para além do traçado original, com a abertura de vias 

urbanas, como as avenidas radiais Teresa Cristina, Francisco Sá e Silviano Brandão. 

Além disso, em nome de uma tradição moderna, é inaugurado em 1943 o Museu 

Histórico de Belo Horizonte que recebeu este nome em homenagem ao historiador 

Abílio Barreto. Conforme avalia Juscelino Kubitschek: “Um prefeito não deve 

pensar tão - somente nas coisas práticas. A beleza, sob todas as formas, precisa 

fazer parte das suas cogitações” (KUBITSCHEK apud MELLO, 1942, p.4) 

Numa perspectiva política distinta daquela da ideologia autoritária da ditadura 

Vargas, do Estado Novo, Kubitschek instrumentalizou a arquitetura para dar 

visibilidade e espacializar na experiência urbana cotidiana seu projeto 

modernizador e sua idealização de identidade nacional e construção do futuro. 

Pampulha era impactante pela leveza, pelas surpreendentes formas arquitetônicas, 
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pelas novas possibilidades de bem viver. Era o marco de um novo tempo. Era “a 

invenção do mar em Minas”, era a nossa Copacabana imaginária, onírica...  Sylvio 

de Vasconcellos (1962) observa que a Pampulha, marco inaugural da arquitetura 

moderna, introduzira na cidade o hábito do esporte, da vida ao ar livre, a 

comunicabilidade entre estranhos, ou seja, a experiência de uso de espaços 

coletivos públicos, de novas formas de sociabilidade e novas práticas culturais.  

O conjunto da Pampulha e sua orla não chegam a funcionar efetivamente de 

modo sincrônico, de acordo com os usos originais previstos, o que aponta para a 

distância entre o planejamento urbano e a cidade real, com suas vicissitudes, com 

suas dimensões imponderáveis e diversidades que escapam ao rigor dos programas 

e das políticas urbanas públicas, como bem observa Jane Jacobs (2000), referindo-

se às grandes cidades. 

 

3. A formação dos bairros e configuração de uma região administrativa 

Em 1942, teve início a construção dos primeiros bairros junto à orla da lagoa, que 

propiciou a consolidação de uma “cidade satélite” sofisticada, passando a integrar 

um conjunto de novos usos que a região deveria receber ao longo das décadas 

seguintes. A Pampulha, segundo Kubitschek, poderia constituir-se num modelo de 

cidade autônoma, inspirado no urbanismo culturalista moderno. Seria possível, 

desta forma, reunir bairros sofisticados e bairros operários, que estariam 

implantados próximo às atividades operárias. Ao lado desses núcleos, o poder 

público programou a concepção de uma cidade universitária, composta por 

espaços destinados à moradia estudantil e às atividades de pesquisa e de estudos. 

Como se não bastasse, era sua intenção prover a população de inovadores serviços 

de saúde, através de hospitais, sanatórios e clínicas. 

Tanto o projeto construído quanto o plano proposto fizeram parte das intenções 

políticas, próprias da cultura moderna da época. Com a primeira fase do complexo 

construído, iniciou-se a busca da sua consolidação. Esta só viria com o tempo, 

exigindo do próprio poder público um grande esforço por parte dos governos 

estadual e municipal. 
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Os setores mais privilegiados da sociedade passaram a frequentar gradativamente 

a Casa do Baile, o Cassino e o Iate Golf Club. Inúmeras festas e encontros culturais 

foram promovidos, possibilitando a ocupação local. Como registra Frieiro, em seu 

Novo diário, entre 1942 a 1949: 

 
A Pampulha é uma criação típica do capitalismo: obra do vicio refinado, 
do luxo que acompanha essa forma aristocrática do vício e, enfim, do 
capital, que o luxo fomenta e alimenta. A Prefeitura criou a Pampulha 
com o fim de dar a Belo Horizonte um centro de prazer e diversão para 
as classes ricas e remediadas. Construiu um lago artificial, um cassino e 
um clube aristocrático. Os terrenos da Pampulha, que pouco valiam, 
foram comprados pelos privilegiados da política, do governo, da 
indústria e da finança. Valorizaram-se enormemente, logo que a 
administração municipal, com o dinheiro dos contribuintes, enterrou ali 
milhares de contos de réis em obras suntuárias, e continua a enterrar, 
sem olhar a esbanjamentos. Os que não têm nada ali olham para tudo 
aquilo espantados. Não compreendem. Por que é que a Prefeitura, com 
tanta coisa pra fazer na cidade e bairros mais próximos, só pensa na 
Pampulha, tão afastada do centro, sem atrativos naturais, e gasta rios de 
dinheiro com cassinos, pagodeiras e outras frivolidades ruinosas? Não 
compreendem que é assim que fazem fortunas da noite para o dia, 
ignoram que a jogatina dos cassinos, o incentivo dos prazeres e do 
turismo, tudo se resume a jogo do capitalismo. A classe privilegiada, à 
qual pertencem os dirigentes do governo, está empenhada em 
supervalorizar a Pampulha. Tudo agora é para lá: os melhores centros de 
diversão, as melhores estradas, o melhor serviço de ônibus e bondes, 
todos os cuidados, todas as atenções da Municipalidade. Constrói-se lá 
grande hotel de turismo. A Cidade Universitária será edificada ali. Tudo 
para a Pampulha. Só a Pampulha. E todos desejam ser pampulhocratas 
(FRIEIRO, 1986, p.47). 

 

 

Com o passar dos primeiros anos há uma mudança social entre os frequentadores, 

com afirma Frieiro:  

 
“a Pampulha, pela primeira vez depois de inauguradas as obras do 
Cassino, Iate Clube, Baile, etc. tudo muito belo e aprazível. Obras 
escandalosamente suntuárias para a cidade pobre. Jogatina, danças, 
bebidas”. 
“[...] noite de sábado, véspera de Carnaval, no baile da Pampulha. 
Concorrência mesclada. (a mulataria começa a tomar conta do Baile, 
que, aliás, se destina ao povinho) a ‘pampulhocracia’ frequenta o 
Cassino e o Iate Club. Todos pareciam divertir-se; eu e a Noêmia 
procuramos fazer o mesmo. Tomei um gin tonic para me animar. 
Dançamos algumas vezes. Ceamos, e voltamos para casa antes da meia-
noite, com duas mocinhas que levamos conosco” (FRIEIRO, 1986, p.48).  
 



 40 

Enquanto isso, os moradores da região da Pampulha Velha não estiveram entre os 

primeiros frequentadores do complexo de lazer e turismo. Eles permaneceram 

voltados para suas próprias representações, definindo uma nítida separação entre 

os dois lados da Avenida Presidente Antônio Carlos. Essa cultura de resistência 

permaneceu de maneira mais intensa até o início das obras de construção do 

Aeroporto da Pampulha, junto aos bairros Jaraguá e Liberdade. A intervenção na 

região da Pampulha Velha instalou, no lugar, um novo ritmo de vida, condicionado 

pelas desapropriações e pela implantação de novas atividades, vinculadas aos 

serviços em geral. Por outro lado, a implantação do aeroporto proporcionou não 

só o surgimento de novos bairros, como também a dinamização urbanística e um 

intenso intercâmbio entre a região e as primeiras centralidades urbanas (LEMOS, 

2003). 

Aos poucos, a tradicional Pampulha foi se transformando no mesmo compasso em 

que a região da Bacia se consolidava e se expandia enquanto local de moradia e 

de lazer. A partir de 1946, novos serviços de arruamento foram executados, 

formando um anel periférico de ocupação ao redor de quase toda a orla do lago. 

Essas novas expansões representavam as primeiras formações dos bairros hoje 

existentes na região. 

Nos anos de 1950, deu-se início à construção do Campus da Universidade Federal 

de Minas Gerais — UFMG, que representou uma continuidade dos planos de 

Juscelino Kubitschek para a área. Ao lado do Campus, foi também programada a 

implantação do complexo esportivo do Mineirão e do Mineirinho, os quais vieram 

a ser construídos em décadas posteriores. Outras intervenções, como a construção 

da BR-040, do Ceasa e da Cidade Industrial de Contagem, muito contribuíram 

para a dinamização da região da Bacia da Pampulha. A conexão da área com as 

regiões industriais de Contagem e de Belo Horizonte propiciou a proliferação de 

bairros mais populares, além do surgimento de várias áreas faveladas. A Pampulha, 

em termos sociais, econômicos e urbanísticos conquistou uma consolidação no 

âmbito do município de Belo Horizonte e da Região Metropolitana como um todo. 

Neste contexto, a região poderia ser considerada um marco simbólico não só para 

Belo Horizonte, mas também para o Estado de Minas Gerais (LEMOS, 2003). 
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O rompimento da barragem, em 1950, ocasionou mudanças nas características 

físicas, ampliando a capacidade de abastecimento do reservatório de água. Além 

da recomposição da barragem, o complexo urbanístico da lagoa, o Aeroporto da 

Pampulha e a Avenida Antônio Carlos foram recuperados, tendo em vista as 

danificações sofridas no o da ruptura da barragem. 

Com a proibição do jogo no Cassino e a danificação do conjunto arquitetônico da 

lagoa, a Pampulha entrou em uma nova etapa da sua história. O cenário que 

“abrigava” uma vida social expressiva e sofisticada transformou-se, havendo no 

final da década uma redefinição sociocultural do lugar. O processo de 

popularização vinculava-se à expansão da região da Bacia da Pampulha. Os anos 

de 1960 e 1970 foram grandemente marcados pela gentrificação da região, 

consolidando novos bairros com áreas estritamente habitacionais. 

A expansão urbana, dotada de um perfil sociocultural e econômico diversificado, 

aliada à melhoria das vias de acesso e à implementação de espaços de lazer, como 

o zoológico e o Mineirão, projetou a Pampulha para uma nova realidade. A 

ausência de um planejamento eficiente, ao lado do descontrole ambiental da lagoa, 

propiciou na região uma diluição de sua centralidade. Ao mesmo tempo em que a 

sua imagem simbólica ficou comprometida, não houve, por parte do poder 

público, uma planificação do seu desenvolvimento econômico. 

Uma administração ineficiente, aliada ao descaso do poder público, apontava para 

disfunções no espaço urbano. Os loteamentos, os novos bairros, as vilas e os 

conjuntos habitacionais e os inúmeros “vazios” existentes na região constituíam 

uma ocupação desordenada, também pautada pela exclusão social. Esta, sim, 

atingiu a qualidade de vida, ao constatar-se que muitas dessas áreas faveladas 

nasceram nas adjacências das margens dos córregos. Essas expansões mais 

recentes passaram a contrastar com bairros mais tradicionais, como Bandeirantes, 

São Luiz, Braúnas e São José, onde ficava evidenciada uma condição ótima de 

urbanização. Dessas diferenças no espaço, notificamos que, tendo a região sido 

ocupada inicialmente por grupos privilegiados, este quadro veio se modificando ao 

longo das últimas décadas. Atualmente, a Pampulha é formada por urbanizações 

contrastantes e heterogêneas, onde a dimensão social, econômica e cultural se 
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encontra fragmentada e dispersa. Neste contexto, a Lei de Uso do Solo, 

implementada no final dos anos de 1970, veio reafirmar a realidade existente. Em 

áreas mais privilegiadas, a lei restringe a ocupação ao uso residencial. Nos demais 

bairros, incluindo os da Pampulha Velha, a lei prevê um uso mais versátil, havendo 

possibilidade de verticalização e implantação de atividades de comércio e serviço 

(PREFEITURA,1993). 

Essas contradições e impasses alcançaram as próprias condições ambientais da 

lagoa e o patrimônio arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer, que estava 

ameaçado por descaracterizações, descaso e abandono. Essas denúncias, somadas 

à difícil questão da qualidade ambiental, tiveram ressonância parcial, por parte do 

poder público. Medidas paliativas foram acionadas para minimizar tal situação, 

sendo que apenas em 1984 o conjunto paisagístico foi tombado pelo Instituto 

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA-MG). 

De acordo com Oscar Niemeyer, o projeto da Pampulha anunciava-se como aquilo 

que faltava para Belo Horizonte. A construção do Cassino desenvolveu-se, 

segundo Kubitschek “[...] ao mesmo tempo que a da Casa do Baile, do Iate Golfe 

Club e da Igreja; lembro-me com especial ternura pois eram minhas primeiras 

realizações e as que marcariam de forma decisiva minha orientação profissional” 

(KUBITSCHEK apud MELLO, 1942, p. 46). Para o prefeito Juscelino Kubitschek, 

aquela era a  

 

ocasião propícia para dar à cidade uma série de atrações que, em outros 
centros de população densa, constituem fator preponderante para o 
desenvolvimento do intercâmbio turístico, uma das mais rendosas 
indústrias com que podem contar as cidades, muito embora, com a 
conflagração do mundo, haja sofrido um pouco este intercâmbio. Como 
capital já de vida intensa e trepidante, Belo Horizonte, por esse lado, 
reclamava um retempero das energias gastas no labor diário (...) Mas 
esta nova extensão da cidade, necessária ao seu desenvolvimento e à 
ativação da vida da capital, veio enriquecer o patrimônio de Belo 
Horizonte, dotando-o de uma série de obras públicas de realce (...)” 
(KUBITISCHEK apud MELLO, 1942, p. 38). 
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O complexo da Pampulha foi projetado e construído em apenas nove meses. A 

continuidade das obras, de acordo com o entusiasmado prefeito, viria com o 

tempo, pois “o resto pertence à História e é do domínio público” (KUBITSCHEK 

apud MELLO, 1980, p. 46) Desta forma, em um curto prazo, a construção do 

complexo urbanístico veio cristalizar o ideal modernista, iniciado com o projeto de 

Belo Horizonte, criado por Aarão Reis, em 1897. Ao mesmo tempo, a Pampulha, 

segundo Sylvio de Vasconcellos, abriu um amplo espaço para discussão sobre a 

arquitetura, significando o seu renascimento em Minas. A construção da Pampulha 

representa a primeira referência da inserção de Belo Horizonte no circuito cultural 

modernista. Transmuta-se um signo distintivo na paisagem urbana mineira, 

configurando-se como o palco por excelência da aventura modernista. 

Com a melhoria do sistema viário e demais incentivos oriundos da expansão 

urbana e do poder público, a Pampulha, a partir do final de 1950, consolidou-se 

uma região ocupada por uma multiplicidade de bairros, articulada por uma 

sistema viário mais dinâmico. Além da implementação das avenidas Antônio Carlos 

e Carlos Luz, que ligam a região à área central, artérias secundárias foram criadas. 

O papel dessas artérias é o de ligar os bairros entre si, criando, assim, uma rede 

centralizada pelas avenidas Carlos Luz, Antônio Carlos e D. Pedro I, bem como 

pelo Anel Rodoviário (PREFEITURA, 1993). 

Os bairros São Luís, Bandeirantes, Braúnas e Jardim Atlântico foram formados por 

residências unifamiliares, com lotes de 1.000 metros quadrados. O perfil 

unifamiliar e a proximidade da lagoa possibilitaram uma ocupação social de grupos 

de maior poder aquisitivo. Esses bairros são caracterizados por uma arquitetura 

sofisticada, sendo que apenas 20% dos lotes ainda não foram ocupados. O bairro 

São Luiz apresenta um centro de comércio e serviços pouco expressivo, sendo que 

as atividades estão distribuídas de forma descontínua no espaço 

(PREFEITURA,1993). 

Os bairros Copacabana, Santa Amélia, Santa Branca e Itapoã possuem lotes com 

360 metros quadrados, apresentando 50% de lotes vagos. Essas áreas foram 

ocupadas por grupos de classe média, havendo tanto residências unifamiliares 

quanto prédios com até três pavimentos. De um modo geral, o padrão de 
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acabamento alcança um nível médio em sua maioria. O padrão sofisticado 

também incide sobre a área, ocorrendo principalmente nas residências 

unifamiliares. O bairro Itapoã apresenta um centro local sofisticado, atendendo os 

bairros contíguos. Os estabelecimentos estão distribuídos principalmente ao longo 

das avenidas Portugal e Pedro I. 

O bairro Dona Clara e a parte mais antiga do bairro Ouro Preto possuem lotes de 

360 metros quadrados, apresentando 50% e 10% de lotes vagos, 

respectivamente. De um modo geral, a ocupação se dá via residência unifamiliar e 

prédios de até três pavimentos. Esta área é ocupada por uma população de classe 

média, muitas vezes tendendo para um poder aquisitivo maior. Este fato faz com 

que a arquitetura apresente um bom padrão de acabamento. O bairro Ouro Preto, 

devido à sua ocupação gradativa, apresenta um quadro peculiar. Em sua área de 

ocupação mais recente, apresenta terrenos mais acidentados, dificultando as 

construções. Uma população de média e baixa rendas vive nessas áreas, 

abaixando, de um modo geral, o padrão da ocupação. 

Os bairros Paquetá, Itatiaia, Saramenha, Trevo e parte do bairro Céu Azul 

apresentam lotes com 360 metros quadrados. Já o bairro Garças possui lotes de 

1.000 metros quadrados. O tipo de ocupação que incide nesses bairros é a 

residência unifamiliar, sendo o padrão arquitetônico médio, de acordo com o perfil 

social do lugar. Nas principais vias dos bairros Paquetá, Itatiaia e Saramenha há um 

predomínio de prédios de três pavimentos, nos quais estão implantadas algumas 

atividades de comércio e serviços. 

Os bairros Castelo e Manacás são constituídos por lotes com 360 metros 

quadrados, apresentando 95% dos mesmos ainda vagos. Com população 

rarefeita, o lugar é caracterizado pela incidência de residências unifamiliares e 

prédios de até três pavimentos. O padrão dessas construções varia entre o médio e 

o alto, uma vez que os primeiros ocupantes do lugar são dotados de médio poder 

aquisitivo. 

Os bairros Liberdade, Santa Rosa e Vila Indaiá e os Conjuntos Habitacionais 

Jaraguá e Vila Rica são constituídos de lotes de 360 metros quadrados, 
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apresentando 25% de lotes vagos. Correspondem à chamada Pampulha Velha, 

tendo um perfil ocupacional de residências unifamiliares e prédios alcançando até 

três pavimentos. Com ocupação típica de grupos assalariados médios e de 

comerciantes de médio porte, a área apresenta uma diversificação maior da 

arquitetura, sendo expressivas suas tipologias. A região é marcada pela presença 

do Aeroporto, que cria uma centralidade às avessas, condicionando os 

deslocamentos. 

O bairro São Francisco apresenta-se como um dos mais antigos da região, formado 

por lotes de 360 metros quadrados. Com apenas 10% da área em lotes vagos, o 

bairro foi ocupado tradicionalmente por residências unifamiliares. Com uma 

população assalariada média e baixa, o bairro teve o seu tipo de ocupação 

modificado, gradativamente. Hoje são expressivos, na região, o comércio atacado 

e a indústria de pequeno porte. Devido à sua proximidade com o centro da cidade, 

o bairro recebe as influências da expansão dos serviços e comércio da área central. 

O bairro Santa Terezinha, localizado entre a Toca da Raposa e o Jardim Zoológico, 

é caracterizado por um grande número de lotes vagos. De um modo geral, o 

bairro tem, nos seus lotes de 360 metros quadrados, uma implantação de duas ou 

três residências por lote. Neste contexto, o padrão da arquitetura apresenta-se 

como médio e baixo. Um centro intermediário, em fase de consolidação, 

caracteriza urbanisticamente a área. As principais atividades estão distribuídas na 

Avenida Santa Terezinha, seguida da Praça Alexandre Motorani. Fora do citado 

centro estão implantados três conjuntos habitacionais, sendo que outros, menores, 

estão implantados na área interna ao centro de comércio e serviços. 

