
1

Os Roteiros Arquitetônicos buscam a reinterpretação do conceito de acervo nos 
museus e centros de referência, forçando a sua abertura para a cidade. Assim, 
pretende-se direcionar-se na interpretação dos marcos arquitetônicos e referências 
urbanas como parte de seu acervo.

A publicação dessa edição dos Roteiros Arquitetônicos Casa do Baile – Oscar 
Niemeyer em Belo Horizonte, traz um roteiro cultural que abordará as obras do 
arquiteto em Belo Horizonte.
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Edificio Niemeyer - Foto: Fernanda Broilo
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Casa do Baile - Foto: Guilherme Araújo
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ApRESENTAÇãO

Desde	a	perspectiva	Hermenêutica	é	evidente	que	toda	leitura	da	história	se	realiza	a	partir	dos	desafios	do	presente,	porque	
a percepção e a compreensão da historicidade da cultura dependem, entre outros fatores, da memória que o sujeito atualiza 
a partir de sua experiência, da maneira como interpreta o mundo e julga esta percepção. Aí também se fundamentam as 
expectativas que ele tem frente ao futuro. essa aparente dualidade foi também enfrentada pelo modernismo brasileiro com 
traços inovadores, mas profundo arraigamento na história local. lúcio Costa, analisando essas questões do nacionalismo – 
central no entendimento da nossa modernidade – defendia que só a partir de Niemeyer começou a ser desenvolvida uma 
arquitetura moderna genuinamente brasileira, sendo o conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, sua maior expressão. 

Sejam bem vindos ao conjunto arquitetônico modernista da Pampulha – candidato a Patrimônio da Humanidade – que se 
fortalece na cena cultural de Belo Horizonte como polo aglutinador das forças que criam e recriam as identidades e memórias 
para além da própria cidade, e, portanto, como referencial da própria brasilidade.

 
leônidas Oliveira, MsC. Phd – Presidente da Fundação Municipal de Cultura

Guilherme Maciel Araújo – Diretor da Casa do Baile
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pRESENTATION

 
Since the Hermeneutics perspective, it is evident that all reading on history takes place from the challenges of the present, 
since the perception and understanding of the historicity of the culture depend, among other factors, on the memory that 
one updates from his experience, and the way he interprets the world and analyses this perception . There he also builds the 
foundations he of his expectations for the future ahead . This apparent duality was also faced by Brazilian modernism with 
innovative features, but deeply rooted in the local history . lúcio Costa , analyzing these issues of nationalism – the core to the 
understanding of our modernity - argued that only after Niemeyer, a genuine Brazilian modern architecture was developed, 
with the Pampulha complex, in Belo Horizonte, being its highest expression.

Welcome to the Pampulha architectural complex - candidate to World Heritage - which strengthens itself in the cultural scene 
of Belo Horizonte as a pole unifying the forces that create and recreate the identities and memories beyond the city itself, and 
therefore, as a reference of the Brazilian way of living. Welcome.

leonidas Oliveira , MsC. PhD - President of the Municipal Foundation of Culture
Guilherme Araújo Maciel - Director of Casa do Baile
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Detalhe do Museu de Arte da Pampulha - Foto: Guilherme Araújo
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CASA DO BAILE: CENTRO DE REFERÊNCIA DE  
URBANISMO, ARQUITETURA E DESIGN

 
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, e 1946, a data da proibição dos jogos de azar, quando seus 
espaços serviam aos propósitos para que foram idealizados.

O rompimento da barragem, em 1954, 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 abre 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 ameaçou-se a sua colocação à venda num 
leilão, que não foi realizado.

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. 
Neste 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. 
O resultado da CPI foi mediato. No mesmo ano, após 
recomendar-se a instauração de um inquérito administrativo 
pela Prefeitura para apurar as responsabilidades, divulgam-
se notícias sobre a restauração da Casa do Baile e sua Casa do Baile - Foto: Glênio Campregher
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destinação ao uso para o qual foi projetada. A idéia da retomada do uso original foi rejeitada por um 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.

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 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. Neste mesmo ano, a Casa do Baile volta às mãos da iniciativa privada, com 
permissão de uso ganha 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.

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.	Esta	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	de	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	a	linhas	gerais	e	os	arquitetos	Álvaro	Hardy	e	Marisa	Machado	
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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 de 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.

Assim foi criado o Centro de Referência, com o objetivo de promover o debate de temas relevantes ligados às áreas de 
urbanismo, Arquitetura e Design, desde sua reinauguração, a Casa do Baile vem abrigando exposições, seminários, lançamento 
de publicações, atividades culturais e educativas, além de apresentações artísticas e exibições.

As  exposições da Casa do Baile geralmente são concebidas pelo Centro de Referência, como Acervo virtual Mostra Pampulha 
(2003);	 Exposição	Arquitetura	 Espanhola	 do	 Séc.	 XX	 (2003);	Modernismo	 em	BH	 (2004);	 Vestindo	 a	 Casa	 do	 Baile	 (2004)	
e	mostra	dos	TFGs	de	arquitetura	 (2004);	Éolo	Maia	-	O	Vento	Sobre	a	Cidade	(2005);	Cadeira	do	mês	(2006);	 Isto	é	Belo	
Horizonte	(2006);	Inventar	e	Viver:	Oscar	Niemeyer	em	Belo	Horizonte	(2007);	Casa	do	Baile	66:	Uma	ilha	na	História	(2008);	
Minas	Gerais:	arquitetura	contemporânea	(2009);	Pedrosa	no	Baile	(2010);	Fotógrafo	lambe-lambe:	retratos	do	ofício	em	Belo	
Horizonte	(2011);	Museu	revelado	(2012).	A	Casa	também	desenvolve	parcerias	com	grupos	da	iniciativa	privada	e	outras	
instituições públicas.

Não menos importante é o programa educativo, que trabalha pela educação para a cidadania e permite a fruição da própria 
arquitetura da Casa do Baile e da Pampulha como um todo.

luciana Féres e Guilherme Araújo
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CASA DO BAILE: CENTER OF REFERENCE IN  
URBAN pLANNING, ARCHITECTURE AND DESIGN

 
According to Denise Marques Bahia in the book “Casa do Baile 66: uma ilha na história”, it can be said that Casa do Baile has 
had its golden age. This was between 1942, the date of its inauguration, and 1946, which marked the prohibition of gambling 
in Brazil, a time when the spaces served the purposes for which they were created.