 

4. Algumas considerações finais 

Com base nestas informações, constata-se que, apesar da construção da barragem 

e do complexo de lazer e turismo, a região não foi planejada para comportar 

atividades econômicas dinâmicas. Considerando, inicialmente, os bairros 

pertencentes à Pampulha Velha, observa-se um quadro, no mínimo, curioso. Até 
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por volta de 1948, quando teve início a construção do aeroporto, a economia 

baseava-se predominantemente na produção agrícola. Com o desenvolvimento 

urbano da área, essas atividades foram perdendo o seu papel, gradativamente. 

Dessa forma, não houve uma substituição substantiva de tal atividade que pudesse 

redirecionar as condições socioeconômicas dessas localidades. A sub-região passa 

a ser caracterizada por uma sustentação econômica frágil, o que ocasiona uma 

mobilidade cotidiana de seu moradores. Ao longo da última década do século XX, 

esse quadro agrava-se com a parcial desativação do Aeroporto da Pampulha e pela 

desintegração interna dos bairros que compõem a região. Além disso, a orla da 

lagoa também apresenta, no final do século XX, uma frágil polarização econômica 

— não gera autos sustentação e, ao mesmo tempo, não atrai investimentos 

públicos ou privados. 

A região da Pampulha é dotada de representações socioculturais diversificadas, as 

quais se encontram pulverizadas de forma desigual na área. Inicialmente, tem-se 

que a área possui em torno de 27 recreativos fechados para a população em geral. 

Está na Pampulha a maioria dos locais de lazer fechados, relacionados a 

associações e instituições dos setores privado e semiprivado. Nesse sentido, todas 

essas áreas, somadas, contribuem para uma melhor qualidade ambiental da 

região. Por outro lado, os clubes fechados seccionam a região como um todo, não 

oferecendo nenhuma possibilidade de acesso aos grupos sociais menos 

privilegiados. 

Apesar da escassez de áreas de convívio público, a região é dotada de um 

conjunto de centros de lazer de grande porte. Este é formado pelo Jardim 

Zoológico, pelo Parque Lagoa do Nado, pela Praça de Esportes do Rotor, pelos 

campos de futebol de várzea e pelos estádios Mineirão e Mineirinho. O Jardim 

Zoológico e a orla da lagoa são os espaços mais procurados pela população em 

geral, proveniente dos bairros mais carentes da região e fora dela. Mesmo assim, o 

Jardim Zoológico não se encontra devidamente equipado para exercer tal papel. 

Seus espaços estão desgastados, devido ao intenso uso e à ausência de uma 

manutenção adequada. 
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A orla da lagoa, apesar de alguns problemas ambientais ainda pendentes, 

representa uma referência fundamental para os moradores da região, enquanto 

local de recreação, lazer e fruição da paisagem. Ao lado disso, os espaços da orla 

da lagoa integrados à arquitetura singular da Casa do Baile, da Igreja e do Museu, 

com exceção do Iate Clube, são amplamente utilizados pela população, apesar da 

existência, ainda, de uma melhor qualificação urbanística e paisagística dos 

mesmos para o lazer. O complexo se institui como um marco simbólico da região e 

da cidade como um todo, e tem atraído frequentadores de várias procedências, 

apresentando um quadro social diversificado e ecumênico, o que o legitima ainda 

mais. 

Concluindo, a região e a Bacia da Pampulha reúne espacialidades urbanas e 

culturais, próprias de realidades distintas. Por um lado, registram-se os bairros mais 

tradicionais e, por outro, os bairros resultantes de ocupações mais recentes. 

Paralelamente a essas realidades, o complexo de turismo e lazer da lagoa, 

acompanhado dos bairros mais nobres, constitui uma terceira realidade. Nesse 

contexto, um programa de recuperação da região como um todo requer a 

reafirmação dos valores simbólicos regionais, bem como dos valores mais amplos, 

tendo em vista a presença do conjunto arquitetônico, artístico e paisagístico que 

conformam um patrimônio cultural de relevância mundial.  
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Obras de Oscar Niemeyer na Pampulha: 1940-19461 

 

Danilo Matoso Macedo2 

 
Sabemos que a arquitetura tende a universalizar-se. Para isso concorre a 
maior facilidade de intercâmbio cultural e material, que permite o uso 
dos mesmos processos construtivos e dos mesmos materiais em todo o 
mundo. (...) 

A construção moderna (...) feita em concreto armado, nos dá todas as 
possibilidades, sugerindo logicamente uma concepção plástica 
diferente, mais livre em forma e movimento. Realmente, não será com a 
adoção de um estilo fácil convencional que demonstraremos as 
enormes possibilidades desse processo construtivo.3 

 

O contato de Oscar Niemeyer com a elite política e intelectual mineira teve suas 

origens não apenas em sua relação com o Ministro da Educação, Gustavo 

Capanema, mas também em sua obra para o Grande Hotel de Ouro Preto, 

encomendado em 1938 por Rodrigo de Mello Franco Andrade, que criou e 

presidiu o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico –atual IPHAN. As viagens 

constantes a Ouro Preto levavam-no a Belo Horizonte. E o caminho até Juscelino e 

o início de Pampulha nos descreve Niemeyer: 

 

                                                
1 Este material foi recolhido e sistematizado quando da elaboração do trabalho A matéria da 

invenção: criação e construção das obras de Oscar Niemeyer em Minas Gerais, pesquisa de 
mestrado concluída em 2002 e publicada em 2008 como MACEDO, Danilo Matoso. Da 
matéria à invenção: as obras de Oscar Niemeyer em Minas Gerais, 1938-1955. Brasília: Câmara 
dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2008. (Arte e cultura 5). Trata-se aqui de parte 
de um texto elaborado para o seminário Pampulha: por uma arquitetura brasileira, realizado em 
Belo Horizonte pela Fundação Roberto Marinho, ao qual fomos convidados pelo historiador 
Hugo Segawa através do Docomomo Brasil. Em 2006, uma versão intermediária do texto 
completo foi publicada no segundo número da Revista de Arquitetura e Urbanismo MDC 
<www.mdc.arq.br>. Sua presença nessa coletânea destina-se, modestamente, a acompanhar 
de modo informativo a documentação gráfica que fornecemos. 

2 Graduado em Arquitetura e Urbanismo (UFMG, 1997). Mestre em Arquitetura e Urbanismo 
(UFMG, 2002). Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (ENAP, 2004). 
Doutorando em Arquitetura e Urbanismo (UnB). Foi professor de projeto arquitetônico na 
Escola de Arquitetura da UFMG (2003) e no Curso de Arquitetura e Urbanismo do UniCEUB – 
Brasília (2003-2005). É arquiteto da Câmara dos Deputados desde 2004. Participa de 
concursos nacionais e internacionais de arquitetura, tendo recebido premiações em diversos 
deles. Fundador e editor da Revista de Arquitetura e Urbanismo MDC. É coordenador do 
núcleo de Brasília do Docomomo – Documentação e Conservação do Movimento Moderno –, 
do qual foi fundador em 2007. Possui escritório próprio desde 1996, hoje MGS – Macedo, 
Gomes & Sobreira, associado a Elcio Gomes e Fabiano Sobreira. Websites: 
<www.danilo.arq.br, www.mgs.arq.br>. E-mail: <danilo@mgs.arq.br>. 

3 NIEMEYER. Pampulha, p. 132. 
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Um dia Capanema me levou a Benedito Valadares, governador de 
Minas Gerais, que pretendia construir um cassino no “Acaba Mundo”. 
E foi nessa ocasião que conheci Juscelino Kubitschek, candidato a 
prefeito de Belo Horizonte. 

Fiz o projeto, que mostrei a Benedito, mas o assunto só foi retomado 
meses depois, quando JK, prefeito da cidade, novamente me 
convocou. 

No dia combinado voltei a Belo Horizonte com Rodrigo. Tornei a 
conversar com JK, que me explicou. “Quero criar um bairro de lazer na 
Pampulha, um bairro lindo como outro não existe no país. Com 
cassino, clube, igreja e restaurante, e precisava do projeto do cassino 
para amanhã”. E o atendi, elaborando durante a noite no quarto do 
Hotel Central o que me pedira.4 

 

Para Juscelino, Niemeyer projetou uma residência em 1943 às margens da Lagoa 

da Pampulha e destinada a servir ao próprio JK, lida com os mesmos elementos 

de modo diferente. O lote generoso permitiu a criação de um jardim à entrada, 

com lago e caminho sinuoso, de modo a propiciar ao proprietário uma apreciação 

panorâmica da lagoa a partir da porção superior do terreno em aclive, com a 

necessária privacidade. O telhado em “V” é perpendicular ao eixo central da casa, 

cobrindo a entrada da garagem, a varanda de entrada e a área social, ligada por 

mezanino a meio-nível à área íntima – implantada acima, acompanhando a 

topografia dos fundos do lote.  

A casa se dispõe num “C” voltado para os fundos do lote, encerrado pelos 

quartos, a um lado, e pela área de jogos e acomodações dos empregados, a 

outro. A cozinha e área de serviço interpõem-se entre as três salas e o pátio, de 

uso exclusivamente íntimo. A caixilharia em madeira esmaltada dos quartos, o 

revestimento da empena frontal em paus-roliços e a própria implantação da casa 

revelam algum parentesco com as obras de feição nativista da primeira fase do 

arquiteto, como sua residência na Lagoa Rodrigo de Freitas (1941) ou a residência 

de Francisco Peixoto em Cataguazes (1941), mas o mezanino revestido em 

madeira, a cobertura em laje plana, o amplo pano de vidro frontal e o próprio 

dinamismo do conjunto representam um passo definitivo rumo à síntese que se 

estabelecia nas demais obras da Pampulha.  

                                                
4 NIEMEYER. As curvas do tempo, p. 93.  
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Talvez a obra que melhor expresse esta nova síntese seja o cassino. Implantada 

numa península, a obra divide-se em três volumes interligados e funcionalmente 

bem definidos: um bloco principal, de jogos, o restaurante e pista de dança em 

forma de pera avançando sobre a lagoa, e o bloco de serviços discretamente 

atendendo aos dois. A imagem do conjunto é a de volumes elevados sobre pilotis 

e, de fato, uma malha regular de colunas permeia todos os espaços. Entretanto, o 

bloco principal – destinado aos jogos – é implantado no solo, e neste nível aberto 

em pano de vidro. Toda alvenaria do térreo é revestida em azulejos de feição 

tradicional portuguesa, complementando a leveza e transparência que ressaltam a 

regularidade dos volumes acima. A composição principal da fachada de entrada 

repete o motivo do estudo do Ministério da Educação e Saúde Pública – MES de 

Le Corbusier para o aterro do Flamengo, refletindo a alteração de pé-direito 

interna em composição assimétrica, onde a excentricidade da marquise de 

entrada é balanceada por uma ampla parede de espelhos interna. Visto da lagoa, 

o volume curvo do restaurante desdobra-se numa curva senoide abrindo a 

possibilidade de se descer diretamente aos jardins externos, projetados por Burle 

Marx. Duas esculturas pontuam os acessos frontal e de fundos, complementando 

a composição arquitetônica. A obra é povoada de elaborados detalhes de 

acabamento, com uma paleta de revestimentos que vai da peroba-do-campo 

(revestindo os bastidores do palco do restaurante) ao aço inoxidável (nas colunas 

e corrimãos internos), passando pelo alabastro (nas rampas e parapeitos dos 

mezaninos). As esquadrias do salão principal são moduladas em estreito ritmo 

vertical (50cm), de modo a realizar com suavidade as curvaturas que conformam 

os fechamentos, alguns sobre os azulejos de feição tradicional calcados na Igreja 

de Nossa Senhora do Carmo, na Lapa, Rio de Janeiro – os mesmos usados nas 

demais obras da Pampulha.5 

O vocabulário desenvolvido no MES converte-se em leitmotiv não apenas para 

esta obra, mas também para o Iate Clube. É o volume puro, aberto em pano de 

vidro e definido com moldura e empena em pedra, elevado do solo por uma 

colunata sobreposta a panos de vidro e a paredes curvas revestidas em azulejos 

decorados, o uso abundante de cores, a integração ao paisagismo de Burle Marx 

                                                
5 Cf. CARDOZO. Azulejos no Brasil. 
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e o uso de protetores solares como brises e cobogós. O volume do Iate, com a 

cobertura em “V” avança sobre a água, configurando sob si uma garagem de 

barcos. Aqui as colunas são ovais e a dureza da modulação das esquadrias a leste 

é amenizada por um pano de brises móveis que protegem a varanda oeste. Esta 

se prolonga num terraço sobre a lagoa, complementando o amplo salão do 

segundo pavimento, dividido em duas partes não apenas pelo rincão central 

como por uma – demolida – parede acústica curva. O contraste com a ampla 

abertura norte do salão é dado ao sul, pela empena cega revestida em granito 

que marca a entrada ao edifício. 

Se nos dois exemplos anteriores Niemeyer demonstra sua habilidade no trato 

desta linguagem, sua manipulação chega aos limites nos trabalhos seguintes. Na 

Casa do Baile, restam apenas as formas curvas térreas – dois círculos 

interpenetrados –, em vidro e paredes revestidas por azulejos, associadas a 

colunas revestidas em granito. A laje de cobertura, em lugar de dar o contraponto 

reto à fluidez abaixo, acompanha-as de modo inédito, alongando-se pela 

margem até o extremo da pequena ilha em que se implanta, arrematada por um 

pequeno palco ao ar livre. A fluidez da laje é dada pela altura constante de seu 

topo em 30cm, ocultando uma grelha no vão interno e lajes maciças com vigas 

invertidas transversais na marquise externa.  

A variação por meio na cobertura é a tônica da composição da Igreja de São 

Francisco de Assis. Projetada em 1943 (dois anos após as primeiras obras), e 

recuada de suas visadas, a pequena obra é, talvez, a mais célebre do conjunto. 

Sua excepcionalidade deve-se precisamente à comunhão coerente, clara, de 

manieras, de artifícios estilísticos, estruturais e funcionais os mais diversos. No 

que nos concerne, se na Casa do Baile o volume elevado dobra-se ao sabor das 

curvas abaixo, aqui ele curva-se em parábolas até o chão, prescindindo quase que 

totalmente de pilares deslocados. O mesmo detalhe dos brises do Iate é usado 

sobre a entrada, de modo a proteger-lhe o Coro – implantado de modo 

tradicional. A torre sineira também traz alguma semelhança com composições 

vernaculares luso-brasileiras, e liga-se por uma leve marquise inclinada à entrada, 
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revestida do mesmo granito das demais obras e harmonizada com o acabamento 

de topo de todas as parábolas. 

A composição parabólica gera recorrentes debates acerca de sua suposta 

contradição estrutural, como se deste jogo complexo se cobrasse a coerência e 

simplicidade fabril dos galpões de Casablanca de Perret (1915) ou do Salão do 

Cimento, de Maillart (1939). O estudo do projeto estrutural de Joaquim Cardozo6 

revela-nos que a cobertura da nave não foi concebida como arco de compressão 

pura, até porque várias cargas concentradas – do coro e da marquise, por 

exemplo – impedem-lhe este funcionamento. De fato, as pequenas abóbadas da 

sacristia são travadas por vigas-tirante e descarregam em pilares verticais ocultos 

pelo tímpano ao fundo e pela parede revestida em vidro jateado à frente. O vidro 

revestindo a parede é outro artifício aparentemente contraditório que, na 

verdade, harmoniza a leitura frontal do conjunto, por analogia com o pano de 

entrada.  

Internamente, as formas livres comparecem na parede baixa do batistério, dando 

lugar aos bronzes de Ceschiatti ao mesmo tempo que auxiliam na preservação 

visual da nave sem bloquear a integração com a lagoa – efeito contrário da 

longitudinalidade forçada pela planta trapezoidal. O suave deslocamento entre 

este trapézio e a abóbada ortogonal do altar ilumina o painel de Portinari ao 

fundo, dispensando, por seu efeito cênico, esforço artístico maior que o afresco. 

A azulejaria de feição portuguesa aqui converte-se – como no MES – em elemento 

decorativo especialmente elaborado por Portinari para o verso do batistério e para 

pequenas plataformas que preservam a circulação onde a altura é impeditiva. O 

tímpano externo complementa o jogo unitário, onde o outrora rígido granito se 

curva para emoldurar o painel do artista. 

Neste exuberante contexto, comumente considerado como o Conjunto da 

Pampulha, a pequena sede do Golfe Clube – hoje dentro do jardim zoológico –, 

apartada das margens da represa, passa despercebida. Ali Oscar executou pela 

primeira e única vez a composição entre impluvium e abóbada, originalmente 

                                                
6 Cf. CARDOSO; MOREIRA. Igreja de São Francisco de Assis – Pampulha – MG – projeto 

estrutural. 
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pensada para a residência Oswald de Andrade. A patente qualidade inferior do 

edifício deve-se a uma execução deficiente, à ausência do tratamento de materiais 

presente nas demais obras, à fragmentação interna da planta – que acaba por 

converter o contraste entre diagonais e curva num débil reflexo superficial da 

ideia original – e à inexecução ou descaracterização total de um paisagismo 

coerente. Além da composição geral, resta de íntegro o detalhamento dos brises, 

em fibrocimento emoldurado por cantoneiras de aço pintadas, como nas demais 

obras. Cabe, seguramente, criteriosa restauração do edifício segundo os 

princípios originais do autor de modo a torná-lo significativo dentro de sua 

potencialidade. Não é simples manutenção, mas demolição de excessos e 

rearticulação do desenho urbano e do paisagismo adjacentes. 

Por um lado, as obras descritas rearticulam através do desenho elementos das 

culturas nacional e universal, desempenhando crucial papel na unificação do 

debate entre racionalismo e organicismo que vinha tomando conta da crítica 

europeia e nacional. A hábil manipulação de elementos formais e princípios 

compositivos funcionalistas em conjuntos sintéticos simplesmente superava a 

suposta dicotomia que vinha se estabelecendo no panorama da arquitetura 

moderna.7 Por outro lado, as obras acabam firmando não apenas em Belo 

Horizonte, mas em todo o Brasil, a associação da arquitetura moderna ao 

mecenato estatal e seu uso como instrumento de propaganda política e 

manipulação das massas. Era o aceno à população com a imagem de 

desenvolvimento e renovação encarnada em ícones significativos – como o 

                                                
7 A respeito deste debate, informa-nos Joaquim Cardozo: 

“Cada artista, à hora presente, possui o seu slogan, rotula as obras que compõe com a 
etiqueta correspondente a uma pseudo-pesquisa – numa associação, quase sempre inexata e 
improcedente, com pesquisas científicas. Ao lado de legítimas sensibilidades de artista floresce 
então uma legião de aventureiros pouco escrupulosos, levados pela ambição de aparecer, 
muitos deles exercem uma arte efeminada, uma espécie de haute couture para fins imediatos e 
passageiros. 

No campo da arquitetura essas mesmas manifestações tomam a forma de discursos estéreis e 
ingênuos em torno de racionalismo, organicismo, funcionalismo, etc., num desconhecimento 
evidente e lamentável do significado destas palavras e de seu exato sentido histórico e 
filosófico. Para assinalar o absurdo e a improcedência de tais especulações basta citar aqui as 
palavras do arquiteto Lúcio Costa respondendo a um inquérito da revista Guanabara: ‘Toda 
arquitetura digna do nome é a um tempo orgânica e racional’, – evidentemente. Mas, no meio 
destas contradições e incertezas, mesmo no centro desta confusão de conceitos e diretrizes é 
que surge a semente de idéias mais válidas e convincentes” (CARDOZO. Algumas idéias novas 
sobre arquitetura. p. 3). 
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Conjunto da Pampulha – e mascarando políticas de manutenção de um sistema 

patriarcal. Afinal, dadas as destinações dos edifícios, Pampulha era um afago às 

elites mineiras.8 

Dentro do campo estrito da Arquitetura, Pampulha representa um marco pela 

liberdade com que se manipulavam elementos formais – pilotis, panos de vidro, 

planta livre etc. – habitualmente ligados a correntes de pensamento ideológico e 

de renovação social bastante definida. Muito embora as obras em si tenham 

qualidade plástica indiscutível, a leitura destes preceitos como código formal, 

como design estrito, acaba por fornecer subsídios para o estabelecimento de uma 

tradição academista – ou copista – da arquitetura moderna no Brasil.9 

O meio pelo qual estas obras ganharam notoriedade internacional – sobretudo a 

exposição Brazil Builds, no MoMA de Nova Iorque – tampouco contribuiu para o 

entendimento da Arquitetura Moderna como potencial instrumento de 

renovação social per se, em lugar de ser apenas ícone desta mudança. Fato é que 

esta linguagem – articulando formas livres, paisagismo exuberante, azulejos, 

cores vivas, brises, cobogós, fachadas inclinadas, abóbadas em concreto, 

juntamente a outros elementos próprios da arquitetura moderna europeia – 

acabou notabilizando-se internacionalmente não como fruto da renovação 

econômica pela qual o Brasil passava, mas como um estilo – em que pese o apelo 

de Le Corbusier.10 Um estilo brasileiro.11 Talvez a herança maior que Niemeyer nos 

tenha deixado esteja, como sugere Comas,12 na independência e no diálogo 

aberto de nosso pensamento e arquitetura com seus correspondentes mundiais. 

 

 

 

                                                
8 Para um desenvolvimento deste tema, particularmente relacionado a Belo Horizonte, cf. MONTE-

MÓR. Belo Horizonte: a cidade planejada e a metrópole em construção, p.11-28. 
9 Argumento de Luiz Alberto do Prado Passaglia em PASSAGLIA. A influência... p.196-202. 
10 Referimo-nos à epígrafe: “A arquitetura não tem nada a ver com os ‘estilos’”, constante nos 

Três lembretes aos senhores arquitetos. Em LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. 
11 Trata-se de diagnóstico atestado pelo próprio arquiteto, em NIEMEYER. Ce qui manque à notre 

architecture. 
12 Cf. COMAS. A arquitetura de Lucio Costa. In: NOBRE (Org.). Um modo de ser moderno. O 

autor refere-se especificamente a Lucio Costa. 
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Projetos 

Fichas técnicas e legendas das figuras 

 

Residência Juscelino Kubitschek 

1943 

Av. Otacílio Negrão de Lima, 4188 – Pampulha – Belo Horizonte 

Cliente: Juscelino Kubitschek 

Paisagismo: Roberto Burle Marx 

Obras de Arte: Alfredo Volpi e Paulo Verneck [atribuídos] 

 

Primeiro Projeto 

(não executado) 

 

 

 

 
Perspectiva geral 
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Planta 

 

 

 

 
Corte longitudinal 

 

 

 
 

Elevação lateral 

Legenda dos desenhos técnicos 

1. Jardim 

2. Escultura 

3. Varanda 

4. Biblioteca 

5. Estar 

6. Jogos/jantar 

7. Copa 

8. Quarto 

9. Banho 

10. Hall 

11. Rouparia 

12. Lavabo 

13. Cozinha 

14. Despensa 

15. Garagem 
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Perspectiva do jardim/varanda, olhando para a lagoa 

 

 

 

 

 
Foto da maquete 
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Segundo Projeto 

 
Vista frontal 

Foto: Danilo Matoso 
 

 

 
Implantação 

 

Legenda dos desenhos técnicos 

1. Terraço 

2. Varanda 

3. Painel de azulejos (Volpi) 

4. Biblioteca 

5. Estar 

6. Sala de Música 

7. Rouparia 

8. Quarto 

9. Banho 

10. Vestir 

11. Circulação 

12. Pátio 

13. Painel de pastilhas (Paulo Werneck) 

14. Depósito 

15. Copa 

16. Lavabo 

17. Cozinha 

18. Sala de Jogos/Jantar 
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Planta 

 

 

 

 
Corte transversal 

 

 

 

 
Elevação frontal 
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Terraço e varanda 

Foto: Danilo Matoso 
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Estar 

Foto: Danilo Matoso 
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Vista geral do pátio 
Foto: Danilo Matoso 
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Mesa azulejada e painel atribuído a Paulo Werneck 

Foto: Danilo Matoso 
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Cassino da Pampulha 

1940 

Av. Otacílio Negrão de Lima, 16580 – Pampulha – Belo Horizonte 

Cliente: Prefeitura de Belo Horizonte 

Cálculo Estrutural: Joaquim Cardozo 

Paisagismo: Roberto Burle Marx 

Obras de Arte: August Zamoiski, Alfredo Ceschiatti, José Pedrosa. 

Execução: Marco Paulo Rabello 

 

 

 

 
Vista geral da entrada 
Foto: Danilo Matoso 
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Implantação 

 

 

 

 
Térreo 

Legenda dos desenhos técnicos 

1. Salão de entrada 

2. Recepção 

3. Rampas 

4. Escada p/ toaletes 

5. Terraço 

6. Bar 

7. Elevador 

8. Pista de dança 

9. Bastidores 

10. Entrada de serviço 

11. Toaletes 

12. Escritório 

13. Restaurante 

14. Palco 

15. Cozinha 

16. Salão de jogos 
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Primeiro pavimento 

 

 

 

 
Corte transversal 
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Vista geral do bloco do restaurante 

Foto: Adriano Conde 
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Salão de entrada 

Foto: Danilo Matoso 
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Restaurante - Pista de dança e palco 

Foto: Adriano Conde 
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Iate Clube da Pampulha 

1940 

Av. Otacílio Negrão de Lima, 1350 – Pampulha – Belo Horizonte 

Cliente: Prefeitura de Belo Horizonte 

Cálculo Estrutural: Joaquim Cardozo 

Paisagismo: Roberto Burle Marx 

Obras de Arte: Roberto Burle Marx, Cândido Portinari 

Execução: Marco Paulo Rabello 

 

 

 

 

 
Vista geral a oeste 

Foto: Adriano Conde 
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Térreo 

 
Primeiro pavimento 

 
Corte longitudinal 

 
Legenda dos desenhos 

técnicos 

1. Espera 

2. Secretaria 

3. Enfermaria 

4. Vestiário feminino 

5. Lavanderia 

6. Vestiário masculino 

7. Barbearia 

14. Garagem de barcos 

15. Hall 

16. Mural (Burle Marx) 

17. Salão de jantar 

18. Orquestra 

19. Salão de estar 

20. Sanitários 

8. Cozinha 

9. Bar 

10. Espelho d’água 

11. Mural (Portinari) 

12. Terraço 

13. Brise-soleil 
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Aspecto geral - vista a partir do Cassino 

Foto: Adriano Conde 
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Aspecto geral da fachada sudoeste 

Foto: Adriano Conde 
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Vista a partir da entrada 
Foto: Adriano Conde 
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Casa do Baile 

1940 

Av. Otacílio Negrão de Lima, 751 – Pampulha – Belo Horizonte 

Cliente: Prefeitura de Belo Horizonte 

Cálculo Estrutural: Albino Froufe 

Paisagismo: Roberto Burle Marx 

 

 
Vista noturna da marquise e jardim 

Foto: Adriano Conde 
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Planta geral 

 

 

 

 

 

 

Legenda dos desenhos técnicos 

1. Ponte 

2. Jardim 

3. Escultura 

4. Salão de danças e restaurante 

5. Cozinha 

6. Sanitários 

7. Orquestra 

8. Palco 

9. Vestiários 
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Aspecto geral a partir da margem oposta 

Foto: Alexandre Brasil 
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Marquise e jardim 

Foto: Alexandre Brasil 
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Marquise e palco externo ao fundo 

Foto: Adriano Conde 
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Igreja de São Francisco de Assis 

1943 

Av. Otacílio Negrão de Lima, 3000 – Pampulha – Belo Horizonte 

Cliente: Prefeitura de Belo Horizonte 

Cálculo Estrutural: Joaquim Cardozo 

Paisagismo: Roberto Burle Marx 

Obras de Arte: Alfredo Ceschiatti, Cândido Portinari, Paulo Verneck 

 

 

 
Vista geral 

Foto: Adriano Conde 
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Implantação com paisagismo original de Burle Marx 

 

 

 
Planta 

Legenda dos desenhos técnicos 

1. Campanário 

2. Batistério (bronze de Ceschiatti) 

3. Confessionário 

4. Painéis da Paixão de Cristo (Portinari) 

5. Púlpito 

6. Nave 

7. Altar 

8. Afresco (Portinari) 

9. Sacristia 

10. Padre 

11. Sanitário 

12. Cruzeiro 

13. Iluminação de piso 

14. Mural em azulejos (Portinari) 

15. Coro 
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Corte longitudinal 

 

 

 
Vista oeste 
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Aspecto geral a partir da margem oposta da lagoa 

Foto: Adriano Conde 
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Vista geral 

Foto: Adriano Conde 
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Escada senoidal 

Foto: Adriano Conde 
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Paramento inclinado e batistério com bronze de Ceschiatti 

Foto: Adriano Conde 
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Altar - aspecto geral 

Foto: Adriano Conde 
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Hotel de Turismo na Pampulha 

1943 

Av. Otacílio Negrão de Lima, s/n – Pampulha – Belo Horizonte 

Cliente: Prefeitura de Belo Horizonte 

Cálculo Estrutural: Joaquim Cardozo 

Paisagismo: Roberto Burle Marx 

O hotel tinha suas fundações e pilares do primeiro pavimento construídos 

quando as obras foram definitivamente paralisadas. Atualmente, no local, existem 

apenas as fundações. 

 

 

 
Perspectiva geral  

 

 
Croquis do quarto  
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Primeiro Pavimento 

 

 

 

 

 
Perspectiva do salão e área externa  
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Golfe Clube da Pampulha 

1943-1946 

Av. Otacílio Negrão de Lima, 8000 – Pampulha – Belo Horizonte 

Paisagismo: Roberto Burle Marx 

 

 

 
Perspectiva de Oscar Niemeyer 

 

 
Implantação (com paisagismo de Burle Marx) 
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Planta 

 

 
Vista geral 

Foto: Danilo Matoso 

Legenda da planta 

1. Varanda 

2. Guarda-roupas 

3. Secretaria 

4. Sanitário 

5. Bar 

6. Estar 

7. Restaurante 

8. Vestiário 

9. Cozinha 
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Aspecto atual da fachada sudoeste 
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Aspecto atual da fachada nordeste 

Foto: Danilo Matoso 
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Varanda de entrada 
Foto: Danilo Matoso 

 

 

Projetos 

Créditos das Lâminas das Obras 

 

Residência Juscelino Kubitschek 

Primeiro projeto 

Fonte: ALMEIDA, Marcos. As casas de Oscar Niemeyer: 1935-1955. 2005. p. 82-

89. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Propar/Faculdade de Arquitetura, 

UFRGS, Porto Alegre, 2005. 

Desenhos técnicos de Danilo Matoso elaborados a partir de: 

ALMEIDA, Marcos. As casas de Oscar Niemeyer: 1935-1955. 2005. p. 82-89. 

Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Propar/Faculdade de Arquitetura, UFRGS, 

Porto Alegre, 2005. 

Segundo projeto 

Desenhos técnicos de Danilo Matoso elaborados a partir de: 
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DOLABELLA, Jayme Gouvea. Projeto de aprovação junto à Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte. Belo Horizonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Arquivo 

da Secretaria Municipal de Assuntos Urbanos, 11 set. 1948. 4 pranchas (original). 

 

Cassino da Pampulha 

Desenhos técnicos de Danilo Matoso e Helvio Franco, elaborados a partir de: 

GRZYBOWSKI, Zenobia; PERILO, Maria Carmem. Museu de Arte – Pampulha – B.H. 

– restauração e adequação – Proposta. Belo Horizonte: Arquivo Particular da 

Século 30 Arquitetura e Restauro, jun.1994. 6 pranchas (original). 

MENEZES, Ivo Porto de. Museu de Arte – Pampulha – levantamento cadastral. 

IEPHA/MG – Arquivo, fev.1979. 6 pranchas (papel copiativo) 

PAPADAKI, Stamo. The Work of Oscar Niemeyer. New York: Reinhold, 1950. p. 

72-73. 

 

Iate Clube da Pampulha 

Desenhos técnicos de Danilo Matoso e Helvio Franco, elaborados a partir de: 

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI. Brésil [número especial sobre o Brasil]. Paris. v. 

18 n. 13-14, set. 1947. p. 30. 

GOODWIN, Philip L. Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942. New 

York: Museum of Modern Art, 1943. p. 190. 

 

Casa do Baile 

Desenhos técnicos de Danilo Matoso e Helvio Franco, elaborados a partir de: 

BARBOSA, Ana Aparecida. Casa do Baile – Pampulha – levantamento 

arquitetônico. Belo Horizonte: Arquivo Particular da A e M Arquitetura, 

Urbanismo, Interiores e Consultoria, 1999. 6 pranchas (formato eletrônico DWG) 

GOODWIN, Philip L. Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942. New 

York: Museum of Modern Art, 1943. p. 188. 

MENEZES, Ivo Porto. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Levantamento 

cadastral. Belo Horizonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – Secretaria de 

Cultura – Departamento de Patrimônio, jan. 1979. 4 pranchas. (cópias 

heliográficas). 
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Igreja de São Francisco de Assis 

Desenhos técnicos de Danilo Matoso e Helvio Franco, elaborados a partir de: 

CARDOZO, Joaquim; MOREIRA, Ruy. Igreja de São Francisco de Assis – Pampulha 

– MG – projeto estrutural. IPHAN/DID/Arquivo Noronha Santos – Mapoteca 1, 

Gaveta 8, ANS 00851 a ANS 00857 e ANS 00909 a ANS 00918. jun./set. 1943. 

15 pranchas (originais a lápis). 

LIMA, Félix Geraldo. Igreja de São Francisco de Assis: Pampulha: levantamento. 

Belo Horizonte: Prefeitura de Belo Horizonte, 1985 (5 pranchas) In: PUCCIONI, 

Silvia. Igreja de São Francisco de Assis: anamnese Estrutural. Belo Horizonte: 

IPHAN/MG – DEPROT – Coordenação de Conservação, jun. 1999. 14p. 

MAZZA, Guilherme. Burle Marx e a criação da Pampulha. In: CASTRO, Mariângela; 

FINGUERUT, Silvia. (Org.) Igreja da Pampulha: restauro e reflexões. Rio de Janeiro: 

Fundação Roberto Marinho, 2006. p. 95. 

 

Hotel da Pampulha 

Fonte: PAPADAKI, Stamo. The Work of Oscar Niemeyer. New York: Reinhold, 

1950. p. 104-107. 

Desenhos técnicos de Danilo Matoso e Helvio Franco, elaborados a partir de: 

PAPADAKI, Stamo. The Work of Oscar Niemeyer. New York: Reinhold, 1950. p. 

104-107. 

MAZZA, Guilherme. Burle Marx e a criação da Pampulha. In: CASTRO, Mariângela 

et FINGUERUT, Silvia. (Org.). Igreja da Pampulha: restauro e reflexões. Rio de 

Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2006. p. 95. 

Golfe Clube da Pampulha 

Fonte: L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI. Brésil [número especial sobre o Brasil]. 

Paris. v. 18 n. 3-14. p. 39, set. 1947.  

Desenhos técnicos de Danilo Matoso elaborados a partir de: 

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI. Brésil [número especial sobre o Brasil]. Paris. v. 

18 n. 3-14. p. 39, set. 1947. 

MAZZA, Guilherme. Burle Marx e a criação da Pampulha. In: CASTRO, Mariângela 

et FINGUERUT, Silvia. (Org.). Igreja da Pampulha: restauro e reflexões. Rio de 

Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2006. p. 98. 
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Pampulha e Brasília: dois monumentos, uma arquitetura 

 

 

Leônidas José de Oliveira1 

 

Elizabeth Harris, em seu delicioso livro Le Corbusier, riscos brasileiros, agregou as 

10 conferências proferidas pelo arquiteto em Buenos Aires, resumindo suas 

experiências latino-americanas, descrevendo o orgulho paternal do mestre 

europeu pelos jovens discípulos brasileiros, unidos todos no mesmo objetivo: o 

de abrir os caminhos para uma nova arquitetura, apropriada aos novos tempos. 

Assim dizia Le Corbusier: “(...) compreendi na terra desses irmãos, separados de 

nós pelo silêncio de um oceano, os escrúpulos, as dúvidas, as vacilações e as 

razões que motivam suas manifestações e tenho confiança no futuro. Debaixo de 

semelhante luz, a arquitetura nascerá.” No grupo que começava a desenvolver 

essa nova arquitetura no Brasil, sob a tutela de Lucio Costa, estava Oscar 

Niemeyer. Esse grupo da modernidade brasileira, da literatura às artes plásticas, 

tinha como paradoxo o olhar europeu resistente e a necessidade reiterada de 

romper com seus paradigmas, na corrente oposta, na busca pela identidade 

nacional. Tal propósito foi alcançado. Desenvolveu-se aqui uma forma 

arquitetônica tipicamente brasileira, aflorada na Pampulha, em 1942-1943. Essa 

invenção é reconhecida também pelo próprio Niemeyer, que a registrou no painel 

instalado no salão da Casa do Baile: Pampulha foi o início de tudo, Brasília 

começa aqui. Essa novíssima arquitetura teria ainda o traço barroco da curva 

reinventada no concreto armado, sua grande matriz, igualmente curvilínea, 

resultando na legitimidade da arquitetura mineira. E, em Minas, é justamente o 

barroco que desperta a memória e favorece o processo de reconhecimento do 

                                                
1 Graduado em Arquitetura e Urabanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
(1999), Mestrado em Restauração e Reabilitação do Patrimônio Arquitetônico, Universidade de 
Alcalá de Henares, ES, RAE - Roma (2004). Doutorado em Arquitetura e Urbanismo - Universidade 
de Valladolid (2005) . Foi 7irector do Museu Histórico Abílio Barreto – museu da cidade de Belo 
Horizonte e atualmente é president da Fundação Municipal de Cultura. É membro do Conselho 
Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, do Conselho de Meio Ambiente e do 
Conselho Empresarial de Cultura de Minas Gerais. Integrante do Grupo de Pesquisa Cultura e 
Religião da PUC-Minas. Pesquisador PUCMinas. 
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nosso patrimônio e das nossas identidades. Ouro Preto foi luz para os modernos. 