The destruction of the dam in Pampulha in 1954 caused Casa do Baile to close and compromised the running of other 
buildings in Pampulha. When the dam was rebuilt, Casa do Baile was used as a depot by the Prefecture. In August 1958, the 
local government opened an auction for the lease of the space, for which there were no bidders. Thus, it is assumed that Casa 
do Baile remained closed until 1962, when it was threatened with sale at auction, which did not happen.

In 1983, Councillor Ivo Queiroz complained to the City Hall about the precarious state and the abandonment of Casa do Baile, 
and set up a PCI – Parliamentary Commission of Inquiry. In this context, the state of the Burle Marx gardens were made clear; 
they had been taken over by invasive vegetation, trash and other waste. The interior of Casa do Baile was also bleak. The result 
of the PCI was immediate. The same year, a suggestion was made to the establishment for an administrative investigation to be 
carried out by the Municipality to determine who was responsible for the state of the gardens. Following this, news items were 
released about the restoration of Casa do Baile and the plans that were in place for it to be used for the purpose for which it 
was	originally	designed.	The	idea	of	returning	to	the	original	use	was	rejected	by	a	group	of	intellectuals	who	filed	a	petition	
to the City Council. Still in 1983, a proposal for the transformation of Casa do Baile into a “Small Round Museum” arose, 
with the participation of the architect and museum designer Pierre Catel. In 1984, the project was completed by SuDeCAP – 
Superintendence of Development of the Capital, which still had to be approved by the IePHA / MG – State Institute of Historical 
and Artistic Heritage of Minas Gerais, due to the fact that the process of the declaration of Pampulha as a National Historic 
landmark had started in the same year.
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Oscar	Niemeyer,	who	visited	Pampulha	in	1989,	suggested	to	the	Mayor	Pimenta	da	Veiga	(1989-1990)	that	Casa	do	Baile	
should be transformed into something simple and accessible to the public. The architect criticized the previous use saying 
that	it	did	not	fit	with	the	“spirit”	of	the	house,	where	the	materials	used	contrasted	with	the	simplicity	of	the	site.	For	him,	
Casa do Baile should be a recreational space for the citizens. That same year, Casa do Baile was reinstated as private property, 
with permission to use the site won through public bidding. The architectural project anticipated that Casa do Baile would be 
transformed into a restaurant. The restaurant ran steadily until the year 1994, when it was changed to a bar and pizzeria, which 
remained	until	1996.	According	to	the	Definitive	Statement	of	receipt	of	Property,	Casa	do	Baile	was	returned	to	the	City	Hall	
in precarious conditions and full of damaging changes that deprived it of its original characteristics.

In 1998, the site was reopened after restoration as ‘espaço Cultural Casa do Baile’, with an Advisory Committee that aimed to 
discuss	the	institutional	policy,	the	programming	and	the	rules	of	use.	This	Commission	defined	the	role	of	Casa	do	Baile	as	
a space for exhibitions and discussions on topics related to architecture, town planning and design. In an article published in 
“Hoje em Dia” in 2002, it was stated that there was an absence of a place like this in the cultural scenario of Belo Horizonte.

The building had passed through many phases of abandonment and faced uses that were harmful. It survived degradation 
and vandalism, and bore witness to the neglect of the Pampulha complex. Finally, Casa do Baile was restored to serve the new 
purpose	defined	by	the	Consultative	Committee.	Oscar	Niemeyer	proposed	the	general	outlines	and	the	architects	Álvaro	
Hardy and Marisa Machado Coelho developed the project that provides Casa do Baile with its current setup. In December 
2002, Casa do Baile was reopened as a Reference Center for urban Planning, Architecture and Design, giving the public full 
access, as was the original plan for the building. In March 2003, Oscar Niemeyer visited Casa do Baile and left his mark on the 
display board set within the large exhibition hall.

Thus, the Reference Center was created aiming to promote debate on relevant issues related to the areas of Planning, 
Architecture and Design. Since its reopening, Casa do Baile has housed exhibitions, seminars, the launching of publications, 
cultural and educational activities, as well as artistic performances and exhibitions.
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The exhibitions in Casa do Baile are usually planned by the Center of Reference, examples being Acervo virtual Mostra Pampulha 
(2003); Exposição Arquitetura Espanhola do Séc. XX (2003); Modernismo em BH (2004); Vestindo a Casa do Baile (2004) e mostra 
dos TFGs de arquitetura (2004); Éolo Maia -O Vento Sobre a Cidade (2005); Cadeira do mês (2006 - atual); Isto é Belo Horizonte 
(2006); Inventar e Viver: Oscar Niemeyer em Belo Horizonte (2007); Casa do Baile 66: Uma ilha na História (2008); Minas Gerais: 
arquitetura contemporânea (2009); Pedrosa no Baile (2010); Fotógrafo lambe-lambe: retratos do ofício em Belo Horizonte (2011); 
Museu Revelado (2012); Casa do Baile also develops partnerships with private groups and other public institutions.

The educational program is of equal importance to the exhibitions, as it raises awareness of citizenship and allows for the 
architecture of Casa do Baile and Pampulha as a whole, to be used as originally intended.

luciana Féres and Guilherme Araújo
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Detalhe do painél de Cândido Portinari - Pampulha Iate Clube - Foto: Guilherme Araújo



22

ROTEIROS ARQUITETÔNICOS DA  
CASA DO BAILE

 
esse trabalho pretende consolidar e ampliar o projeto “Roteiros Arquitetônicos” lançado em 2010 pela Casa do Baile, com 
o objetivo de criar um instrumento para complementação da experiência do visitante, seja morador ou turista, no sentido 
de	informar-lhe	sobre	aspectos	relevantes	da	configuração	urbanística	e	arquitetônica	de	Belo	Horizonte.	Em	2011	o	projeto	
tomou prosseguimento, com nova identidade visual, e foram lançados quatro roteiros, todos na região da Pampulha. em 2013, 
o	projeto	visa	à	elaboração	de	um	novo	formato	de	roteiro	do	patrimônio	edificado	de	Belo	Horizonte.	A	publicação	dessa	
edição dos Roteiros Arquitetônicos Casa do Baile – Oscar Niemeyer em Belo Horizonte, traz um roteiro cultural que abordará 
as obras do arquiteto em Belo Horizonte.

Os Roteiros Arquitetônicos buscam a reinterpretação do conceito de acervo nos museus e centros de referência, forçando a 
sua abertura para a cidade. Assim, pretende-se direcionar-se na interpretação dos marcos arquitetônicos e referências urbanas 
como parte de seu acervo.

Para	 a	produção	do	material,	 foram	 realizadas	pesquisas	 a	 respeito	das	obras,	 produzidas	 fotos	das	 edificações	 e	 textos	
informativos com ênfase nos aspectos arquitetônicos, trabalhados em uma linguagem acessível também ao público leigo. A 
Casa	do	Baile	foi	responsável	pela	pesquisa,	pela	definição	dos	roteiros	e	pela	elaboração	dos	textos.

A publicação dos roteiros arquitetônicos visa o fortalecimento da Casa do Baile como Centro de Referência de urbanismo, 
Arquitetura e Design, que têm como objetivo a promoção da discussão de temáticas contemporâneas.

 
Casa do Baile
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ARCHITECTURAL ROUTES OF  
CASA DO BAILE

 
This work aims to consolidate and expand the project “Architectural Routes”, launched in 2010 by Casa do Baile, with the goal 
of creating a tool to complement the experience of a visitor to the site. Whether resident or tourist, they are informed about 
relevant aspects of the urban and architectural settings of Belo Horizonte. In 2011 the project was continued with a new visual 
identity; four new routes were launched, all in the region of Pampulha. In 2013, the project aims to develop a new structure for 
tours around the urban heritage of Belo Horizonte. The publication of this edition of the Architectural Routes of Casa do Baile 
- Oscar Niemeyer in Belo Horizonte, brings us a roadmap that will cover the cultural works of the architect in Belo Horizonte.

The Architectural Routes seek to reinterpret the concept of collections in museums and reference centers, forcing them to 
open themselves to the city. Thus, the intention is to interpret the architectural landmarks and urban references as part of the 
collection in Casa do Baile.

For the production of these routes, research into material surrounding the constructions was carried out, photos of the 
buildings and informational texts with an emphasis on architectural aspects were produced in a language accessible to the 
general public. Casa do Baile was responsible for the research, the drawing-up of routes and for the development of texts.

The publication of the architectural routes aims to strengthen the image of Casa do Baile as a reference center for Town 
Planning, Architecture and Design, the aim of which is to promote the discussion of contemporary issues.

 
Casa do Baile
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Pampulha Iate Clube - Foto: Guilherme Araújo
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OSCAR NIEMEYER EM BELO HORIZONTE

A	cidade	de	Belo	Horizonte	foi	construída	no	final	do	século	XIX	a	partir	do	plano	urbanístico	do	engenheiro	Aarão	reis,	com	o	
propósito de ser a nova sede do governo estadual. Após anos de crescimento, a década de 40 se abre para Belo Horizonte com 
dois acontecimentos que marcariam sua evolução urbana: a implantação da Cidade Industrial e a construção do complexo 
de lazer e turismo da Pampulha. Dada a crescente preocupação com o desenvolvimento e crescimento da capital mineira, 
o	governador	Benedito	Valadares	 (1933-1945)	cria	a	Cidade	 Industrial,	 impulsionando	o	vetor	 leste	da	cidade	e	a	criação	
da	avenida	Antônio	Carlos	pelo	prefeito	Otacílio	Negrão	de	Lima	(1935-1938),	que	impulsionou	o	crescimento	para	o	vetor	
norte. Soma-se a este último acontecimento a criação 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, o urbanista francês Donat Alfred Agache, pedindo sugestões para a elaboração de um plano 
urbanístico para a transformação da lagoa num pólo turístico e de lazer. Segundo suas memória, 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”	(KUBTISCHEK ,	1975,	p.	32).	Agache	propõe	a	JK	a	criação	de	uma	cidade-satélite,	que	
serviria basicamente para moradia dos trabalhadores do centro urbano. A proposta não agrada jK, como podemos observar 
em suas próprias palavras. Para levar a cabo seu projeto, jK decide 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 conhece o 
jovem arquiteto Oscar Niemeyer, que foi então convidado a pensar a Pampulha, conforme o próprio nos conta em suas 
memórias	 (NIEMEyEr,	 1998). e assim foi construído o conjunto arquitetônico da Pampulha, como forma de provocar a 
ocupação	da	região	e	de	criação	do	pólo	turístico	e	de	lazer	para	a	população.	O	cassino	(que	tornou-se	o	Museu	de	Arte	da	
Pampulha,	desde	1957),	a	Igreja	São	Francisco	de	Assis,	o	Iate	Clube,	a	Casa	do	Baile	e	o	Hotel	(obra	não	construída).
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São também da autoria de Oscar Niemeyer os projetos da 
casa de juscelino Kubitschek, construída às margens da 
lagoa	 (1943),	 com	 paisagismo	 de	 roberto	 Burle	 Marx,	 o	
Golfe	Clube	(1943),	sede	atual	da	Fundação	Zoobotânica,	o	
Clube	 Libanês	 (1955),	 o	 PIC	 -	 Pampulha	 Iate	 Clube	 (1961)	
e	a	residência	Dalva	Simão	(1953).	Além	de	representar	um	
marco fundamental para a compreensão da arquitetura 
moderna brasileira a partir da década de 40, 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 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 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 estabelece 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 européia e norte-americana. 
A Pampulha marca o início da atuação do arquiteto Oscar Niemeyer em Belo Horizonte. Segundo o pesquisador lauro 
Cavalcanti,  a “Pampulha pode ser considerada como o marco inicial de um modernismo genuinamente brasileiro[...]; local e 
universal, a nova linguagem foi criada a partir do uso coerente das tecnologias mais recentes e do uso irrestrito da imaginação 
criadora”	(CAVALCANTI ,	2006,	p.	198).

Detalhe do Edifício Niemeyer - Foto: Cássio Campos
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O	conjunto	arquitetônico	foi	inaugurado	oficialmente	em	1943,	mesmo	sem	a	finalização	de	toda	as	obras.	Uma	reportagem	
do	Estado	de	Minas	de	12	de	dezembro	de	1941	destacava	 a	Pampulha	 como	uma	 “majestosa	 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, iniciam-se as 
primeiras concessões de serviços na Pampulha. juntamente com o conjunto, jK, buscando incentivar a ocupação da região, 
solicita ao arquiteto o projeto de sua residência de campo, hoje conhecida como Casa Kubitschek. O Hotel de Turismo, mesmo 
que tenha sido pensado na 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 de Pampulha podem ser consideradas seminais, juntamente com Brasília, onde se 
estabeleceram os marcos de uma arquitetura moderna genuinamente brasileira.

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”	(MATOSO ,	2008,	p.	172).