O tempo que separava essa cidade da época moderna foi tratado como senha de 

identidade. O barroco é que marca também nossa ideia de urbanidade, ruas 

tortuosas entre montanhas onde se desenvolve a mansidão desperta do caráter 

mineiro. A Pampulha significou igualmente o rompimento com os postulados de 

Le Corbusier, seu grande inspirador, sobretudo no que se refere à primazia da 

curva sobre o ângulo reto. Assim diria Niemeyer sobre a Pampulha: 

 

O projeto me interessava vivamente. Era a oportunidade de contestar a 
monotonia que cercava a arquitetura contemporânea, a onda de um 
funcionalismo mal compreendido, que castrava dos dogmas da forma e 
função que surgiam, contrariando a liberdade plástica que o concreto 
armado permitia. A curva me atraía. A curva lineal e sensual que a nova 
técnica sugeria e as velhas igrejas barrocas lembravam (...). 

 

Na Igreja da Pampulha, esse barroco curvo é revisitado de forma plena, sem, 

contudo, esquecer a função moderna e sua crítica metafórica explicitada pela 

forma espermatozoidal de Ceschiatti no confessionário, que aponta 

indubitavelmente para a fecundidade do altar. A arquitetura racionalista 

envereda, portanto, para outro caminho, o simbólico, na forma e na renovada 

comunhão entre a arquitetura e as artes plásticas. Completa Niemeyer: 

 

E lá está, a desafiar os eternos contestadores, a pequena igreja, com 
suas curvas harmoniosas e variadas, o cassino, o clube, o restaurante. 
Este último, com uma marquise a cobrir, sinuosa, as mesas ao ar livre, 
como a lembrar que a curva pode ser bela, lógica e graciosa se bem 
construída e estruturada. 

 

O restaurante, lugar que hoje conhecemos como Casa do Baile, complementa e 

se expande para o espaço exterior, com a criação de uma arquitetura nacional 

específica e distinta, fluida e lírica, de grande riqueza escultórica, que, em 

analogia, a ele integra as formas também curvas do lago. Ao completar 70 anos – 

o conjunto foi oficialmente inaugurado num domingo, dia 16 de maio de 1943; 

a data pode ser comprovada pelas cópias dos jornais Estado de Minas e Folha de 

Minas, ambos de terça feira, dia 18/5/1943 –, o conjunto arquitetônico da 
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Pampulha mostra o protagonismo de ter sido a criadora de um marco na 

arquitetura genuinamente brasileira. A ação conjunta de Oscar Niemeyer, 

Cândido Portinari, Roberto Burle Marx e tantos outros reinventou a forma, sem 

contudo desprezar a história, postura inovadora da modernidade tipicamente 

nacional. Nela convivem pinturas e azulejos, jardins sensuais, arquiteturas 

cenográficas. A Pampulha significou a habilidade de interpretar com êxito os 

princípios da arquitetura moderna tradicional e mais: foi capaz de influir na 

arquitetura mundial. Essa característica a aproxima do título de Patrimônio da 

Humanidade, uma vez que, depois dela, a arquitetura moderna e mundial 

também se reinventaria e levaria até mesmo o seu criador, Le Corbusier, a 

aproximar-se da metáfora e da forma curva e simbólica, fato que se expressaria, 

mais tarde, na capela de Notre Dame du Haut, em Ronchamp, em 1950, na França 

e na luz simbólica do mosteiro de La Tourett, perto de Lyon, em 1953. Como 

Patrimônio da Humanidade, a Pampulha será a porta de entrada de Minas e 

elemento fundamental para compreender nossa cultura, pois cumpre as 

prerrogativas da Carta Internacional para a conservação das cidades e áreas 

urbanas históricas, adotada por ICOMOS, em Washington, em outubro de 1987, 

que em seu artigo 2º diz: “Os valores a conservar são a soma de elementos 

materiais ou espirituais que determinam sua imagem e que a determinam 

singular para o mundo.” As arquiteturas singulares que consagram Niemeyer 

como o arquiteto brasileiro por antonomásia e colocam a Pampulha como a 

responsável pela eclosão de uma arquitetura moderna, oscilando entre a 

imaginação fria, mas eficaz, da forma ortogonal e a sensibilidade considerada 

como a autêntica beleza, a da paisagem natural, a geometria das curvas e das 

irregularidades. Essa vertente de compreensão da cultura local nos faz lembrar 

Gilberto Freyre, que explicou os conceitos da formação do Brasil, desde suas 

origens coloniais, por meio da fusão da ordem formal da casa grande 

(geométrica) com a irregularidade desordenada e viva da senzala, ou seja, do 

regular como norma e do irregular como sistema. Da modernidade ríspida 

europeia à liberdade viva da curva. À arte de Niemeyer se junta o dinamismo do 

grande empreendedor, Juscelino Kubitschek, um dos maiores impulsionadores 

da era republicana, representante do momento que sintetiza um tempo que se 
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estende pela história e pelo território do sertão, onde nasce Brasília anos mais 

tarde, como cantam Tom Jobim e Vinícius de Morais, na Sinfonia da alvorada: 

 

No principio era o ermo... 
Eram antigas solidões sem mágoa, 
O altiplano, o infinito descampado... 
No princípio era o agreste: 
O céu azul, a terra vermelho pungente 
E o verde triste do cerrado. 

 

 
Croqui de Niemeyer para a ocupação de Brasília 

 

 

E... Brasília 

Em 1822, circulou em Lisboa um livreto redigido na corte afirmando que “no 

centro do Brasil, entre as nascentes dos confluentes do Paraguai e do Amazonas, 

fundar-se-á a capital do Brasil com o nome de Brasília”.i Mas foi somente em 

1957, com a eleição de JK para presidente da República e com a criação da 

Novacap,ii que, de fato, a cidade começou a ser delineada, ainda que tenha sido 

pensada já no século XIX.iii A partir daquele momento confluíram para o Planalto 

Central levas de gente de todo o país, o que acabaria por determinar a pluralidade 

cultural, étnica e religiosa da cidade. Com tais pessoas também emigraram 

referências arquitetônicas das suas cidades-satélites que, em muitos casos, não se 

identificaram com o racionalismo dominante na capital, criando variações, e estas, 

referenciadas nas tradições de suas origens e gostosiv arquitetônicos.  
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Além de Brasília, muitas cidades foram concebidas e construídas especificamente 

para serem capitais de seus respectivos países ou estados. Entre elas, podemos 

citar Washington, Belo Horizonte, Goiânia, Canberra, Islamabad, Chandigard, na 

Índia, e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A construção de Washington iniciou-

se no período final do século XVIII, e lá se instalou a capital dos Estados Unidos, 

em 1800. Canberra começou a ser construída em 1913 e foi declarada capital da 

Austrália em 9 de maio de 1927. 

O plano urbanístico de Canberra foi escolhido entre 137 projetos apresentados em 

concurso internacional. O arquiteto Walter Burley Griffin, autor do projeto 

vencedor, disse que Canberra deveria ser uma cidade diferente de qualquer outra 

no mundo. Islamabad é um pouco mais recente que Brasília. A cidade foi 

designada como a futura capital do Paquistão em decreto de 1959. A construção 

começou em outubro de 1961. A vida como capital se iniciou em 26 de outubro 

de 1966, quando passou a funcionar lá o primeiro edifício governamental. É 

importante ressaltar que, ao contrário de Brasília, as três cidades foram construídas 

próximas a grandes cidades preexistentes. Canberra fica a 244km de Sydney e 

Washington a 327km de New York. Islamabad é tão próxima a Rawalpindi 

(importante cidade paquistanesa), que as duas são consideradas cidades-gêmeas. 

Brasília, por outro lado, está a 931km do Rio de Janeiro e a 870km de São Paulo, 

principais centros econômicos do país.v Brasília tem uma história recente, embora 

se possa afirmar que os preparativos para o seu nascimento começaram há mais 

de dois séculos.vi Ambas as capitais anteriores, primeiro Salvador e depois o Rio de 

Janeiro, se situavam no litoral. Desde a segunda metade do século XVIII, também 

já fazia parte das iniciativas dos inconfidentes, em 1789, a mudança da capital 

para o interior. Naquele período também, as autoridades mostravam interesse em 

que a capital estivesse localizada numa zona mais central, no interior do país e 

menos exposta a ataques marítimos. A expansão do país para o oeste também 

justificava tal mudança. O sucesso alcançado na prática pela criação de novas 

capitais só podia incitar o Brasil a realizar seu antigo sonho, acalentado desde a 

Independência ou mesmo antes: a mudança da chefia do Brasil para o interior com 

a vontade de urbanizar o centro do país, até então quase inabitado.  
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Em abril de 1956, logo depois de assumir o poder, o presidente Kubitschek criou 

a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, cuja denominação foi abreviada 

para Novacap,vii dirigida por Israel Pinheiro. Era a retomada do método elaborado 

nas higienistas e positivistas Belo Horizonte e Goiânia, mas então influenciado 

pelas ideias da carta do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna - 

CIAM,viii  ou seja, do movimento moderno. Os congressos internacionais de 

Arquitetura Moderna, em 1928, foram liderados por Le Corbusier. E, em um 

deles, mais precisamente naquele que ocorreu em 1933, foi elaborada uma 

avaliação das ideias modernistas, que viria a ser o documento síntese, que 

resultaria na Carta de Atenas, em que transparece claramente a visão de Le 

Corbusier. 

 

A Carta de Atenas sintetiza o conteúdo do Urbanismo Racionalista, 
também chamado de Urbanismo Funcionalista. Nela estão incorporadas 
as contribuições de mais de um século de arquitetura, incluindo desde as 
propostas do socialismo utópico até as da Bauhaus, passando por 
Morris, Howard e Tony Garnier, entre outros. (...) O Urbanismo 
Funcionalista supunha a obrigatoriedade do planejamento regional e 
intra-urbano, a submissão da propriedade privada do solo urbano aos 
interesses coletivos, a industrialização dos componentes e a 
padronização das construções, a limitação do tamanho e da densidade 
das cidades, a edificação concentrada, porém, adequadamente 
relacionada com amplas áreas de vegetação. Supunha ainda o uso 
intensivo da técnica moderna na organização das cidades, o 
zoneamento funcional, a separação da circulação de veículos e 
pedestres, a eliminação da rua-corredor e uma estética geometrizante. 
 

 
O Plano Piloto com a Catedral de Niemeyer ao fundo 

Fonte: Foto do autor. 
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A resolução de não convidar Le Corbusier, o mentor da arquitetura moderna 

mundial, veio do grupo de arquitetos envolvidos: Niemayer e Lucio Costa, ainda 

que Reidy e Burle Marx o quisessem. Paralelamente a essa resolução, o então 

presidente Juscelino Kubitschek recebeu uma carta de Le Corbusierix propondo-se 

a realizar o projeto, mas o presidente confiou a Niemayer, seu amigo de longa 

data, a projetar e dirigir os edifícios da nova capital. Para o urbanismo, foi feito um 

concurso nacional, em que foram apresentados mais de 20 projetos. O júri reuniu-

se pela primeira vez em 12 de março de 1957, quando pronunciou seu julgamento 

definitivo, coroando por quase unanimidade o anteprojeto de Lucio Costa e 

distribuindo aos outros prêmios previstos. A crítica nacional foi extremamente 

favorável, reconhecendo a evidente superioridade, clareza e a perfeita coerência 

com o ideal de que Brasília devia ser o símbolo eficiente.x Os demais projetos não 

escolhidos apresentaram um ponto em comum: o caráter racionalista. Neles se 

encontravam os pressupostos da já citada carta do CIAM. 

Naquele espaço urbano confluíram representantes de todas as etnias e culturas 

regionais do Brasil, sobretudo de camadas econômico-sociais mais necessitadas, 

que emigraram em busca de melhores condições de vida e em busca do sonho da 

nova terra. Nas palavras de Braga, a cidade é marco da determinação profética de 

estadistas, para onde convergiram elementos da riqueza e da diversidade cultural 

do Brasil.xi Brasília revela em estado puro a convergência da racionalidade industrial 

do modernismo europeu do começo do século XX e as constantes da cultura 

colonial e pós-colonial latino-americana. Seu projeto político foi uma penúltima 

gestação heroica do espírito conquistador dos bandeirantes. É uma cidade da 

civilização industrial violentamente inserida no interior do sertão selvagem. Seus 

traçados, sua regulação jurídica e urbanística seguem os esquemas elementares da 

cidade colonial ibérica: uma ordenação geométrica da cidade em meio ao nada, 

com essa mistura de rigidez militar e racionalidade missionária que já subjugava os 

arquitetos do barroco. Organizativa e performática, Brasília é a cristalização dos 

ideais secularizados do mercantilismo e do salvacionismo coloniais, mas 

trasladados num primeiro momento ao moderno discurso secular e positivista da 

“Ordem e Progresso” e, a seguir, reformatados sob os conceitos estilísticos do 
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funcionalismo internacional dos anos 1950, mas paradoxalmente reinventada por 

sua gente plural. 

As características barrocas existentes nas concepções urbana e arquitetônica de 

Brasília, sejam pela existência dos vários eixos visuais, pela sinuosidade das formas 

arquitetônicas, ou pela forte presença religiosa na vida cotidiana, são resultado do 

modo de conceber a vida do homem brasileiro. Não nasceu de modo isolado, mas 

se caracteriza por uma tendência de incorporar na vida cotidiana as ideias 

tradicionais do Barroco brasileiro, como sublinha o poeta Affonso Romano de 

Sant’Anna,xii afirmando que a cultura e a arte brasileiras são barrocas, e Brasília, de 

certo modo, também o é no sentido do inusitado, da curva, do imprevisto, da 

liberdade. Desse modo, a cidade foi inscrita na modernidade: racional, mas de 

gosto barroco. Paradoxo do qual nos fala Canclini: 

 

No momento em que estamos a ponto de sair do século XX, as 
sociedades se reorganizam para fazer-nos consumidores do século XXI e, 
como cidadãos, levar-nos de volta para o século XVIII.xiii 

Essa característica vai unir alguns dos aspectos dos arquétipos barrocos no 

formalismo racional, abandonando em parte a rígida fórmula corbuseana, de 

caráter estritamente funcionalista. Oscar Niemeyer, quando, respondendo aos seus 

críticos, diz que ainda que a função se modifique, a forma permanece, portanto 

ela é mais importante e esse pensamento parece abrir novas perspectivas para a 

estética. Na arquitetura contemporânea brasileira, é claro que somente a ideia dos 

efeitos arquitetônicos barrocos estão presentes, pois o vocabulário formal deixa de 

lado os ornamentos derivados da gramática decorativa clássica que, embora 

bastante alterada, jaz subjacente na decoração do século XVII. Contudo, Brasília 

não segue uma tendência pontual. Mesmo na década de 1950 assistimos ao 

Formalismo, ao chamado barroquismo da arquitetura internacional. É o período da 

construção da capela de Ronchamp, de Le Corbusier, do Museu Guggenheim, de 

Frank Lloyd Wright, entre outros. No entanto, internacionalmente, esse 

barroquismo corresponde mais ao uso de formas dinâmicas e de grande 

plasticidade do que a um rigoroso espírito barroco, o que não acontece no Brasil, 
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em que a sensibilidade latina e uma sensualidade tropical nos impele para os 

estilos de grande conteúdo sensorial. 

A axialidade em Brasília, em forma de cruz, comparece como fator de ordenação 

do agenciamento arquitetônico, revelando o caráter volitivo, revelação histórica e 

princípio enfatizado por Le Corbusier: “O eixo é talvez a primeira manifestação 

humana; ele é o instrumento de todo ato humano. A criança que titubeia tende na 

direção do eixo, o homem que luta na tempestade da vida traça para si um eixo. O 

eixo é o ordenador da arquitetura.”xiv 

Afirma Gicovatexv que também o Brasil, na sua História, nasceu sob o signo da 

cruz. Fato este que influenciou Lucio Costa, para quem o próprio traçado do plano 

urbano de Brasília é o gesto de marcação da cruz, como quem toma posse.xvi 

Assim sendo, novamente a ideologia religiosa se faz presente em um tempo em 

que tudo parecia conduzir ao espaço laico. 

O sistema axial incide de modo distinto nos dois projetos. No de Le Corbusier, é 

constituído por coordenadas virtuais destinadas a orientar, de modo numérico, a 

implantação dos edifícios, como em Chandigard, na Índia. Lucio Costa cria todo 

um efeito estético que dá privilégio à arquitetura e aos grandes espaços vazios. 

Assim, resultantes do plano, aparecem as arquiteturas, mas como componentes, 

pois o monumental são, de fato, os grandes espaços desocupados e o vazio. 
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O croqui de Lucio Costa para o plano piloto 

 

Segundo Antônio Meneses Júnior,xvii o plano de Lucio Costa foi de todos o mais 

adequado às circunstâncias específicas a que se propunha a mudança da capital 

federal. Foi, também, o mais representativo do pensamento urbanístico daquele 

momento da nossa história. A comissão julgadora do concurso definiu-o como o 

único plano para uma capital administrativa do Brasil: “É claro, direto, 

fundamentalmente simples e tem o espírito do século XX: é novo, é livre e aberto; 

é disciplinado, sem ser rígido.” Tais observações revelam o caráter qualitativo do 

plano de Lucio Costa. Segundo o próprio autor do plano, Brasília teria o sentido de 

cidade viva e aprazível, não apenas de monumento nacional, símbolo de poder e 

exposição de arquitetura. Em sua exposição, no relatório do Plano Piloto de 

Brasília, Lucio Costa observa que ela deve ser concebida não como simples 

organismo capaz de preencher satisfatoriamente, e sem esforço, as funções vitais 

próprias de uma cidade moderna qualquer, não apenas como urbis, mas como 

civitas, possuidora dos atributos inerentes a uma capital.  

O Plano Piloto estrutura-se a partir do cruzamento de dois grandes eixos 

organizacionais: o Eixo Monumental (Leste-Oeste) e o Eixo Rodoviário (Norte-Sul). 

O primeiro se caracteriza como uma passarela por onde desfilam os elementos 

especiais da cidade; a área reservada para abrigar a escala monumental prevista 
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por Lucio Costa. Ao longo do Eixo Rodoviário, desenvolvem-se, longitudinalmente, 

a escala residencial e a gregária. Este eixo gera outras vias que cortam tanto a Asa 

Norte como a Asa Sul. A avenida W3 é uma delas. Brasília se movimenta, pois, 

longitudinalmente, ao longo das asas Norte e Sul. Buscando combinar uma lógica 

geométrica, um critério formal ao conceito moderno da época de “música urbana 

para todos”,xviii mas também com o legado barroco, inerente ao Modernismo no 

Brasil. O projeto se concentrou na intenção de criar espaços especiais, ao longo da 

avenida W3, lugares onde se pudesse manifestar e construir a cultura local, visto 

que a única intervenção transversal contínua de Lucio Costa sobre o Plano Piloto é 

justamente o Eixo Monumental, que, como mencionado, abriga as arquiteturas 

para uso do governo. Depois, optou-se por organizar as novas intervenções ao 

longo da W3 paralelamente ao Eixo, segundo a construção de malha imaginária. 

Não se objetivou com isso competir com a escala monumental, tampouco criar 

novos setores monumentais. 

 

 
O Contraste entre a cidade Barroca de Ouro Preto e o Plano Piloto de Brasília 

 

Brasilmar Nunes, em sua coletânea Brasília: a construção do cotidiano, destaca que 

“Brasília é mais um plano urbanístico do que propriamente um plano urbano”, 

pois “as interações humanas são aqui desproporcionalmente inferiores ao volume 



 112 

demográfico, fenômeno que decorre justamente da concepção urbanística 

adotada”.xix Além deste autor, outros também acentuam o distanciamento 

ocorrido em seus 44 anos de inaugurada, entre o pensado e o realizado, isto é, 

entre a imaginada cidade utópica, dita “socialista” e que se formou sob a batuta 

do capitalismo, com apartação social, como prefere denominar Cristóvam 

Buarque, em seu dicionário Admirável mundo atual.xx 

 

 

O Plano Piloto (Eixo Monumental) 
Fonte: Foto do autor. 