Como complexo de lazer e turismo, a Pampulha não chegou a se consolidar como pretendido inicialmente, 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. 
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Pode-se notar que o conjunto da Pampulha suscitou grandes discussões e diferentes opiniões, como nos conta o próprio Oscar 
Niemeyer. Nas palavras do 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”	(NIEMEyEr,	1978,	
p.	24).

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 jornais Estado de Minas 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	(BAHIA,	2008).

Podemos dizer que o Conjunto marca apenas o começo da trajetória do arquiteto na cidade de Belo Horizonte. O arquiteto 
deixou em outras áreas da cidades, como a área central e região metropolitana, as marcas indeléveis de sua forma de pensar 
a	cidade	e	as	edificações.	Como	poderemos	observar,	a	passagem	de	Oscar	Niemeyer	na	capital	mineira	foi	marcada	por	uma	
rica produção arquitetônica, durante e após a Pampulha, que muito contribuiu para a construção da paisagem urbana e, por 
que não dizer, do imaginário popular, já que suas obras são frequentemente lembradas como referências na cidade. Pode-se 
dizer que o arquiteto contribuiu muito para a valorização e para o desenvolvimento tecnológico da arquitetura e engenharia, 
buscando, em cada obra a inovação e a surpresa nas soluções estruturais e formais. em várias de suas obras, o arquiteto 
trabalha com desenvoltura e liberdade, tão buscadas no decorrer de sua atividade. A cidade de Belo Horizonte, por sua vez, 
acompanhou e recebeu as evidências dessa busca incansável pela surpresa e pureza arquitetônicas.

•
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OSCAR NIEMEYER IN BELO HORIZONTE

The city of Belo Horizonte was built in the late 19th century based on the development plan made by engineer Aarão Reis. 
The new city was to be the new headquarters for the state government. After years of growth, two events in the early 1940s 
occurred that would mark the urban development in Belo Horizonte: the construction of both the Industrial City and the 
leisure and tourism complex of Pampulha. Given the rising concern with the development and growth of the state capital, the 
State	Governor	Benedito	Valadares	(1933-1945)	created	the	industrial	city,	boosting	the	eastern	side	of	Belo	Horizonte.	The	
creation	of	Antonio	Carlos	Avenue	by	Mayor	Otacílio	Negrao	de	Lima	(1935-1938)	boosted	the	growth	of	the	north.	As	well	as	
these	constructions	was	the	creation	of	Pampulha	dam,	built	in	1938	to	control	the	floods	and	supply	water	to	the	region.	To	
this	effect,	one	can	say	that	Mayor	Otacílio	paved	the	way	for	his	successor	Juscelino	Kubitschek	(1940-1945),	who	planned,	
during his term, the urbanization of Pampulha and its transformation into a tourism and leisure center for the city.

For jK, the lack of an entertainment area for residents was noticeable in Belo Horizonte, a planned and promising city. So, in 
1940, jK consulted with the French city planner Donat Alfred Agache, asking for suggestions for a design for an urban plan 
to transform the lake into a tourism and leisure center. According to his memoirs, jK “wanted [Agache] to see the Pampulha 
dam - a tourist spot that he wanted to build – and to suggest a building plan that would allow its integration into the urban 
complex”	(KUBTISCHEK,	1975,	p.	32).	Agache	proposed	the	creation	of	a	satellite	city	that	would	serve	primarily	to	house	the	
workers of the urban center. jK was not pleased by the proposal, and showed this by what he said. To carry out his project, 
JK	decided	 to	hold	an	architecture	and	 town	planning	contest,	hoping	 to	find	a	project	 that	 lived	up	 to	his	expectations.	
However,	the	projects	presented	did	not	contain	the	innovations	that	JK	hoped	for,	so	were	put	on	file.	Through	the	Minister	of	
education and Culture Gustavo Capanema, jK got to know the young architect Oscar Niemeyer, who was then invited to think 
about	the	project	of	Pampulha,	as	he	himself	tells	us	in	his	memoirs	(NIEMEyEr,	1998).	Therefore	the	architectural	complex	of	
Pampulha was built in order to encourage people to move to the region and for the creation of the tourism and leisure center. 
This	consisted	of	the	Casino	(which	became	the	Museum	of	Art	of	Pampulha	1957),	the	St.	Francis	of	Assisi	church,	the	yacht	
Club,	the	Casa	do	Baile,	and	a	Hotel	(not	built).
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Also	designed	by	Oscar	Niemeyer	were	Juscelino	Kubitschek’s	house,	built	on	the	banks	of	the	lake	(1943)	-	with	landscaping	
by	roberto	Burle	Marx;	 the	Golf	Club	 (1943);	 the	current	headquarters	of	 the	Zoobotanic	Foundation;	 the	Lebanese	Club	
(1955);	 the	 PIC	 -	 Pampulha	 yacht	 Club	 (1961)	 and	 the	 residence	 Dalva	 Simon	 (1953).	 Besides	 representing	 a	 milestone	
for	the	understanding	of	modern	Brazilian	architecture	from	the	40s,	 the	Pampulha	complex	played	a	role	 in	defining	the	
lifestyle	of	the	inhabitants	of	Belo	Horizonte,	becoming	the	defining	image	of	the	city.	A	little	more	than	70	years	after	the	
inauguration of the Pampulha architectural complex, the region and its surroundings were integrated into the city. This meant 
that the population had a public space which could be used for leisure, culture and tourism, mainly on the edge of the lake. 
Oscar Niemeyer’s projects are seen as attractions, including Casa do Baile and the Museum of Art of Pampulha, which were 
transformed into cultural sites in the city.

The Pampulha architectural complex was built in a period marked by intense urbanization and industrialization. Its construction 
represented on one hand, a milestone in building technologies, and on the other, the expression of new social and cultural 
practices. The building stands as a milestone in Pampulha, in architecture and in Brazilian modernism, and is in search of a 
language that unites the local and the universal. The architect combines innovations of both technology and form, expressing 

all the plasticity of reinforced concrete, going beyond the 
dominant functional approach in architecture in europe and 
North America. Pampulha marks the beginning of architect 
Oscar Niemeyer’s developments in Belo Horizonte. According 
to researcher lauro Cavalcanti, “Pampulha can be considered 
the starting point of a genuinely Brazilian modernism [...]; 
local and universal, the new language was created from the 
coherent use of the latest technologies and the unrestricted 
use	of	creative	imagination	“(Cavalcanti,	2006,	p.198).

The	 architectural	 complex	 was	 officially	 opened	 in	 1943,	
even though not all of the buildings had been completed. 

Igreja São Francisco de Assis - Foto: Cássio Campos
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An article in the newspaper “estado de Minas” on the 12th December 1941 highlighted Pampulha as a “majestic statement of 
progress, evidence of dynamism in administration - the lake and all the surrounding developments - giving Belo Horizonte 
what it did not have - the casino, the club, the ball house, the dam, the Isle of love and the big Getúlio Vargas Avenue”. In 
1942	the	first	businesses	set	up	their	services	in	Pampulha.	Together	with	the	complex,	seeking	to	encourage	the	movement	
of people into the area, jK requested that the architect design a project for his country house, now known as Casa Kubitschek. 
The Hotel of Turism was never built, even though it was included in the original design of the complex, and today only the 
remains of the foundations are visible.

Niemeyer’s buildings in Pampulha contributed to the establishment of a new aesthetic that symbolizes the independence of 
Brazilian technology. Pampulha’s buildings may be considered seminal examples, along with the city of Brasilia, of genuine 
Brazilian modern architecture.

According to Danilo Matoso, 

“when Pampulha was being built, Oscar had complete freedom to construct the buildings, with only suggestions from juscelino, 
[...] the implementation depended on the free spaces around the particular building, so that its forms could be expressed with the 
architectural purity desired. Niemeyer skillfully placed all of the buildings on areas of land that jutted out into the lake. Thus the 
architect guaranteed a certain permanence for the buildings due to the silhouette they created against the backdrop of the lake. 
The complex maintained yet another peculiarity: the casino, the hotel, the club and the restaurant were in full view of each other. 
The	church	-	perhaps	because	of	its	distinctive	character	-	was	positioned	where	it	could	not	be	seen	from	the	other	buildings	(and,	
of	course,	where	they	could	not	be	seen	from	the	church).	The	only	house	that	overlooked	all	the	buildings	belonged	to	Juscelino,	
something that would change over time with the growth of vegetation around the residence as well as neighboring plots of land 
being	built	on.”	(MATOSO,	2008,	p.	172).

As a leisure and tourism complex, Pampulha failed to come together as was initially intended. This was due to the absence of 
the hotel, the delay in building the little church which was only completed in 1945, and also by the late consecration which 
only happened in 1959. This detail meant that it could not be inaugurated along with the other buildings, preventing it from 
being used as was intended.
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It can be noted that the Pampulha complex raised much debate and many different opinions, as Oscar Niemeyer himself 
mentions: “for those who challenged us, I patiently explained the reasons for my architecture, saying, for example - to avoid 
idle discussions - that the curves of Casa do Baile’s canopy accompanied and protected the tables located near the dam; when 
in	fact	they	were	only	curves	that	attracted	me.”	(NIEMEyEr,	1978,	p.	24).

The vision that was created by this project promoted an image of a modern Belo Horizonte, not only to Brazil but also abroad. 
Advertisements in the magazines “Belo Horizonte” and “Alterosa”, and the newspapers “estado de Minas” and “Folha de 
Minas”, showed the Brazilian population and tourists the bold and beautiful architecture in Pampulha. These new images 
served to promote the city with its atmosphere of sophistication and modernity. International magazines sent photographers 
to Belo Horizonte to capture the beauty of Pampulha, examples of these are “l’architecture d’aujourdhui”, “Architectural 
Review”, “Domus” and the book-catalog “Brazil Builds”, a product of an exhibition by the Museum of Modern Art in New York 
-	MoMA	(BAHIA,	2008).

It could be said that the complex only marks the beginning of the architect’s career in the city of Belo Horizonte. Niemeyer 
also left indelible marks of his way of thinking about the city and the buildings on other areas of the city, such as the center 
and the metropolitan region. As we shall examine, Oscar Niemeyer’s time in Belo Horizonte was marked by rich architectural 
production, during and after Pampulha. This movement greatly contributed to the construction of the urban landscape, and 
it can even be said to have affected the local culture, since his works are often referred to as landmarks in the city. One could 
say that the architect contributed greatly to the appreciation and technological development of architecture and engineering. 
In every design he sought innovation and surprise in his formal and structural solutions. In several of his projects, the architect 
worked with ease and freedom, which he gained as each stage developed. The city of Belo Horizonte followed his lead and 
received rewards for his relentless pursuit of surprise and architectural purity.

•
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Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa - Foto: Fernanda Broilo
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pAMpULHA

O edifício, que atualmente acolhe o Museu de Arte da 
Pampulha, foi construído em 1942 para ser um Cassino (1). 
O edifício foi concebido em três blocos: um bloco principal, 
um bloco destinado à cozinha, administração e serviços e 
outro bloco em formato curvo, destinado ao restaurante e 
pista de dança. A circulação é articulada em níveis, de modo 
a conectar os três blocos. O edifício é notável pelos volumes 
abertos, com pano de vidro, sobre pilotis e anteriormente 

ficou	 conhecido	 como	 Palácio	 de	 Cristal,	 pois	 era	
frequentado pela elite belo-horizontina que vagava entre a 
dança, o jogo e a ostentação social. Sua transparência revela 
um interior com materiais e acabamentos requintados, como 
mármores, granitos, alabastro e aço inox, além de espelhos 
rosados belgas e madeiras nobres. O volume curvo em vidro 
do auditório destaca-se sobre o espelho d’água da lagoa, 
devido à sua implantação. Visando a integração das artes, 
o projeto contou com o paisagismo de Roberto Burle Marx 
e escultura de Alfredo Ceschiatti, inicialmente pensada para 
a Ilha dos Amores, de August Zamoyski e de josé Alves 
Pedrosa	 (Pampulha),	 inicialmente	 pensada	 para	 a	 Casa	 do	
Baile. O projeto estrutural é de joaquim Cardozo. 

Para alguns autores, o gênio do arquiteto chegou a seu 
ponto culminante na década de 1940, quando, aos trinta e 
cinco anos de idade Niemeyer projeta sua primeira obra-
prima, o cassino da Pampulha. Nessa obra, o arquiteto 
reinterpreta a concepção do passeio arquitetônico 
(promenade architecturale),	de	Le	Corbusier,	com	seus	vários	
acessos, corredores, rampas e articulações dos espaços do 
edifício. “era um edifício narrativo em todos os aspectos, 
desde o acolhedor salão de pé-direito duplo às rampas 
brilhantes subindo ao pavimento de jogos; dos corredores 
elípticos levando ao restaurante ao engenhoso acesso de 

Museu de Arte da Pampulha - Foto: Cássio Campos
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bastidores à pista de dança; em suma, uma ‘promenade’ 
explícita	 [...]”	 (FRAMPTON,	 1997,	 p.	 311).	 Neste	 mesmo	
sentido aponta Curtis, “Oscar Niemeyer assumiu o princípio 
da planta livre e o empregou com vivacidade inigualável, até 
mesmo explodindo as curvas além dos limites do edifício 
como rampas dinâmicas, marquises em balanço, divisões 
convexas	e	côncavas”	(CUrTIS,	2008,	p.	388).