 

Na segunda metade do século XX, a arquitetura ocidental já havia respondido às 

solicitações primárias da sociedade industrial. O mundo entrava em nova fase no 

pós-guerra, a revolução tecnológica. Energia nuclear, computadores, motores a 

jato, televisão e outras conquistas entravam rapidamente na vida das pessoas e 

passavam a fazer parte de seu dia a dia. Da mesma forma que vinham as 

novidades, rapidamente eram superadas e descartadas. Tudo passou a ter vida 

efêmera. Era a sociedade de consumo nascendo ávida por novos produtos. A 

arquitetura teria de se posicionar a respeito desta nova postura da sociedade.  

A partir dos anos 1960, motivados pelas modificações culturais na sociedade e 

pelo fracasso de certas obras racionalistas, alguns arquitetos, notadamente nos 

Estados Unidos, começaram a questionar alguns antigos dogmas modernistas. 

Começava a nascer uma nova corrente arquitetônica, desta vez antagônica ao 

Modernismo como um todo, o chamado Pós-modernismo. O pensador brasileiro 

Sérgio Paulo Rouanet, no seu estudo As origens do Iluminismo (1987), 

oportunamente observa que o prefixo pós tem muito mais o sentido de exorcizar o 
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velho (a modernidade) do que de articular o novo (o pós-moderno). Ou seja, o que 

há é uma “consciência de ruptura”, que o autor não considera “ruptura real”. 

Rouanet escreve: 

 

Depois da experiência de duas guerras mundiais, depois de Auschwitz, 
depois de Hiroshima, vivendo num mundo ameaçado pela aniquilação 
atômica, pela ressurreição dos velhos fanatismos políticos e religiosos e 
pela degradação dos ecossistemas, o homem contemporâneo está 
cansado da modernidade. Todos esses males são atribuídos ao mundo 
moderno. Essa atitude de rejeição se traduz na convicção de que 
estamos transitando para um novo paradigma. O desejo de ruptura leva 
à convicção de que essa ruptura já ocorreu, ou está em vias de ocorrer 
(...). O pós-moderno é muito mais a fadiga crepuscular de uma época 
que parece extinguir-se ingloriosamente que o hino de júbilo de 
amanhãs que despontam. À consciência pós-moderna não corresponde 
uma realidade pós-moderna. Nesse sentido, ela é um simples mal-estar 
da modernidade, um sonho da modernidade. É, literalmente, falsa 
consciência, porque é a consciência de uma ruptura que não houve; ao 
mesmo tempo, é também consciência verdadeira, porque alude, de 
algum modo, às deformações da modernidade.xxi 

 

A crise do Modernismo metamorfoseava-se na ascensão do que se convencionou 

chamar de Pós-Modernismo e, conforme avaliação de Harvey,xxii na arquitetura 

teve data e hora marcada para ocorrer: Charles Jencks data o final simbólico do 

Modernismo e a passagem para o pós-moderno de 15h32 de 15 de julho de 1972, 

quando o projeto de desenvolvimento da habitação Pruitt-Igoe, de St. Louis (uma 

versão premiada da “máquina para a vida moderna” de Le Corbusier), foi 

dinamitada como ambiente inabitável para as pessoas de baixa renda que 

abrigava: 

 

(...) As torres de vidro, os blocos de concreto e as lajes de aço que 
pareciam destinadas a dominar todas as paisagens urbanas de Paris a 
Tóquio e do Rio a Montreal, denunciando todo ornamento como crime, 
todo individualismo como sentimentalismo e todo romantismo como 
kitsch, foram progressivamente sendo substituídos por blocos-torre 
ornamentados, praças medievais e vilas de pesca de imitação, habitações 
projetadas para as necessidades dos habitantes, fábricas e armazéns 
renovados e paisagens de toda espécie reabilitadas, tudo em nome da 
defesa de um ambiente urbano mais satisfatório. 
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Desse modo, o final do século XX assistiu a um processo sem precedentes na 

história do pensamento e da técnica. Ao lado da aceleração avassaladora nas 

tecnologias de comunicação, de artes, de materiais e de genética, ocorreram 

mudanças paradigmáticas no modo de se pensar a sociedade e suas instituições. 

De modo geral, as críticas apontam para as raízes da maioria dos atuais conceitos 

sobre o Homem e seus aspectos, constituídas no momento histórico iniciado no 

século XV e consolidado no século XVIII. A Modernidade, que surgira naquele 

período, é agora criticada em seus pilares fundamentais, como a crença na 

Verdade, alcançável pela Razão, e na linearidade histórica rumo ao progresso. 

Para substituir estes dogmas, são propostos novos valores, menos fechados e 

categorizantes. Uma vez adotados, eles serviriam de base para o período que se 

tenta anunciar no pensamento, na ciência e na tecnologia, de superação da 

modernidade. Seria, então, o primeiro período histórico a já nascer batizado: a 

Pós-Modernidade. 

Mas Brasília transformou a sua modernidade em pós-modernidade.xxiii  Portanto, 

nos anos subsequentes ao plano inicial, a cidade passa a expressar essa nova 

condição global da humanidade, caracterizada pela dissolução das ideias e das 

fronteiras, pela qual se superaram a modernidade e as crenças dela decorrentes, 

como razão, objetividade e totalidade. 

Também a figura do flâneur, que não existia em Brasília, buscou seu lugar. Haviam 

decretado que a cidade matou suas ruas em função do carro. Mas no interior das 

superquadras, especificamente nos setores comerciais, é que mais nitidamente se 

percebe essa reinvenção da cidade por parte da Pós-Modernidade. Em tais locais, 

ao contrário da setorização prevista anteriormente, mais uma vez se encontram 

convivendo juntos o mercado, o café, a padaria, a clínica e os novos monumentos, 

antes renegados a determinados lugares da cidade, oriundos da setorização 

prevista no projeto original. Revive, portanto, a forma da diversidade. Brasília e 

suas gentes voltam à Pampulha e dela partem para o Barroco e se reencontram na 

urbanidade. 

 

Notas 
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Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha: transformações, 

permanências e novos desafios 

 

Rogério Palhares Zschaber de Araújo1 

Simone Maria Cancella Duarte2 

 

Apresentação 

A elaboração do Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha, 

ocorrida entre 2007 e 2009, foi uma das condicionantes (nº 4) estabelecidas pelo 

IEPHA – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 

vinculada à aprovação do Projeto de Revitalização da Orla da Lagoa da Pampulha 

– desenvolvido no contexto do PROPAM – Programa de Recuperação e 

Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha. 

Os trabalhos desenvolvidos pela Práxis Projetos e Consultoria Ltda. foram 

coordenados pela SMURBE – Secretaria Municipal de Políticas Urbanas, com 

participação de uma equipe interdisciplinar de consultores e de técnicos da 

BELOTUR, BHTRANS, Fundação Municipal de Cultura, SARMU Pampulha, que, 

juntos, formaram o Grupo Gestor de acompanhamento das etapas dos trabalhos. 

A comunidade belorizontina, especialmente moradores dos bairros adjacentes à 

Lagoa, também foi convidada a participar através de pesquisas de campo e de 

uma oficina participativa para discussão do diagnóstico e propostas de 

intervenção.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Doutor em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais (2009) e Mestre em 
Planejamento Urbano e Regional pela University of Rhode Island nos Estados Unidos (1985), 
possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (1979) 
e atua desde 1989 como consultor da Práxis Projetos e Consultoria Ltda. sediada em Belo 
Horizonte, Minas Gerais, da qual é sócio-proprietário. É professor adjunto do Departamento de 
Urbanismo da Escola de Arquitetura da UFMG onde leciona e desenvolve trabalhos de pesquisa e 
extensão nas áreas de planejamento urbano e ambiental. Tem experiência na área de Arquitetura 
e Urbanismo, com ênfase em PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL, atuando principalmente 
nos seguintes temas: projeto urbanístico, regulação urbano-ambiental, licenciamento ambiental, 
gestão de patrimônio, recursos hídricos e uso do solo urbano. 
2 Arquiteta pela UFMG (1980); Especialista em Planejamento Habitacional pela Universidade 
Nacional de Brasília (1982); - Arquiteta da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano-PBH 
(1983-1987); - Arquiteta da Engevix Engenharia S.A. (1988-1989); Professora Universitária - 
Faculdades Metodistas Izabela Hendrix (1986-1987); consultora da Práxis Projetos e Consultoria 
Ltda. 
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O perímetro de estudo do Plano, mostrado na FIG. 1, compreendeu a área de 

tombamento do entorno do Conjunto Urbano da Pampulha, estabelecida em 

2002 pelo IEPHA, estendendo-se integralmente e, em alguns casos, somente em 

parte, dos seguintes bairros: São Luiz, São José, Bandeirantes, Bandeirantes 1, 2, 

3 e 4, Jardim Zoológico, Braúnas, Trevo, Garças, Jardim Atlântico, Copacabana, 

Santa Amélia, Santa Branca, Itapoã, Aeroporto, Dona Clara e Jaraguá. 

Os objetivos principais que nortearam o Plano foram: 

- A reestruturação da paisagem urbana por meio de ações de 

recuperação, controle e valorização do patrimônio ambiental e 

cultural, reforçando a identidade da área através de tratamento 

paisagístico, definição de normas específicas e ação continuada de 

preservação do acervo existente de forma compatível ao potencial da 

área; 

- a ordenação da circulação de veículos e de pedestres, reduzindo e 

eliminando conflitos de tráfego, estacionamento e carga e descarga, 

minimizando os entraves à acessibilidade e melhorando as 

condições de segurança e conforto dos pedestres e ciclistas; 

- a dinamização do uso da Lagoa (espelho d’água e Orla) visando 

consolidá-la como equipamento de lazer metropolitano e 

possibilitando geração de emprego e renda, em condições 

compatíveis com o seu potencial e com sua fragilidade ambiental; 

- o desenvolvimento de ações legais e de gestão, como forma de 

garantir a melhoria do ambiente urbano e a valorização do 

patrimônio; 

- a compatibilização das diversas atividades com o uso residencial 

predominante na área, de forma a permitir o cumprimento de seu 

papel de destaque no contexto metropolitano, sem perder as 

peculiaridades que a tornam tão especial neste cenário. 
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FIGURA 1- Localização da área em estudo 
Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2009  

 

Apresentam-se a seguir breve discussão do marco conceitual que orientou o 

desenvolvimento desse plano, alguns dos principais procedimentos 

metodológicos adotados e um resumo das principais conclusões do diagnóstico, 

diretrizes e ações propostas 

 

O Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha 

Santos (1996) define a paisagem como “o conjunto de formas que, num dado 

momento, exprime as heranças que representavam as sucessivas relações 

localizadas entre homem e natureza” e o espaço como sendo “essas formas mais 
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a vida que as anima”. Foi este o conceito que orientou o Plano, na medida em 

que a paisagem urbana da área foi entendida como a materialização de uma 

dinâmica socioeconômica que lhe atribui sentido e conteúdo.  

Gonçalves (2004), ao analisar o caso da Pampulha, do ponto de vista da 

legislação urbanística, questionou a rigidez dos parâmetros de uso e ocupação 

associados à preservação de sua paisagem e em vigor à época da regulamentação 

da ADE Pampulha, afirmando que a intensão de “cristalizá-la, resultou em áreas 

deterioradas e problemáticas do ponto de vista social e ambiental”, referindo-se à 

falta de dinamismo econômico, ocorrência de usos clandestinos e grande número 

de lotes vagos e subutilizados existentes na região.  

Ainda segundo Santos (1996), apud Gonçalves (2004), 

 

(...) negar a presença das relações sociais, da vida, e impedir que, de 
algum modo, a paisagem se adapte a elas, condena o espaço ao 
ostracismo. Não se cumprem as novas funções geradas, as demandas 
não encontram respostas, os objetos deixam de corresponder 
satisfatoriamente às ações e se tornam obsoletos, subutilizados ou mal 
utilizados. 

 

Consequentemente, as relações sociais se deterioram, comprometendo a 

vitalidade do espaço. 

Entendendo a paisagem da Pampulha como patrimônio cultural e ambiental 

reconhecido pela população por suas características particulares que abrangem, 

além da Lagoa, dos monumentos e dos equipamentos de usos coletivo existentes, 

o ambiente natural e construído que os envolve, o desafio do Plano foi a 

“atualização dessa paisagem”, através da compatibilização das alternativas viáveis 

de desenvolvimento econômico, seu caráter simbólico e sua função como um dos 

principais polos de lazer da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Ainda do ponto de vista conceitual, o Plano baseou-se em três pilares 

fundamentais que correspondem às noções de sustentabilidade ambiental, 

função social da propriedade e gestão democrática da cidade. O primeiro refere-

se à necessidade de compatibilização entre a pretendida dinamização da atividade 

econômica na área e limitações impostas pelos objetivos de preservação de suas 
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características ambientais. Além disso, é sob a égide da função social da 

propriedade urbana, que garante como um preceito constitucional a prevalência 

dos interesses coletivos sobre os individuais, que se justificam os instrumentos de 

controle das características deste patrimônio coletivo, através das normas e 

parâmetros estatutários determinados pela legislação urbanística ou de forma 

discricionária por meio das deliberações dos órgãos que detêm a tutela do 

Conjunto pelo instituto do tombamento. 

Em termos metodológicos, as etapas de desenvolvimento dos trabalhos incluíram, 

além de uma ampla revisão bibliográfica e pesquisa dos diversos estudos, planos, 

projetos e programas já existentes para a área em questão, as seguintes 

atividades: 

- Visitas a toda a área em estudo e registro fotográfico; 

- pesquisa de uso e ocupação dos imóveis, em primeiro lugar os 

situados na Orla – lotes voltados para a Avenida Otacílio Negrão de 

Lima, e, na sequência, nos lotes situados nas demais quadras da área 

em estudo; 

- pesquisa de apropriação da Orla da Lagoa da Pampulha; 

- pesquisa de percepção ambiental; 

- pesquisa de demanda turística; 

- pesquisa com munícipes de Belo Horizonte: foram aplicados 100 

questionários em cada um dos quatro grupos constituídos a partir 

dos resultados da pesquisa de apropriação do espaço da Orla da 

Lagoa da Pampulha, que apontou a origem de seus frequentadores, 

ou seja:  

• Grupo 1: moradores das regionais Pampulha, Venda Nova e 

Noroeste – os maiores frequentadores da Orla; 

• Grupo 2: moradores das regionais Norte e Nordeste, vizinhas à 

Região da Pampulha, e com baixa frequência à Orla; 
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• Grupo 3: moradores das regionais Barreiro, Oeste e Leste não 

vizinhas à Região da Pampulha e com baixa frequência à Orla; 

• Grupo 4: moradores da Regional Centro-Sul, também não vizinha 

à Região da Pampulha e que, por concentrar a maior densidade 

demográfica do município, mereceu ser tratada isoladamente. Em 

cada um dos grupos foram sorteados aleatoriamente 10 setores 

censitários, nos quais foram selecionados 10 endereços; 

- estudo dos elementos constituintes da paisagem: visadas, marcos, 

etc.; 

- oficinas participativas. 

A etapa de diagnóstico abordou os seguintes temas: aspectos históricos, 

demográficos e socioeconômicos da população residente, aspectos urbanísticos, 

acessibilidade e mobilidade, saneamento: abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e drenagem, ruído, vegetação e fauna, apropriação dos espaços 

públicos, turismo, percepção da população sobre a área e aspectos legais. 

 

 
 

FIGURA 2- Síntese do diagnóstico: subáreas 
Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2009  
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Como parte da síntese da estrutura urbana resultante do diagnóstico foram 

definidas nove subáreas que agregaram bairros e regiões em razão de suas 

características comuns. Ainda como parte dessa síntese foram especializados os 

principais conflitos, problemas e potencialidades presentes na área em estudo. A 

representação gráfica dessa síntese pode ser vista nas FIG. 2, 3 e 4 apresentadas a 

seguir. 

 

 
 

FIGURA 3- Síntese do diagnóstico: principais conflitos e problemas 
Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2009 
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FIGURA 4- Síntese do diagnóstico: principais potencialidades 
Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2009 

 

A partir da discussão dos principais problemas e potencialidades da área de 

estudo, compreendidos como pano de fundo da paisagem que se pretende 

proteger, foram definidas diretrizes de intervenção, entre as quais foram 

destacadas as seguintes: 

- Promover a melhoria dos fatores ambientais da Bacia da Pampulha 

que contribuem para a qualidade e quantidade da água da Lagoa da 

Pampulha, patrimônio ambiental e paisagístico indissociável do 

conjunto urbano que se pretende preservar; 

- manter e reforçar as características de uso e ocupação que 

contribuem para a conformação da ambiência e da paisagem 

característica do Conjunto Urbano da Pampulha, composta de 

volumes construídos horizontalizados e descontínuos, espaçados e 

entremeados de maciços de vegetação arbórea; 
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- intensificar a importância do Conjunto Urbano da Pampulha para a 

cidade por meio da diversificação de usos, privilegiando as 

atividades ligadas a esporte, cultura, turismo e lazer, reforçando seu 

caráter de centralidade; 

- respeitar as características diferenciadas das subáreas do perímetro 

em estudo, reforçando o caráter de cada uma delas e o equilíbrio de 

suas funções urbanas, através da compatibilização das diretrizes e 

dos parâmetros de uso e ocupação do solo das ADEs Pampulha, 

Trevo e Bacia da Pampulha e do perímetro de proteção do entorno e 

dos bens tombados da Pampulha; 

- compatibilizar as condições de operação viária (segurança, circulação, 

velocidade e capacidade) com a hierarquia definida para as vias, 

adequando suas características geométricas e o tratamento 

urbanístico das mesmas; 

- melhorar a infraestrutura de transportes para o incremento de 

atividades e equipamentos ligados ao lazer e turismo, visando à 

dinamização econômica da área; 

- melhorar as condições de utilização da Orla para atividades de lazer, 

turismo e contemplação da paisagem através da instalação de 

infraestrutura de apoio, incluindo: sanitários, bebedouros, lixeiras, 

pontos de apoio e comercialização de alimentos e outros elementos 

que gerem maior apropriação do local por pedestres e ciclistas; 

- apoiar a realização de eventos e a implantação de estabelecimentos 

de comércio e serviços voltados para o público em geral desde que 

compatíveis com a permanência do uso residencial; 

- promover a diversificação do perfil socioeconômico dos 

frequentadores da área de estudo, atraindo novos públicos e 

garantindo o caráter popular de apropriação da Orla. 
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As propostas de intervenção concebidas e discutidas a partir dessas diretrizes 

foram organizadas em seis grupos, a saber: 1. Propostas de Uso e Ocupação do 

Solo e Proteção do Patrimônio; 2. Propostas de Desenvolvimento Econômico, 

Turismo, Esporte, Lazer e Cultura; 3. Propostas de Mobilidade Urbana; 4. 

Propostas de Saneamento, Vegetação e Fauna; 5. Propostas para Requalificação 

de Espaços Públicos; 6. Propostas de Gestão. Apresentam-se a seguir alguns 

exemplos das ações propostas. 