O ano de 1946 marcou a proibição dos jogos de azar pelo 
Decreto-lei 9.205, forçando o fechamento do cassino da 
Pampulha. em 1957, o cassino tornou-se o Museu de Arte da 
Pampulha e hoje pertence à Fundação Municipal de Cultura 
da Prefeitura de Belo Horizonte.

Implantada	 numa	 ilha	 	 artificial	 às	 margens	 da	 lagoa	 e	
ligada à avenida por uma ponte, a Casa do Baile (2) pode 
ser percebida como um grande salão circular, formado, na 
realidade, pela interseção de dois círculos. A forma livre da 
marquise não traz, em si, nenhuma inovação, visto que já 
havia sido usada em diversos projetos modernos. Porém, “a 
laje horizontal em concreto armado disposta em forma livre 
sobre um espaço aberto é uma inovação de Oscar Niemeyer 
na	Casa	do	Baile”	(MATOSO,	2008,	p.	167).	Concebida	para	
ser um restaurante dançante de caráter popular, atualmente 
abriga o Centro de Referência de urbanismo, Arquitetura 
e Design, ligado à Fundação Municipal de Cultura de Belo 

Horizonte.	A	edificação	tira	partido	de	sua	implantação	para	
estabelecer um diálogo com o lago através de sua marquise. 
esta, por sua vez, protagoniza no espaço construído e 
emoldura a paisagem natural. O projeto paisagístico de 
Roberto Burle Marx é o responsável por integrar ainda mais 
a	composição	entre	edificações	e	paisagem.	O	salão	da	Casa	
do Baile foi resolvido estruturalmente por uma grelha em 
concreto armado, cujo projeto estrutural é de Albino Froufe.

Casa do Baile - Foto: Cássio Campos
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O Iate Clube (3) foi utilizado originalmente como espaço 
para a prática de esportes náuticos, e se insere no programa 
proposto por juscelino Kubitschek para a Pampulha. A 
proposta original era criar, na época, uma área pública de 
lazer inserida no cenário natural exuberante da lagoa. Ao 
contrário das curvas presentes nos demais edifícios propostos 
para o conjunto, a sede do Iate Clube é caracterizada pela 
horizontalidade e pelas formas retas. Destaca-se a cobertura 
tipo “asa de borboleta”, que surge como contraponto à sua 
sobriedade, conferindo-lhe dinamismo. A obra conta com 

paisagismo de Roberto Burle Marx e abriga duas obras de 
arte importantes: “O esporte”, de 1942, autoria do próprio  
Burle Marx; e “O suicídio da consciência” ou “O espantalho”, 
criada por Cândido Portinari em 1941. O edifício do Iate 
Clube	flutua	sobre	pilotis	e	sobre	a	lagoa,	avançando	sobre	
suas águas, com um terraço que circunda um salão de dança 
e estar no segundo pavimento. embora a cobertura em asa 
de borboleta tenha seu precedente na casa errazuriz de le 
Corbusier, é consenso que tratam-se de soluções notáveis 
as adotadas no projeto do Iate Clube e da Casa Kubtischek, 
também às margens da lagoa. O projeto estrutural é de 
joaquim Cardozo.

A Igreja São Francisco de Assis (4), projetada também 
em 1940, explora as possibilidades do concreto armado de 
forma especial, com suas abóbadas. Suas curvas receberam 
o revestimento de tesselas azuis e brancas. A formas lineares 
ancoram o movimento do conjunto através da marquise, 
da torre sineira e do cruzeiro. Toda essa liberdade causou 
polêmica em 1945, quando a igreja foi inaugurada, a 
ponto de não ser reconhecida como templo sagrado pelas 
autoridades religiosas. Assim, foi mantida fechada por 
muitos anos e sob ameaça de demolição pela Igreja Católica, 
sendo consagrada e aberta à comunidade apenas em 1959. A 
edificação	caracterizada	por	uma	pequena	capela	com	coro,	
situada dentro de uma nave parabólica de seção variável, de 

Pampulha Iate Clube - Foto: Cássio Campos
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modo a levar o olhar do espectador para o altar. Por sua 
vez, este é coberto por uma outra abóbada parabólica, 
iluminado, tendo ao fundo um grande afresco de Cândido 
Portinari. A sacristia, os serviços e uma pequena capela 
situam-se em uma seqüência de três abóbadas adjacentes. 
O acesso à igreja se faz sob a marquise inclinada, num pano 
de vidro que se abre para a lagoa. externamente, é notável o 
jogo de volumes criado pela torre do campanário, cuja forma 
de tronco de pirâmide invertido auxilia o apoio da marquise 

de entrada. O projeto estrutural é de joaquim Cardozo. A 
capela 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.

Niemeyer projetou a Casa Kubitschek (5) como uma 
residência de campo, a pedido de juscelino Kubitscheck. 
Nela, o arquiteto desenvolveu um modelo de ocupação 
proposto para toda a Pampulha: lote generoso e amplo 

Igreja São Francisco de Assis - Foto: Cássio Campos

Casa Kubitschek - Foto: Guilherme Araújo
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afastamento frontal. A construção, datada de 1943, 
destacava-se pela existência de suíte, garagem e pelo uso 
laje inclinada. Suas áreas internas contam com amplo setor 
social	e	parte	íntima	modernamente	setorizada.	A	edificação	
é caracterizada por sua integração ao jardim projetado por 
Burle Marx. Na fachada, destaca-se inusitado revestimento 
em	madeira.	É	notável	a	presença	dos	painéis	artísticos	de	
Alfredo Volpi e Paulo Werneck integrados à arquitetura. 
Segundo Danilo Matoso, “ela representa, assim como a 
residência	Lima	Pádua,	marco	de	um	ponto	de	 inflexão	na	
carreira	de	Oscar”	(MATOSO,	2008,	p.	168).	Tratava-se,	assim,	
de uma residência térrea, implantada em forma de “u”. A 
partir do desnível do terreno, o arquiteto criou uma sucessão 
de diferentes níveis, valendo-se da mesma solução para a 
casa do arquiteto no Rio de janeiro e para a casa Francisco 
Peixoto, em Cataguazes / MG. O projeto estrutural também 
é de joaquim Cardozo.

A sede do Golfe Clube (6) foi construída na mesma época. 
No entanto é pouco conhecida. Trata-se de uma pequena 
composição entre dois blocos de seção trapezoidal ligados 
por uma grande abóbada abatida conformando uma 
varanda central, motivo recorrente na obra de Oscar. O 
programa	 da	 edificação	 era	 simples,	 incluindo	 vestiários,	
estar, um restaurante avarandado e serviços.

Como vimos, na concepção do conjunto estava previsto 
o projeto do Hotel de Turismo da pampulha (7), obra 
não construída, que era marcado pelo volume curvo que 
abrigava os quartos. As fundações e pilares do primeiro 
pavimento estavam sendo executados quando as obras 
foram paralisadas pouco depois de iniciados. em 1995, os 
pilares foram demolidos, restando apenas suas fundações, 
que podem ser vistas no local.

“O programa para o hotel da Pampulha foi elaborado 
na base de 100 quartos e 4 apartamentos. Além da 

Golfe Clube - Foto: Cássio Campos
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sala de estar, leitura, correspondência, refeitório, etc. 
constava ainda do programa um pequeno cinema 
que pudesse ser frequentado tanto pelos hóspedes 
do hotel como pelos moradores do bairro. A solução 
que apresentamos compõe-se de um monobloco que 
acompanha a curva da avenida, aproveitando assim o 
terreno na sua maior dimensão.

em vez de adotarmos a solução usual em que tôdas 
as	 peças	 ficam	 subordinadas	 às	 dimensões	 do	
bloco, procuramos localizar no mesmo os quartos 

e apartamentos, deixando que a parte das salas 
localizadas no térreo se desdobrasse livremente de 
acôrdo com as dimensões mais convenientes a cada 
peça.

Assim o pavimento térreo se destaca do bloco 
principal adaptando-se às necessidades internas e 
à conformação do terreno. O pé direito que nesse 
pavimento foi estudado com altura dupla, permitiu que 
a cobertura das salas situada num piso intermediário 
constituindo assim um belo terraço sem prejudicar a 
intimidade	dos	quartos”	(NIEMEyEr,	1946a)

Hotel de Turismo - Croqui de Oscar Niemeyer  
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Também da década de 1950 e 1960, são notáveis os projetos 
dos clubes. O Clube Libanês (8) teve o intuito de criar um 
espaço de confraternização dos libaneses e seus descentes 
em Belo Horizonte. A construção foi iniciada durante a 
gestão de juscelino como Governador do estado de Minas 
Gerais. O Clube não foi executado conforme o projeto 
original do arquiteto.

“A nossa preocupação, ao projetar o Clube libanês, 
foi encontrar uma solução que, aproveitando todas 
as possibilidades do concreto armado, constituísse, 
plasticamente, obra interessante. A planta adotada, 
que é simples e construtiva, apresenta estruturalmente 
dois únicos elementos: uma placa curva e outra plana, 
apoiadas ambas em arcos. A primeira corresponde à 
cobertura e a segunda ao piso das salas.

No jogo desses dois elementos baseou-se o nosso 
projeto, que evita os clássicos ‘pilotis.’ 

Plasticamente, a solução é pura, decorrendo sem 
artifícios	da	própria	estrutura”	(NIEMEyEr,	1952).

Segundo Danilo Matoso, em 1952, Oscar publica na revista 
Arquitetura e engenharia o projeto para o Clube libanês 
de Belo Horizonte. em 1956, o livro de Papadaki mostra 
uma	 segunda	 solução.	 Por	 fim,	 uma	 terceira	 solução	 foi	
executada	no	final	dos	anos	50,	“a	qual	encontra-se	bastante	
descaracterizada e carente de documentação que lhe 

comprove a autoria, embora as proporções e generosidade 
dos espaços sugiram tratar-se de obra de Niemeyer.” 
(MATOSO ,	2008,	p.	241)

O pampulha Iate Clube (9) é um edifício de arquitetura 
harmoniosa, decorado com painéis de Cândido Portinari e 
jardins de Roberto Burle Marx.

“A idéia predominante no projeto do Pampulha Iate 
Clube	 (Belo	 Horizonte)	 e	 que	 o	 caracteriza,	 foi	 a	 de	
encontrar um tipo de estrutura que permitisse grandes 
balanços, aumentando - conforme as conveniências de 

Clube Libanês - Foto: Guilherme Araújo
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utilização - os espaços internos, ligando salas e jardins, 
num conjunto único e variado. Por isso, previmos duas 
fileiras	de	colunas	sôbre	as	quais	se	apoiam	as	vigas	de	
cobertura, espaçadas no sentido transversal de metro 
em metro, e cuja secção atende às solicitações dos 
balanços que o projeto estabelece.

Com êsse processo foi possível fugir às normas rígidas 
e regulares que usualmente caracterizam as coberturas 
e prevê-la, ao contrário, recortada, avançando ou 
recuando sôbre o jardim e a piscina, em função do 
ambiente a criar e da própria arquitetura. Dentro 
dêsse princípio, desenvolvemos o projeto tendo em 
vista ainda a conformação do terreno e a necessidade 
de	 não	 ocupá-lo	 em	 demasia	 a	 fim	 de	 preservar	
os espaços necessários aos jardins, piscinas, ‘play-
grounds’, etc.

Isso	justifica	a	solução	adotada	para	a	sede	social,	com	
um piso em subsolo, onde se localizam a secretaria, 
os ‘toilettes’, barbearia, salão de beleza e sala de jôgo 
carteado, essas últimas. servidas por um pátio também 
rebaixado que lhes dá a intimidade desejável.

Somente as salas, biblioteca, o salão de festas e o 
restaurante foram mantidos no pavimento térreo, o 
que garantiu a solução transparente e envidraçada 
que se integra harmoniosamente com o exterior e no 
esplêndido panorama da reprêsa.

A distribuição dos demais elementos do conjunto 
foi sugerida pela conformação do terreno, que os 
disciplinou	de	 forma	definida,	deixando	em	um	nível	Pampulha Iate Clube - Foto: Guilherme Araújo
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superior apenas a sede social, as piscinas e o ‘play-
ground’, e, em outro, a parte técnica: os campos de 
esporte, os vestiários, os departamentos de duchas, 
massagens,	saunas,	etc”	(NIEMEyEr,1962).