1. Propostas de instrumentos de controle dos padrões de uso e ocupação do solo 

para a proteção do patrimônio cultural 

- Elaborar dossiê de tombamento visando à criação do Conjunto 

Urbano do Aeroporto da Pampulha e adjacências, incluindo o 

Aeroporto, a Praça Bagatelle e a Vila Aeronáutica, justificado pela 

importância deste patrimônio cultural para a história da cidade e da 

expansão urbana da região (FIG. 5); 

 
FIGURA 5- Conjunto Urbano do Aeroporto da Pampulha 

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2009 
 

- permitir a implantação de uso multifamiliar horizontal com quota de 

terreno por unidade habitacional de 500m2, em locais onde a 

legislação estabelece quota de 1000m², mantidos os parâmetros de 
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uso e ocupação estabelecidos para a ADE Pampulha e Lei nº 

7.166/96 – nos quarteirões indicados na FIG. 6. Estes projetos 

deverão ser obrigatoriamente submetidos a licenciamento ambiental 

podendo utilizar a figura do remembramento de lotes vagos ou o 

reparcelamento das áreas de clubes recreativos, com concentração 

do potencial construtivo visando à preservação de atributos 

ambientais presentes no local; 

 

FIGURA 6- Uso residencial multifamiliar horizontal 
Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2009 

 

- permitir nos quarteirões indicados na FIG. 7 a implantação de uso 

residencial multifamiliar horizontal com quota de terreno por 

unidade habitacional de 500m2 nas edificações existentes dos 

bairros São Luiz e Bandeirantes, não sendo permitido o 

remembramento de lotes para a viabilização desta alteração de uso, 

desde que mantidos os demais parâmetros urbanísticos vigentes 

para a área; 



!128 

 

FIGURA 7- Uso residencial multifamiliar edificações existentes 
Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2009 

 

- permitir a implantação de usos não residenciais voltados para 

atividades de esporte, turismo, lazer e cultura conviventes com o uso 

residencial nos lotes existentes na área classificada como 

predominantemente residencial indicada no Anexo VI da Lei 

Municipal nº 9.035/05 e mostrada na FIG. 8. No caso de lotes com 

construções de interesse cultural, as intervenções deverão valorizar e 

preservar as características originais que motivaram sua proteção. 

Prevalecem para estas áreas os demais parâmetros urbanísticos 

estabelecidos pela legislação em vigor; 

 

 

FIGURA 8- Usos não residenciais 
Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2009 
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- definir estratégia de negociação com a direção do Iate Tênis Clube 

que contemple a demolição do anexo do Clube construído após seu 

tombamento, e a reintegração de posse da faixa da Orla ocupada 

indevidamente, bem como a restauração do edifício original e seus 

jardins (FIG. 9). 

 

 
FIGURA 9- Reintegração do Iate Clube à Orla 

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2009 
 

- proceder a remoção das edificações irregulares situadas nas faixas de 

recuo dos lotes situados ao longo da Avenida Otacílio Negrão de 

Lima, destinadas à comercialização informal de produtos de 

alimentação: barracas, trailers e quiosques; 

- promover a substituição dos muros cegos que obstaculizam a 

continuidade visual a partir da Orla, buscando conformidade com o 

Decreto Municipal nº 55/1939, referendado pela Lei nº 9.037/2005 

da ADE Pampulha.  

2. Propostas de desenvolvimento econômico 

Operação urbana da Toca da Raposa e adjacências 

- Viabilizar na área em estudo a instalação de infraestrutura de apoio a 

atividades de grande porte voltadas para o turismo de negócios, 
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lazer e cultura de forma a dinamizar a Região da Pampulha, 

atendendo ao art. 66, itens II e VII da Lei Municipal nº 7.165/96. 

Permissão para gabarito superior a nove metros de altura, desde que 

volumes resultantes interfiram de forma harmônica nas visadas do 

Conjunto da Pampulha. Contrapartidas de interesse público: 

investimentos em infraestrutura de drenagem, saneamento visando 

à continuidade de recuperação da Lagoa da Pampulha, e na 

modificação do sistema viário destinado a aliviar o tráfego de 

passagem pela Orla. 

 
FIGURA 10- Operação urbana Toca da Raposa 

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2009 
 

3. Propostas de mobilidade urbana 

- Complementação e melhoria de eixos viários transversais leste-oeste 

e norte-sul da Lagoa, com objetivo de reduzir tráfego de passagem 

na Orla, priorizando-se vias propostas pelo Programa VIURBS; 

- desenvolver e implantar Plano de Circulação Viária que contribua 

para a redução do tráfego de passagem pela Orla, prevendo-se o 

tratamento adequado das vias coletoras e arteriais, evitando-se o 

comprometimento da ambiência das áreas residenciais pelo desvio 

do tráfego por ruas locais; 
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- complementar ciclovia existente na Orla, utilizando-se áreas públicas 

dos recuos, quando existentes, vias secundárias do entorno e faixa 

da Avenida Otacílio Negrão de Lima para seu desenvolvimento. 

Desenvolver projeto de ligação da ciclovia existente a outros trechos 

cicloviários a serem também incentivados e implantados nas 

avenidas sanitárias que chegam na Lagoa; 

4. Propostas para requalificação de espaços públicos 

- Quiosques: desenvolver projeto de adequação dos quiosques 

existentes junto aos mirantes do Sabiá, Bem-Te-Vi, dos Biguás e das 

Garças para serem utilizados como postos de vigilância da Guarda 

Municipal, compreendendo a reforma dos banheiros e da área de 

permanência do vigilante. Equipar estes locais com infraestrutura de 

paraciclos e bebedouros e chuveiros do tipo nuvem d’água para uso 

coletivo da população; 

-implantar um quiosque na região do mirante do Vertedouro, com 

previsão de espaço para preparação de alimentos rápidos e pequena 

área de estoque, banheiros/chuveiros nuvem d’água, com a mesma 

linguagem dos hoje existentes na Orla da Lagoa; 

 

5. Propostas de saneamento, vegetação e fauna 

- Desenvolver estudos de forma a definir as características e a 

localização da Estação de Tratamento de Águas Fluviais – ETAF a ser 

implantada no Córrego Água Funda; 

- implantar o Parque da Enseada, cujo projeto tem previsão de 

passarelas suspensas sobre as áreas brejosas, de forma a não 

interferir na cobertura vegetal e na circulação da fauna que transita 

entre os ambientes lacustres e terrestres ali existentes (FIG. 11). 
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FIGURA 11- Parque da Enseada 
Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2009 

6. Propostas de gestão 

- Fazer gestão junto ao IEPHA-MG – Instituto Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico de Minas Gerais de forma a promover a revisão 

do perímetro de tombamento do entorno do Conjunto Urbano da 

Pampulha ajustando-o de forma a incluir áreas de interesse 

ambiental e referenciais urbanos de relevância cultural como a Vila 

Militar do Aeroporto e a excluir quarteirões que não participam 

diretamente da paisagem, tendo como referência a FIG. 12; 

 

 
FIGURA 12- Zonas de comprometimento da paisagem 
Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2009 
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- criar o Parque da Orla da Lagoa da Pampulha, conforme limites 

apresentados na FIG. 13. 

 
FIGURA 13- Parque da Orla da Lagoa da Pampulha 

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2009 

Quase cinco anos após sua conclusão, o Plano de Preservação do Conjunto 

Urbano da Pampulha não chegou a ser aprovado pelo próprio poder público 

municipal que o contratou, numa clara demonstração da falta de consenso e 

prevalência de interesses antagônicos sobre as diretrizes de proteção da área.  

Entretanto, segundo fontes do corpo técnico da PBH, os estudos realizados, assim 

como muitas de suas diretrizes e propostas, têm sido utilizados como referência 

para a gestão de demandas e conflitos que continuam pressionando a região. 

Em 2010, durante os trabalhos de revisão da Lei nº 7.166/96, houve incorporação 

parcial de algumas das ações indicadas, em especial aquelas relativas a 

saneamento, implantação de ciclovias e revisão do perímetro das ADEs. 

Em 2011, por ocasião do desenvolvimento do Plano Diretor da Região 

Administrativa da Pampulha, algumas das propostas mais estruturantes foram 

retomadas. 

 

Transformações recentes na Região da Pampulha 

Na última década, o mercado imobiliário passou por intensas transformações e 

ampla valorização em todo o Brasil, que repercutiu em suas áreas metropolitanas 
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de forma mais intensa, como é o caso da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH). Essa valorização relaciona-se, principalmente, a uma dinâmica de 

expansão da demanda efetiva por imóveis, que por sua vez ocorre em função da 

queda nas taxas de juros (que possibilita financiamentos de longo prazo em 

amortizações mensais mais baixas) e do aumento da renda decorrente do 

crescimento econômico recente. 

A Região da Pampulha inseriu-se fortemente nessa lógica de valorização, 

juntamente com todo o vetor norte da RMBH, onde importantes investimentos 

em obras públicas vêm atraindo e se articulando com grandes empreendimentos 

privados como é o caso da Linha Verde, da Cidade Administrativa, da expansão 

do Aeroporto de Confins, da duplicação das avenidas Antônio Carlos e Pedro I, 

implantação da Estação Pampulha do BHBus, dentre outros. 

Estudos realizados em 2012 para o Plano Regional da Pampulha desenvolvido 

pela Práxis para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte mostram como reflexo 

dessa dinâmica o grande número de projetos aprovados e alvarás de demolição 

concedidos pela Prefeitura no período, além de significativa valorização 

imobiliária medida a partir da cobrança de ITBI em transações realizadas na 

região. 

A FIG. 14 mostra a grande quantidade de projetos aprovados entre 2001 e 2011 

na Pampulha, com uma predominância do uso residencial vertical, concentrado 

principalmente na região do Bairro Castelo, com transbordamentos nos bairros 

Santa Terezinha, Paquetá e Manacás, além do bairro Ouro Preto. Duas outras 

regiões também tiveram uma grande quantidade de projetos aprovados: a área 

do Jaraguá, Dona Clara, Santa Rosa e Liberdade, e os bairros Itapoã, Santa Branca 

e Santa Amélia. Quanto ao uso não residencial, há uma forte concentração no 

São Francisco e ao longo de algumas centralidades, como a Avenida Antônio 

Carlos, a Rua Conceição do Mato Dentro e algumas vias lindeiras ao Bairro 

Castelo. 
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FIGURA 14- Projetos aprovados – 2001-2011 (Regional Pampulha) 

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2011. 
 

A FIG. 15 ilustra o processo de substituição de imóveis – que é outra forma de se 

apresentar a dinâmica imobiliária e construtiva no território – a partir dos alvarás 

de demolição concedidos pela Prefeitura na área da Regional Administrativa 

Pampulha, separando os alvarás de acordo com sua data de validade, o que não 

significa que a demolição foi, necessariamente, efetivada.  

 
FIGURA 15- Alvarás de demolição segundo o ano de validade – Pampulha 

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2011. 
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O primeiro fato que chama atenção no mapa acima é que a área de maior 

dinamismo da regional não apresenta uma grande quantidade de demolições, 

que é o caso do Castelo, o que revela a grande quantidade de terrenos vagos que 

ainda se encontravam disponíveis na área, antes da aceleração de sua dinâmica 

construtiva. As áreas com maior quantidade de alvarás de demolição emitidos são 

os bairros São José, Liberdade, Dona Clara, Jaraguá, Santa Rosa, Santa Amélia, 

Santa Branca e Itapoã. Trata-se de bairros já consolidados que apresentavam um 

padrão de ocupação predominantemente horizontal e que vem sendo substituída 

pela verticalização. 

Por último, a FIG. 16 aborda a distribuição da mancha de valorização na regional 

a partir do valor do ITBI por metro quadrado de terreno baseado na planta de 

valores do município. 

 
FIGURA 16- Valor do ITBI por metro quadrado de terreno a partir da Planta de Valores – 2011 

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2011. 
 

O mapa acima confirma a existência de três bolsões dinâmicos de valorização 

imobiliária no território da Regional Pampulha, que são: a área dos bairros 

Castelo e Ouro Preto e seus vizinhos imediatos; a área do Jaraguá e adjacências, e 

a região que vai do Itapoã ao Santa Amélia. A principal diferença constatada é 

que os bairros horizontais de alto padrão e nível de renda na beira da Lagoa, 

como São Luiz e Bandeirantes, não apresentam altos valores de ITBI por metro 

quadrado de terreno neste mapeamento, sendo, na verdade, uma das regiões 
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muito valorizadas da cidade, porém estagnadas do ponto de vista das transações 

imobiliárias. Acrescenta-se que algumas pequenas áreas de maior valorização 

podem ser ainda identificadas, como as margens da Avenida Antônio Carlos e da 

Avenida Pedro I, ou algumas pequenas áreas internas ao Castelo. 

No que se refere à dinâmica demográfica, a área de atuação da Regional 

Pampulha apresentou na última década uma população total de 226. 229 

habitantes, correspondente a cerca de 10% da população total do Município 

registrada pelo Censo em 2010 (2.375.444 habitantes), uma taxa anual de 

crescimento populacional de 1,74% ao ano e uma densidade populacional média 

de 44,34 hab./ha. Cabe destacar que estas densidades são bem inferiores à média 

municipal, de 71,67 hab./ha em 2010, ao passo que a taxa de crescimento 

populacional superou em muito a média belorizontina no período, que foi de 

0,59% (FIG. 17). 

 
FIGURA 17- Densidade demográfica na área de atuação da Regional Pampulha. Setores 

censitários em 2010 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

A FIG. 18 mostra que as taxas de crescimento populacional positivas mais 

elevadas estão concentradas principalmente nos seguintes bairros: ao sul da 

Lagoa (Bandeirantes, Ouro Preto, Castelo, Paquetá), nos arredores do Aeroporto 

(Dona Clara, Jaraguá, Liberdade e Indaiá), e ao norte da Lagoa (Santa Amélia, 

Trevo, Garças e parte do Braúnas). 
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O Bairro Castelo lidera a contribuição positiva, sendo responsável por parcela de 

32,09% do incremento positivo regional verificado durante a década passada. 

Seus vizinhos Manacás, Paquetá e Ouro Preto o acompanham, dando juntos 

outra parcela quase igual de contribuição positiva. Ao norte da Lagoa, o Bairro 

Santa Amélia se sobressai, acompanhado de perto pelo Bairro Trevo. A leste, o 

destaque fica com Dona Clara. 

Já os setores que perderam população ou cresceram menos estão concentrados 

nos bairros do entorno da Lagoa: Jardim Atlântico, São Luís e Bandeirantes, além 

de áreas vinculadas aos principais eixos viários e centralidades justificadas 

principalmente pela substituição de residências por usos não residenciais, além 

de locais que receberam importantes intervenções de remoção e reassentamento, 

como no caso da Vila São José.  

 
FIGURA 18- Taxas anuais de crescimento dos domicílios totais (%) na Regional Pampulha 

2000/2010 
Fonte: IBGE, 2000 e 2010. 

 

Permanências e novos desafios 

Apesar das transformações recentes e dos investimentos em infraestrutura de 

saneamento, iluminação, comunicação visual, recuperação de imóveis e jardins 

tombados, dentre outros, observa-se o agravamento de velhos problemas já há 

muito diagnosticados e, em alguma medida, contemplados através das propostas 

do Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha. 
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Muitas das questões que continuam a ameaçar a integridade e a qualidade 

ambiental e urbanística do Conjunto Urbano da Pampulha têm sua gênese, como 

se sabe, em diversos locais da bacia do Ribeirão Pampulha, fora, portanto, do 

ambiente restrito do perímetro protegido, exigindo ações preventivas e corretivas 

que pressupõem, além de recursos vultuosos, entendimento e vontade política, 

muita articulação institucional e ampla mobilização social. 

Ainda assim, constata-se que uma série de questões restritas ao âmbito das 

administrações municipal e regional continuam a fazer parte da realidade da triste 

Pampulha, resultando uma imagem de abandono e degradação que destoam 

totalmente daquela que se pretende ver reconhecida como patrimônio da 

humanidade. É o caso, por exemplo, de infrações a normas de posturas e a 

parâmetros de uso e ocupação do solo há muito consagrados e em vigor, além da 

desconsideração de diretrizes tanto para proteção do patrimônio e recomposição 

da paisagem, como para implantação de projetos urbanísticos, como mostram os 

exemplos traduzidos pelo contraste das imagens a seguir. 

 

 

FIGURA 19- Proposta de tratamento paisagístico da avenida Alfredo Camarate e plantio recente de 
palmeiras em inobservância às diretrizes do Plano de Preservação do Conjunto Urbano da 
Pampulha de formação de conexões ecológicas com unidades de conservação da região. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2009 



!140 

 

   
FIGURA 20- Proposta de recomposição vegetal de falhas existentes na paisagem, permanência e 
introdução de novas interferências negativas na paisagem do Conjunto Urbano da Pampulha. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2009 
 

 

  
FIGURA 21- Proposta de recomposição da continuidade visual a partir da Orla da Lagoa em lotes e 
edificações localizados na Avenida Otacílio Negrão de Lima e permanência de muros, construções 

clandestinas e áreas de estacionamento, contrariando diretrizes do Plano e desafiando a fiscalização 
para cumprimento de normas de posturas, uso e ocupação do solo. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2009 

A aceleração da dinâmica imobiliária na região tem resultado não só no 

surgimento de novas construções, nem sempre compatíveis com as diretrizes de 

proteção, como o acirramento das pressões do mercado imobiliário por 
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adensamento e verticalização no entorno e também na área da ADE da Pampulha. 

As recentes polêmicas envolvendo a operação urbana de incentivo à construção 

de hotéis, hospitais e centros culturais para a Copa 2014, as articulações pela 

liberação da outorga onerosa do direito de construir e pela flexibilização de usos 

em vias locais são exemplos contundentes dos conflitos permanentes entre 

interesses coletivos e particulares que incidem sobre a área. 

Conflitos também entre políticas públicas municipais de mobilidade urbana, meio 

ambiente e patrimônio trazem graves repercussões sobre a área como é o caso do 

tráfego de passagem cada vez mais intenso na Avenida Otacílio Negrão de Lima, a 

diretriz da futura Via 220 lançada pelo Programa Viurbs sobre áreas de 

preservação ambiental e as iniciativas de dragagem e limpeza dos aguapés da 

Lagoa. 

A chegada do BRT na Pampulha e as propostas de novas centralidades no Vetor 

Norte, na região do Ressaca em Contagem e do Sarandi em Belo Horizonte vem 

reforçar a inserção da Pampulha na dinâmica de desenvolvimento urbano 

metropolitana, colocando novos desafios. Também o papel da Pampulha como 

um dos mais importantes polos de turismo, cultura e lazer da RMBH vem sendo 

reforçado pelos projetos de modernização do Mineirão, proposta de 

requalificação do Mineirinho, construção do Centro de Treinamento Olímpico da 

UFMG e obras de saneamento que incluem a implantação de estação elevatória e 

interceptores na margem esquerda da Lagoa como parte da Meta 2014 da 

Copasa. 

Nesse sentido, é fundamental interpretar novas demandas da sociedade, 

materializadas seja por vias do mercado ou de políticas públicas integradas e 

sintonizá-las com os objetivos de preservação das características do Conjunto 

Urbano da Pampulha através de estratégias que passam necessariamente pela 

“atualização de sua paisagem”.  

Algumas propostas contidas no Plano de Preservação e repetidas no Plano Diretor 

Regional procuram ir nessa direção mas dependem ainda de uma discussão mais 

ampliada, que promova a adesão dos interessados, e algum grau de consenso e 

legitimidade para se tornarem realidade. 
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As propostas de redução da cota de terreno por unidade habitacional para 

conjuntos de lotes vagos nos bairros Garças e Braúnas e para imóveis tombados e 

de interesse cultural no Jardim Atlântico, Bandeirantes e São Luís são vistas como 

alternativas para a oxigenação do mercado na região, mas precisam ser melhor 

debatidas, por exemplo, com proprietários e agentes imobiliários. Da mesma 

forma, a proposta de criação do Parque da Orla da Lagoa da Pampulha, 

envolvendo de forma integrada todos os logradouros públicos existentes e 

propostos, é também entendida como importante estratégia para a gestão 

integrada de seus problemas ambientais e obtenção de recursos para a sua 

recuperação, mas depende da articulação institucional entre órgãos de 

patrimônio, meio ambiente e a Fundação Municipal de Parques. 

Em síntese, parece cada vez mais fundamental o entendimento da inserção do 

Conjunto Urbano da Pampulha em dinâmicas cada vez mais complexas, forçando 

a busca de soluções integradas e abrangentes, que propiciem sua preservação 

através de ações permanentes de planejamento e gestão, que sejam também 

sustentadas por demandas e práticas sociais contemporâneas.  

A oportunidade dos jogos da Copa do Mundo em Belo Horizonte e a indicação 

da Pampulha como Patrimônio da Humanidade podem renovar velhas soluções 

paliativas ou até mesmo suscitar novas estratégias de curto prazo mas não vão 

por si só alterar condições estruturais tão desfavoráveis à recuperação, proteção e 

manutenção dos elementos vivos e das dinâmicas constituintes dessa paisagem. 
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Conjunto Moderno da Lagoa da Pampulha: um patrimônio para a 

humanidade 

 

Marcelo Brito1 

Passados mais de 25 anos do reconhecimento de Brasília como Patrimônio 

Mundial, é chegada a hora de mais um passo importante no âmbito da 

contribuição brasileira à Lista do Patrimônio Mundial. Após o Plano Piloto de 

Brasília, reconhecido como a síntese da aplicação dos princípios do Movimento 

Moderno ao contexto urbano, tem-se agora na experiência produzida na região 

da chamada Pampulha, ao norte de Belo Horizonte, nos anos 40 do século 

passado, o atual desafio do Brasil, em apresentá-la para o mundo para a sua 

inclusão na Lista do Patrimônio Mundial, aquela que é considerada, do ponto de 

vista urbanístico, a gênese da produção brasileira no campo do Movimento 

Moderno. 

Esse desafio, enfrentado pelas instâncias governamentais envolvidas que lidam 

com a gestão do patrimônio cultural brasileiro – Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (Iphan); Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH) e 

Governo do Estado de Minas Gerais – buscam reforçar, entre outros aspectos, os 

preceitos definidos nas diretrizes da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para tornar a Lista do Patrimônio 

Mundial mais diversificada. Dos 759 bens culturais inscritos em 2013, apenas 35 

bens foram, ao longo dos 40 anos de aplicação da Convenção do Patrimônio 

Mundial, enquanto bens, classificados como “Patrimônio Moderno”. Cabe 

indicar que esse conceito adotado, no âmbito do Comitê do Patrimônio Mundial, 

corresponde a uma tipologia de bem cultural que se refere à arquitetura, aos 

planos urbanísticos e ao desenho de paisagens urbanas dos séculos XIX e XX, e 

abrange o patrimônio construído da Era Moderna, relativo às seguintes 

expressões: movimento moderno, patrimônio industrial, expressionismo, art 

nouveau, art déco, ecletismo, muralismo, racionalismo e construtivismo.i 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Arquiteto Urbanista, Ponto focal do Iphan junto à Unesco para os bens culturais brasileiros 
declarados Patrimônio Mundial, e Assessor de Relações Internacionais da Presidência do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan, do Ministério da Cultura. 
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Vista parcial da Lagoa da Pampulha, tendo ao fundo o Museu de Arte. 
Foto: Marcelo Brito, 2013. 

 

Neste sentido, tratar a candidatura do Conjunto Moderno da Lagoa da Pampulha 

implica em demonstrar para o mundo por que: i) ele representa uma obra-prima 

do gênio criativo humano desenvolvida dentro desse campo; ii) ele se constitui 

em um testemunho de um intercâmbio de influências considerável, durante um 

dado período ou numa determinada área cultural, sobre o desenvolvimento da 

arquitetura ou tecnologia, por excelência; iii) ele se constitui num exemplo 

excepcional de um tipo de construção ou de conjunto arquitetônico para um 

determinado e significativo período da história humana.ii 

Podemos encontrar nos depoimentos ocorridos ao longo do tempo, afirmações 

contundentes que indicam estarem presentes esses critérios de avaliação. Dos 

estudos desenvolvidos até o momento, aos quais tivemos acesso,iii de acordo com 

o próprio Oscar Niemeyer, autor dos projetos das edificações que conformam o 

mencionado Conjunto Moderno “é à Pampulha que devemos o início da nossa 

arquitetura, voltada para a forma livre e criadora que até hoje a caracteriza”.iv Nas 
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palavras de Lucio Costa, a Pampulha foi um marco divisor de um “rumo 

diferente” que teria inaugurado uma “nova era”.v Igualmente, a imprensa 

especializada nacional e internacional, à época, registrava a importância da 

iniciativa, confirmando a projeção e o reconhecimento adquiridos pela 

arquitetura moderna brasileira perante o mundo.vi  

Entendido por seu caráter inaugural, o Conjunto Moderno da Lagoa da 

Pampulha, na sua essência, explorava a capacidade plástica do concreto armado, 

aliando arquitetura, urbanismo, artes plásticas e paisagismo na sua concepção, e 

incorporava elementos do repertório colonial brasileiro, numa releitura criativa e 

ousada, expressando determinação arrojada projetual e construtiva.  

Conformada pela Capela de São Francisco de Assis; o Cassino, hoje Museu de 

Arte; o Iate Golfe Clube; a Casa do Baile, hoje Centro de Referência de 

Arquitetura, Urbanismo e Design; e a Residência de JK, hoje Casa Museu de 

Referencia; o espelho d’água e da orla da Lagoa da Pampulha, a proposta da 

candidatura aborda essa produção de modo especial pela integração conferida 

aos diversos elementos que compõe esse Conjunto Moderno. 

A apresentação de sua candidatura ao Secretariado do Comitê do Patrimônio 

Mundial encontra forte receptividade diante das diretrizes e recomendações em 

vigor na Unesco, qual seja a de propiciar uma maior credibilidade e diversidade, 

entre outros aspectos, à Lista do Patrimônio Mundial.vii No entanto, o 

desenvolvimento dessa candidatura pressupõe colocar em condições adequadas 

esse bem cultural, a fim de que, acondicionado, possa permitir a fruição dos 

valores universais excepcionais a serem reconhecidos e valorados por todos os 

cidadãos do mundo: belo-horizontinos, mineiros, brasileiros e estrangeiros. 

Isto implica uma série de ações que conformam um conjunto de medidas de 

curto, médio e longo prazos, sejam de natureza institucional (legislação/gestão), 

urbanística (obras), ambiental, cultural, turística ou no campo da segurança 

pública. Em suma, estas ações estariam voltadas, dentre outras coisas, à realização 

de tratamento paisagístico da orla da Lagoa, melhorando o acesso aos edifícios 

que compõem o Conjunto Moderno proposto para reconhecimento, bem como a 

circulação de pessoas; à restauração, conservação e ao acondicionamento dos 
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monumentos, como a Capela de São Francisco, o Museu de Arte e o Iate Clube; 

ao fomento à fruição do Conjunto Moderno, com a instalação de centro de 

recepção de visitantes, de sistema de circulação ao longo da orla da Lagoa e de 

instalação de sinalização atualizada interpretativa e indicativa no local; à 

preservação ambiental da Lagoa, com as medidas de requalificação da qualidade 

de suas águas; e à promoção de atividades culturais na área, fomentando a 

percepção do valor patrimonial do Conjunto Moderno por parte da população 

residente e visitante.  

Por último, cabe registrar que, diante do empenho de todos os envolvidos, 

acreditamos que o Conjunto Moderno da Lagoa da Pampulha possui os atributos 

necessários para a sua inscrição na Lista do Patrimônio Mundial, como Patrimônio 

Moderno.  Superados todos os desafios que uma candidatura dessa natureza nos 

impõe, só nos restará muito em breve celebrar esse êxito, um bem a ser 

compartilhado com toda a humanidade. 

 

Notas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i  UNESCO/WHC. Modern Heritage, 2013. 
ii Correspondendo aos critérios i, ii e iv para avaliação do valor universal excepcional do bem, 
presentes nas diretrizes operacionais da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, 
Cultural e Natural, de 1972. 

iii Estudos recentes desenvolvidos pela empresa Memória Arquitetura, sobre a candidatura da 
Pampulha a Patrimônio Mundial, de outubro de 2013. 

iv XAVIER, Alberto (Org.). Depoimento de uma geração: arquitetura moderna brasileira. São Paulo: 
Pini, 1987, p. 231.  

v SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1998, p. 96. 

vi CAPPELLO, Maria Beatriz Camargo & LEITE; MOTA, Lucy Ana Lassi Dias da. Oscar Niemeyer pelo 
Complexo Arquitetônico de Pampulha: uma análise à sua recepção na Imprensa Nacional e 
Internacional. PIBIC-FAPEMIG, s.d. 

vii UNESCO. Report of the Expert Meeting on the "Global Strategy" and thematic studies for a 
representative World Heritage List. UNESCO Headquarters, 1994. 
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O Programa “Declaração da Pampulha Patrimônio da Humanidade” 

 

Carlos Henrique Bicalho1 

Luciana Rocha Féres2 

Joseana Costa Pereira3 

Maurício Guimarães Goulart4 

 

Introdução 

O Conjunto Moderno da Pampulha representa um ícone da Modernidade no 

Brasil e é protegido pelo instrumento jurídico do Tombamento nas três instâncias 

do poder público: federal — Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), estadual — Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Minas Gerais (IEPHA-MG) e municipal — Diretoria de Patrimônio Cultural da 

Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte (DIPC/FMC-BH). 

Em 1996, o Conjunto passou a constar na Lista Indicativa da UNESCO para 

Patrimônio Mundial como “Conjunto Arquitetônico de Turismo e Lazer na orla 

da Lagoa da Pampulha”, em francês: “Ensemble architectonique de tourisme et 

loisir au bord du lac de Pampulha”.5 

A retomada do processo de candidatura da Pampulha a Patrimônio Mundial 

ocorreu em dezembro de 2012, com iniciativa da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte, por meio da Fundação Municipal de Cultura. No presente artigo, 

apresentaremos sucintamente o Programa denominado “Declaração da 

Pampulha Patrimônio da Humanidade”.  

                                            
1 Arquiteto e urbanista, Diretor de Patrimônio Cultural da Fundação Municipal de Cultura de Belo 
Horizonte e Diretor Executivo da Comissão Executiva do Programa “Declaração da Pampulha 
Patrimônio da Humanidade”. 
2 Arquiteta e urbanista, Diretora de Políticas Museológicas da Fundação Municipal de Cultura de 
Belo Horizonte e Coordenadora da Comissão Executiva do Programa “Declaração da Pampulha 
Patrimônio da Humanidade”. 
3 Arquiteta e urbanista, Sócia-diretora da Memória Arquitetura, empresa de consultoria responsável 
pela elaboração do Dossiê a ser enviado para a UNESCO em conjunto com a Comissão Executiva. 
4 Arquiteto e urbanista, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UnB (2006). 
5 A candidatura proposta pelo IPHAN/MINC, em 06/09/1996, classificou o Conjunto na categoria 
de Patrimônio Cultural e apontou os critérios (i) e (ii). 
<http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=br.> Acesso em 19/12/2013. 
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Este Programa é coordenado por uma Comissão Executiva, formada por membros 

da Fundação Municipal de Cultura, do IPHAN, do IEPHA-MG e por representantes 

de outras secretarias municipais. Além desta, existem outras duas Comissões: um 

Comitê Técnico federal, presidida pelo IPHAN e outra de Acompanhamento e 

Gestão, formada por representantes do poder público, da sociedade civil e por 

profissionais de notório saber. A Prefeitura de Belo Horizonte possui outros 

programas de Gestão Compartilhada que também auxiliam nas ações necessárias 

à candidatura, dentre estes se destaca o “Pampulha Viva”, coordenado pela 

Secretaria de Administração Regional Municipal Pampulha (SARMU-P) que tem 

como foco a gestão urbana na região.  

Ao longo do ano de 2013, no período de março a dezembro, a Comissão 

Executiva realizou vinte reuniões de trabalho em conjunto com a empresa de 

consultoria Memória Arquitetura. A Comissão de Acompanhamento e Gestão 

participou de duas reuniões. Tais encontros foram momentos ricos, repletos de 

debates conceituais e metodológicos sobre o processo de candidatura da 

Pampulha e seus reflexos nos âmbitos local e global.  

A Assessoria de Relações Internacionais da Presidência do IPHAN esteve em Belo 

Horizonte para sete reuniões e visitas técnicas com a Comissão Executiva do 

Programa. Este acompanhamento tem sido fundamental para a construção do 

argumento da candidatura e para a elaboração do Dossiê que deverá ser 

encaminhado a UNESCO em 2015. 

Para a construção do argumento, estas são as principais perguntas que devem ser 

objetivamente respondidas: 

1. O que? - Qual é o objeto da candidatura: delimitação do bem 

cultural. 

2. Por quê? - Qual é a justificativa para a declaração de valor 

excepcional deste bem cultural para que ele seja considerado Patrimônio 

Mundial. 
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As orientações da UNESCO têm sido adotadas em todas as etapas do processo, 

com rígida observação ao Manual de Referência do Patrimônio Mundial.6  

Um dos principais eventos do Programa em 2013 foi o Seminário “A Casa em 

Debate – Pampulha: um patrimônio da humanidade” realizado nos dias 27 e 28 

de novembro na Casa do Baile. Esta publicação é fruto das palestras e dos 

debates realizados durante o Seminário. 

Após intensas reflexões, definiu-se o objeto e sua denominação como: 

“Conjunto Moderno da Pampulha”, que apresentaremos a seguir.  

 

Delimitação do objeto 

Fazem parte do Conjunto Moderno da Pampulha, objeto da candidatura: 

- o Cassino (Museu de Arte da Pampulha),  

- a Casa do Baile (Centro de Referência em Urbanismo, Arquitetura e 

Design),  

- a Capela de São Francisco De Assis,  

- o Iate Golfe Clube (Iate Tênis Clube),   

- a Residência de Juscelino Kubitschek (Casa Kubitschek),  

- o espelho d´água e a orla da Lagoa. 

 

Os limites da Zona de Amortecimento foram definidos a partir da identificação de 

6 (seis) áreas no entorno imediato do bem candidato, que conformam um 

cinturão de proteção.  

Esta nova delimitação apresenta-se inserida em uma região onde existe uma 

legislação vigente de proteção do patrimônio, que garante questões 

fundamentais para a gestão do Conjunto Moderno da Pampulha.  

                                            
6  Manual de referência do patrimônio mundial - Preparação de candidaturas para o Patrimônio 
Mundial. – Brasília: UNESCO Brasil, Iphan, 2013. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002229/222916por.pdf> Acesso em 20/12/2013. 



 150 

A atuação dos três órgãos de proteção — IPHAN, IEPHA-MG e DIPC/FMC-BH) — 

fortalecida ainda pelo setor de aprovação de projetos específico da Prefeitura de 

Belo Horizonte, aborda parâmetros como altimetria, taxa de ocupação, 

movimentação de terra, corte, uso e afastamentos.  

 

FIGURA 1- Mapa de delimitação do bem candidato 
Fonte: Google Earth 

 

Dessa forma, a Zona de Amortecimento trata de uma gestão especial, como 

questões relativas à qualidade de projeto arquitetônico, por estar vinculada 

diretamente ao Conjunto a ser reconhecido como patrimônio mundial.   

Após a descrição do bem, seguem imagens com identificação do perímetro de 

tombamento do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Orla da Pampulha, do 

IPHAN; do perímetro de entorno de tombamento do IEPHA-MG; e da Área de 

Diretrizes Especiais (ADE) da Pampulha.  

 

Casa do Baile Iate  
Clube 

Residência JK 

Golfe Clube 

Museu de Arte 

Capela de São 
Francisco de 
Assis 
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FIGURA 2- Mapa de delimitação da Zona de Amortecimento 

Fonte: PRODABEL, 2013. 
 

 

Descrição do bem 

O Conjunto Moderno da Pampulha é composto de edifícios que o arquiteto 

brasileiro Oscar Niemeyer situa como seminais em sua obra, representando 

simultaneamente a gênese de seu próprio vocabulário arquitetural e a formação 

de uma linguagem brasileira na arquitetura moderna, distinguindo-se do 

repertório formal até então desenvolvido no campo da arquitetura moderna 

internacional.  

O conjunto inclui, além do espelho d’água da Lagoa da Pampulha, a Capela de 

São Francisco de Assis, o Cassino (atual Museu de Arte da Pampulha), a Casa do 
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Baile e o Iate Clube, construídos quase simultaneamente entre 1942 e 1943 (com 

algum atraso no caso da primeira) e, erguida em 1945, a residência de Juscelino 

Kubitschek (atual Casa Kubitschek).  

A Lagoa aproxima visualmente as edificações e já desempenhou até mesmo a 

função de integração física entre elas — quando ali circulou, ainda nos tempos 

do Cassino, um barco que transportava os visitantes entre este e os dois edifícios 

mais próximos: o Clube e o “salão de danças popular”.   

Os cinco edifícios do conjunto, contemporâneos entre si, encontram no espelho 

d’água do lago artificial o elemento que os une, por sua forma sinuosa e, 

principalmente, pela cuidadosa escolha da posição de cada monumento em suas 

margens. Essa estratégia de localização, explorando as visadas entre os edifícios 

que compõem o conjunto arquitetônico, foi um princípio adotado no projeto.  

Implantado em uma colina na orla, o Cassino impõe-se com destaque em relação 

ao conjunto, o que é reforçado pelo grande afastamento, valorizado pelos jardins 

de Burle Marx, e pelo percurso indireto, ritualístico, entre a rua e o edifício. 

Dentre todos os prédios do conjunto, apenas ao Cassino foi dedicado tal 

tratamento. 

 

 

FIGURA 3- Destaque do Cassino na paisagem, 1953 
Fonte: Acervo Museu Histórico Abílio Barreto. 
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FIGURA 4- Fachada lateral direita do antigo 
Cassino visto a partir da Casa do Baile. 

Fonte: Memória Arquitetura. 

FIGURA 5- Fachada lateral 
esquerda do antigo Cassino. Em destaque, 
em segundo plano, o Iate Tênis Clube. 

Fonte: Memória Arquitetura.  
 

 

 

 
FIGURA 6- Croqui de Oscar Niemeyer para parte do conjunto 
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FIGURA 7- Situação dos edifícios projetados em torno da Lagoa 
Fonte: Danilo Matoso. 

 

Completava o projeto original o Hotel, que não chegou a ser construído, mas 

cuja posição também evidencia sua relação com os demais.  

Também a opção por situar os equipamentos de lazer entre a avenida marginal e 

a beira d’água, ou seja, no interior do polígono formado por essa via pública, 

completa a estratégia projetual. À época, o Cassino, a Casa do Baile, a Capela e o 

Clube eram os únicos edifícios construídos entre a rua e a água, enquanto os 

lotes parcelados para venda a particulares estavam todos do lado oposto da via –  

a Casa Kubitschek, encomenda particular do então prefeito, confirma a regra. 

Essa proposital separação — edifícios de uso público gozando de uma posição 

privilegiada, reservada somente a eles, como “âncoras” do conjunto e do projeto 

de expansão urbana em direção a um novo cartão postal da cidade — confere-

lhes destaque na paisagem, com o lago ao fundo, atraindo olhares e visitas. 

 

a - Cassino 

b - Casa do Baile 

c - Iate Clube 

d - Capela de S. Francisco 

de Assis 

e - Residência de JK 

f - Hotel 
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Ainda usufruindo diretamente da orla, mas do outro lado da rua, espalhavam-se 

os grandes lotes destinados à venda, ao uso residencial, para as famílias que 

aderissem àquela arrojada proposta. Ao Hotel também estava reservada situação 

estratégica: na imagem abaixo corresponderia ao canto esquerdo superior. 

 

  
FIGURA 8- Visadas possíveis entre os edifícios do conjunto 

Fonte: Google Earth. 
 

  
FIGURA 9- Vista 1: Capela a partir do Iate 

Clube 
FIGURA 10- Vista 2: Cassino (à esquerda) e 

parte do Iate Clube (à direita) a partir da 
Casa KubitscheK 

 

1 

2 

3 

5 

6 
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FIGURA 11- Vista 3: Igreja a partir da Casa 

Kubitschek 
FIGURA 12- Vista 4: Cassino a partir do Iate 

Clube 
 

  
FIGURA 13- Vista 5: Casa do Baile a partir do 

Iate Clube 
FIGURA 14- Vista 6: Iate Clube (à esquerda) e 
Cassino (à direita) a partir da Casa do Baile 

 

A intensa pesquisa de soluções arquitetônicas e estruturais, explorando de 

maneira diversa, em cada edifício, formas e materiais, caracteriza o conjunto. O 

vocabulário proposto por Le Corbusier — lajes planas, panos de vidro, esqueleto 

estrutural independente e liberdade de composição de plantas e fachadas — foi 

ali explorado, no desafio de encontrar em um clima e um ambiente até então 

estranhos ao estilo internacional, soluções criativas, em formas mais livres e 

adaptadas àquele bucólico cenário. Os volumes em forma livre, os panos de vidro, 

a “ossatura” independente e a planta livre, no Cassino; e também a laje da Casa 

do Baile, como a emoldurar o lago, espalhando-se sobre sua vista e criando a 

ilusão de que o abraça, são exemplos dessa inovação e da criatividade com que o 

arquiteto tratou o problema formal, oferecendo magistrais soluções. 

Outro princípio norteador do projeto da Pampulha é a concepção do espaço 

arquitetônico integrado aos elementos artísticos, característica marcante da 
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arquitetura barroca, encontrada nas cidades coloniais brasileiras — que, por sua 

vez, são reconhecidamente herdeiras da arquitetura portuguesa, numa releitura 

para o clima tropical.   

Um exemplo que perpassa todos os edifícios do conjunto é a azulejaria, seja na 

forma de planos de revestimento seriados (com peças iguais, formando 

mosaicos), ou em painéis artísticos. O preâmbulo de Brazil Builds, livro-catálogo 

da exposição sobre a arquitetura brasileira que teve lugar no Museu de Arte 

Moderna — The Museum of Modern Art (MoMA), de Nova York, em 1943, 

destaca que a azulejaria portuguesa está bastante presente na arquitetura 

colonial brasileira: 

 

Na Baía (sic), no Recife, em Olinda e Ouro Preto, os Carmelitas e 
principalmente os Franciscanos erigiram e ainda conservam os 
seus esplêndidos mosteiros ou conventos, decorados a ouro e 
guarnecidos de azulejo português, em geral de suas cores mais 
comuns, azul e branco. (GOODWIN, 1943, p. 21) 
 

Azul e branco são as cores dos painéis de azulejaria da Pampulha. Esse elemento 

foi utilizado largamente no projeto, constituindo uma estratégia que concilia a 

tradição colonial e barroca à estética moderna, além de dotar o conjunto 

arquitetônico de legibilidade, unidade e coerência. Enquanto o padrão seriado, 

com peças iguais, está nas fachadas da Casa do Baile, do Iate Clube e do Cassino, 

o azulejo também é suporte para o painel artístico externo, de autoria de 

Portinari, para a capela dedicada a São Francisco e para o painel da Casa 

Kubitschek.  

Os elementos artísticos integrados não se resumem a azulejos. O projeto da 

Pampulha exibe ainda mosaicos cerâmicos, relevos em bronze, esculturas, 

pinturas murais e paisagismo. Destaca-se a presença da pintura de Cândido 

Portinari, pintor então já consagrado, e do paisagismo exuberante e tropical de 

Roberto Burle Marx, além de outros artistas, como Alfredo Ceschiatti, August 

Zamoiski e Paulo Werneck. 

Burle Marx se notabilizaria, mais tarde, pelo intenso diálogo que seus projetos 

promovem entre os edifícios e a vegetação, entre o volume construído e a 
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“volumetria paisagística”. Raro no modernismo no restante do mundo, esse 

“casamento” entre arquitetura e paisagismo tornou-se frequente no Brasil a 

partir dos projetos dos jardins da Pampulha, marcados pela utilização de espécies 

da flora regional, com preferência por plantas de baixo porte, a fim de destacar 

cada edifício. Burle Marx, também jovem nessa época, acabaria conquistando, em 

sua área específica, a mesma proeminência que Niemeyer teve na projetação de 

edifícios. 

Em matéria de desenho, nas obras da Pampulha, Niemeyer inicia sua pesquisa 

pessoal sobre o emprego da curva, na qual exploraria toda a plasticidade do 

concreto, material estrutural de que é entusiasta. As curvas são elementos 

presentes em quase todos os projetos no entorno da lagoa, à exceção da Casa 

Kubitschek, que é explorada de diferentes formas, em planta ou em elevação. 

Antes da Pampulha, o jovem arquiteto seguia a “cartilha” de Le Corbusier e do 

estilo internacional, ainda “preso” à modulação e à linha reta — talvez o Cassino 

seja o elemento transicional entre essas duas etapas da carreira do brasileiro. O 

apego ao elemento formal da curva justifica a autoanálise muitas vezes repetida 

por Niemeyer: Pampulha é onde “sua” arquitetura, com personalidade própria, 

nasce. 

Em suma, no Conjunto Moderno da Pampulha, há três interrelações, todas 

intencionais, que constituem princípios presentes na concepção do projeto: a da 

estrutura com a arquitetura, a desta com as artes plásticas e a do modernismo 

com o barroco tipicamente brasileiro.  

Embora a Capela franciscana seja sempre lembrada como o edifício que exibe 

mais claramente esses diálogos, eles estão presentes em todo o Conjunto. 

Estrutura e arquitetura juntam-se de forma inovadora também no Iate e no 

Cassino — que exploram os pilotis. A plasticidade do concreto armado é 

elemento comum a todos, desafiando o saber estrutural e compondo belos 

espaços, sem que uma função se sobressaia à outra. As artes visuais estão sempre 

integradas à arquitetura, ajudando a projetar, a partir dali, nomes como Burle 

Marx, Ceschiatti, Paulo Werneck – apenas Portinari já possuía uma carreira 

consolidada àquela altura. Por fim, Minas Gerais deu a Niemeyer suas primeiras 
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oportunidades de concretizar, em novos projetos, a vinculação, entusiasticamente 

apontada por Lucio Costa, entre a linguagem moderna e a nossa antiga 

arquitetura barroca de filiação portuguesa. 

 

Justificativa para a inscrição 

O Conjunto Moderno da Pampulha, proposto para inscrição no Patrimônio 

Mundial sob os critérios i, ii e iv, fez parte da calorosa recepção dada à nova 

arquitetura brasileira, a partir de Brazil Builds. Alguns edifícios do Conjunto 

entraram no livro-catálogo, elaborado simultaneamente à sua construção. Para 

Jean-Louis Cohen: 

 

A descoberta, no pós-guerra, dos edifícios realizados no Brasil a partir de 1940, 
abriu novos horizontes para os arquitetos europeus e americanos, bem como 
para aqueles que trabalhavam na África e no Oriente Médio. A visibilidade da 
arquitetura brasileira para além de suas fronteiras nacionais teve início com a 
exposição Brazil Builds (...) e foi amplificada pelos números especiais publicados 
nas mais importantes revistas internacionais.  
 
 

Neste trecho, Cohen, embora se refira genericamente à produção arquitetônica 

brasileira do período, parece concentrar-se no que era visível em Pampulha:  

 

O fascínio de suas formas residia em sua fluência e elegância, mas também em 
sua ousadia técnica, que dava extrema leveza às mais complexas estruturas, 
possíveis graças à articulação das duas técnicas desenvolvidas para o emprego 
do concreto armado: a ossatura e as cascas. (...) Após a conclusão dos prédios 
de Oscar Niemeyer na Pampulha e do Ministério da Educação e Saúde no Rio 
de Janeiro – projeto corretamente considerado como devendo mais aos jovens 
brasileiros do que a Le Corbusier –, toda uma geração de arquitetos ganhou 
súbito destaque. 
 
 

Vale lembrar que o edifício do Ministério da Educação e Saúde foi projetado 

antes (1936), construído concomitantemente e inaugurado somente após a 

Pampulha, em 1945. Tendo-a visto “nascer” e ficar pronta, pode-se dizer que o 

Ministério da Educação e Saúde é contemporâneo da Pampulha. Porém, 
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enquanto aquele representa uma pioneira aplicação da nova arquitetura 

brasileira ao edifício em altura, provando seu êxito fora do clima temperado 

europeu e já ensaiando algumas soluções abrasileiradas — esculturas, jardins 

tropicais, painéis de azulejos, brise soleil —, Pampulha, na opinião de Cavalcanti 

(2006, p.198), “rompeu com o entendimento até então consensual do 

racionalismo arquitetônico e demonstrou novas possibilidades de prática e 

casamento entre arquitetura e estrutura”. Some-se a esse casamento um outro: o 

da arquitetura com as artes visuais, pois em Pampulha estas comparecem em 

perfeita harmonia com aquela. 

Quanto à exploração do concreto armado — que Cavalcanti destaca ter sido 

“usado, pela primeira vez, em todas as suas potencialidades plásticas e 

estruturais” na Igreja de São Francisco de Assis —, Yves Bruand amplia a 

importância que teve o projeto da Pampulha no desenvolvimento dessa “técnica” 

(na verdade, uma tecnologia): 

O conjunto da Pampulha é uma demonstração notável de imensa gama de 
possibilidades que essa técnica oferece, até então quase que exclusivamente 
relegada ao tratamento dos esquemas ortogonais. Os jogos de volumes 
variados do cassino, a criação ou adoção de formas novas, ao mesmo tempo 
simples e compostas, para o Iate Clube e a Igreja, a aparente liberdade dada à 
inspiração no salão de danças popular abriram bruscamente novos horizontes, 
rompendo o rígido vocabulário racionalista e introduzindo na arquitetura a 
variedade e o lirismo que tinham sido banidos. Não se tratava porém de uma 
ruptura, era mais uma superação de princípios demasiadamente rígidos; uma 
espécie de desafio e de oposição às teorias estabelecidas (...) uma afirmação 
dos direitos imprescritíveis da imaginação formal, mas também uma lógica 
profunda na decisão de explorar até as últimas consequências um material 
moderno, valorizando sua ductilidade e as qualidades escultóricas a ele 
inerentes. (BRUAND, 2005) 

 

 

Critérios para inclusão na lista 

! (i) representar uma obra-prima do gênio criativo humano 

Ideia-chave: obra-prima 

O Conjunto Moderno da Pampulha foi um marco importante na apresentação do 

Movimento Moderno do Brasil, apresentando uma linguagem própria, ousada e 

exuberante, num momento em que a florescente arquitetura brasileira ganhava 

olhares de admiração no mundo. Suas formas livres e seu arrojo estrutural - que 
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entusiasmaram arquitetos influentes como Le Corbusier e Mies van der Rohe - 

significavam uma provocação pela superação do dogma racionalista da estrita 

vinculação “forma-função”. Para vários críticos, esse conjunto arquitetônico 

guarda obras-primas do arquiteto Oscar Niemeyer, representando, para ele 

mesmo, o início de sua longa e frutífera trajetória. 

 

! (ii) exibir um evidente intercâmbio de valores humanos, ao longo do tempo 

ou dentro de uma área cultural do mundo, que teve impacto sobre o 

desenvolvimento da arquitetura ou da tecnologia, das artes monumentais, 

do urbanismo ou do paisagismo 

           Ideia-chave: intercâmbio de valores humanos  

Pampulha representa uma transposição exitosa da arquitetura moderna para o 

ambiente tropical, dialogando simultaneamente com o ambiente externo — 

rompendo limites do modernismo funcionalista — e com a tradição local — 

trazendo para o vocabulário moderno elementos da arquitetura e da arte 

brasileiras, com destaque para aqueles referentes ao barroco tipicamente 

brasileiro. O vocabulário plástico característico da Pampulha foi obtido graças à 

exploração criativa das novas tecnologias disponíveis, demonstrando as 

surpreendentes possibilidades que o concreto armado oferecia e obtendo um 

resultado pleno de leveza e personalidade. Além disso, ao incorporar os 

princípios corbusianos em ambiente próprio e com expressão própria, exerceu 

enorme influência sobre a produção subsequente na arquitetura brasileira e 

mundial. 

 

! (iv) ser um exemplar excepcional de um tipo de edifício, conjunto 

arquitetônico ou tecnológico ou paisagem que ilustre (um) estágio(s) 

significativo(s) da história humana 

Ideia-chave: conjunto arquitetônico que ilustre estágio significativo da 

História 
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Entre 1930 e 1960, a arquitetura moderna brasileira teve oportunidades de exibir 

sua ousadia e sua inventividade para o mundo. Projetando ora edifícios dotados 

de notável relação com o espaço público, ora conjuntos arquitetônicos com 

coesão e coerência, os arquitetos e artistas brasileiros estabeleceram um diálogo 

propositivo com o movimento moderno europeu. O Conjunto Moderno da 

Pampulha contempla cada uma dessas características. Naquele momento 

histórico, o projeto da Pampulha representou uma releitura original dos preceitos 

modernos na arquitetura, e suas propostas estruturais e espaciais contribuíram 

para o desenvolvimento dos novos materiais e tecnologias, bem como para a 

transposição dos preceitos do estilo internacional, redirecionando a discussão da 

época sobre as questões formais na arquitetura. 

 

Sistema de gestão 

No plano de gestão a ser desenvolvido para a presente candidatura, serão 

detalhadas as restrições e demais instrumentos de proteção já vigentes de acordo 

com a legislação incidente. Seguem imagens ilustrativas dos limites de proteção 

existentes nas três instâncias: federal, estadual e municipal.  
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FIGURA 15- Perímetro de tombamento do IPHAN 
Fonte: Google Earth. 

 

 

 
FIGURA 16- Perímetro de tombamento do IEPHA-MG 

Fonte: Google Earth. 
 

 
FIGURA 17- Área de Diretrizes Especiais da Pampulha 

Fonte: Google Earth.  



 164 

 

 

Referências 

AMARAL, Aracy. Artes plásticas na Semana de 22. São Paulo: Perspectiva, 1970.  

ANDRADE, Mário de. Arquitetura colonial. Diário Nacional, São Paulo, 23 de 

agosto de1928.  

BAHIA, Denise Marques. A arquitetura política e cultural do tempo histórico na 

modernização de Belo Horizonte (1940-1945). Belo Horizonte: FAFICH/UFMG, 

2011. 198 p. (Tese. Doutorado em História) 

BOJUNGA, Cláudio. JK: o artista do impossível. 2. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2010. 1062 p. 

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 

2005. 398 p. 

CARSALADE, Flávio. Pampulha. Belo Horizonte: Conceito, 2007. 94 p. (Col. BH A 

cidade de cada um, v. 10) 

CAVALCANTI, Lauro. Moderno e brasileiro: A história de uma nova linguagem na 

arquitetura (1930-60). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006. 247 p. 

_____. Quando o Brasil era moderno: Guia de Arquitetura 1928-1960. Rio de 

Janeiro: Aeroplano, 2001. 467 p. 

DECKKER, Zilah Quezado. Brazil Built: The Architecture of the Modern Movement 

in      Brazil. London: Spon Press, 2001.  

FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna. São Paulo: Martins 

Fontes, 1997. 470 p. 

GOODWIN, Philip. Brazil Builds. New York: Museum of Modern Art, 1943.  

HARRIS, Elizabeth Davis. Le Corbusier: riscos brasileiros. São Paulo: Nobel, 1987.  

KESSEL, Carlos. Vanguarda ephemera: arquitetura neocolonial na Semana de Arte    

Moderna de 1922. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 30, 2002.  

MACEDO, Danilo Matoso. Da matéria à invenção: as obras de Oscar Niemeyer em 

Minas Gerais, 1938-1955. Brasília: Câmara dos Deputados, 2008. 

MOCK, Elizabeth. Buiding for Tomorrow. Travel. n. 81, vol. 26, junho de 1943. 

NIEMEYER, Oscar. “A forma na arquitetura”. In: XAVIER, Alberto (org.). 

Depoimento de uma geração: arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac 

Naify, 2003. 



 165 

PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. A história da arquitetura brasileira e a preservação 

do patrimônio cultural. Revista CPC, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 41-74, nov. 2005/abr. 

2006. 

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1998.  

STARLING, Heloísa Maria Murgel. Juscelino Prefeito. In: Juscelino Prefeito (1940-

1945). Belo Horizonte: PBH/Museu Histórico Abílio Barreto, 2002.  

XAVIER, Alberto (org.). Arquitetura Moderna Brasileira: depoimento de uma 

geração.São Paulo: Pini, 1987.  

 

EQUIPE TÉCNICA 

Memória Arquitetura Ltda 

Sócios-diretores (Arquitetos Urbanistas) 

Alexandre Borim Coda Dias 

Joseana Costa Pereira 

Patrícia Soares Pereira 

Coordenadores 

Carolina Belculfine (Arquiteta Urbanista) 

Rafael de Araújo Teixeira (Turismólogo) 

Colaboradores  

Alessandra Soares Santos 

Denise Marques Bahia (a partir de setembro de 2013) 

Maurício Guimarães Goulart (de maio de 2013 a agosto de 2013) 

 



!

 
As publicações desta linha editorial 
referem-se a temáticas relativas ao 
Patrimônio Cultural, ou seja, ao conjunto 
das diversas manifestações e práticas 
produzidas ao longo do tempo, seja no 
campo das artes, dos saberes, das 
celebrações, das formas de expressão e 
dos modos de viver ou na paisagem da 
própria cidade, com seus atributos 
naturais, intangíveis e edificados bem 
como do patrimônio documental e 
museal. O objetivo é potencializar a 
salvaguarda do Patrimônio Cultural de 
Belo Horizonte, garantindo o direito à 
memória, contribuindo para o seu 
conhecimento e disseminação, bem 
como provocando a reflexão sobre a 
diversidade cultural e identitária presente 
na cidade.  