A década de 1950 também foi marcada pelos projetos 
residenciais, como pode-se notar a residência Dalva Simão 
(10). A relação de corte e aterro compensados na encosta 
é fundamental também na implantação da residência no 
terreno, onde o arquiteto consegue manter uma boa relação 
de continuidade entre o nível superior da casa e a entrada 
no nível inferior. O arquiteto aproveitou a inclinação do 

terreno para resolver a rampa que desce à garagem após a 
passagem pela entrada social da casa, liberando espaço do 
terreno para o jardim em direção à lagoa da Pampulha. Do 
mesmo modo, as árvores de maior porte situam-se na parte 
superior do terreno, de modo evitar a obstrução das visadas 
de sua parte inferior, marcada pela presença da vegetação 
arbustiva.

•

Residência Dalva Simão - Foto: Guilherme Araújo
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pAMpULHA  

The building, which currently houses the Museum of Art of 
Pampulha, was built in 1942 with the purpose of becoming 
a Casino (1). The building was designed in three blocks: 
one	main	 block,	 a	 block	 for	 the	 kitchen,	 office	 and	 other	
services, and a curved block for the restaurant and the 
dance	floor.	People	could	move	around	on	different	 levels,	
so as to connect the three blocks. The building is noteworthy 
for its open spaces, with panes of glass held up by pillars 
and it was previously known as ‘Crystal Palace’, as it was 
frequented by the elite from Belo Horizonte who enjoyed 
dancing, gambling, and social ostentation. Its transparent 
walls	reveal	an	interior	with	exquisite	materials	and	finishes,	
such as marble, granite, alabaster and stainless steel, as well 
as pink Belgian mirrors and hardwoods. The curved glass 
sculpture in the auditorium stands out against the surface of 
the lake, due to the way it has been positioned. With the aim 
of targeting the integration of arts, the design relied on the 
landscaping by Roberto Burle Marx and sculpture by Alfredo 
Ceschiatti, initially intended for the Isle of love, by Augusto 
Zamoyski	 and	 José	 Alves	 Pedrosa	 (Pampulha),	 initially	
intended for Casa do Baile. The design of the structure is by 
joaquim Cardozo.

For some authors, the genius of Niemeyer reached its peak 
in	the	1940s,	when,	at	thirty-five	years	of	age,	he	designed	
his	 first	 masterpiece,	 the	 Pampulha	 casino.	 In	 this	 work,	
the architect recreated the design of the architectural 
promenade	 (Promenade	 architecturale),	 by	 Le	 Corbusier,	
with its many entrances, corridors, ramps and areas joining 
the different spaces in the building. “It was a narrative 
building in all aspects, from the cozy high ceilinged salon, to 
the	bright	ramps	going	up	to	the	gambling	floor;	from	the	
elliptic corridors leading to the restaurant, to the ingenious 
entrance	 from	 the	 backroom	 to	 the	 dance	 floor;	 in	 short,	
an	 explicit	 ‘promenade’	 [...]”	 (FrAMPTON,	 1997,	 p.	 311).	
Curtis pays similar compliments, “Oscar Niemeyer embraced 
the principle of an open plan building and used it with 
unparalleled enthusiasm. He even exploded the curves of the 
building beyond the boundaries of the building itself using 
dynamic ramps, swinging canopies and convex and concave 
rooms”	(CUrTIS,	2008,	p.	388).	

The year 1946 marked the prohibition of gambling by Decree 
law 9205, forcing the closure of the Pampulha Casino. In 
1957, the casino became the Museum of Art of Pampulha 
and today it belongs to the Municipal Foundation of Culture 
of the Municipality of Belo Horizonte.
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Located	on	an	artificial	island	on	the	banks	of	the	lake	and	
connected to the main avenue by a bridge, Casa do Baile (2) 
can be perceived as a large circular hall, formed, in fact, by 
the intersection of two circles. The free form of the canopy 
itself is not innovative, as it had already been used in several 
modern designs. However, “a horizontal slab in reinforced 
concrete, arranged freely in an open space, is an innovation 
by	Oscar	Niemeyer	in	Casa	do	Baile”	(MATOSO,	2008,	p.	167).	
Designed	 to	be	a	popular	 restaurant	with	a	dance	floor,	 it	
currently houses the Reference Center of Town Planning, 
Architecture and Design, connected to the Municipal 
Foundation of Culture of Belo Horizonte. The building 
manages to establish a dialogue with the lake through its 
canopy. This, in turn, takes center stage in the constructed 
space and frames the natural landscape. The composition of 
the buildings with the landscape is brought together even 
further by the landscape design by Roberto Burle Marx. The 
dance	floor	of	Casa	do	Baile	was	constructed	from	a	grid	of	
reinforced concrete, the structural design of which was by 
Albino Froufe.

The Yacht Club (3) was originally used as a place to practice 
water sports, and was in the original plan proposed by 
juscelino Kubitschek for Pampulha. The original proposal 
at the time was to create a public recreational area within 
the stunning natural setting of the lake. unlike the curves 

present in the structure of the other buildings proposed for 
the complex, the building for the Yacht Club headquarters 
is characterized by its horizontal lines and straight edges. 
The	roof,	like	“butterfly	wings”,	stands	out,	serving	to	balance	
out the sobriety and making the building more dynamic. 
The landscaping work was done by Roberto Burle Marx 
and it houses two important works of art: “O esporte”, from 
1942, by Burle Marx, and “O suicídio da consciência” or “O 
espantalho”, created in 1941 by Candido Portinari. The Yacht 
Club building hovers on stilts over the lake and stretches 
out over the water, with a terrace surrounding the second 
floor	ball-room.	Although	 the	canopy	 roof	 in	 the	 shape	of	
butterfly	wings	 is	not	the	first	of	 its	kind,	 the	first	being	 in	
errazuriz de le Corbusier’s house, it is agreed that they are 
remarkable solutions adopted in the Yacht Club and Casa 
Kubtischek projects, the latter of which is also on the banks 
of the lake. The building project was by joaquim Cardozo.

The Saint Francis of Assisi Church (4), also designed in 1940, 
explores the potential of reinforced concrete in a special way, 
through the construction of its archways. The curves were 
covered with blue and white tiles. The linear forms anchor 
the movement of the complex through the canopy, the bell 
tower and the cross. All this freedom caused controversy in 
1945, when the church was inaugurated, to the point where it 
was not recognized as a sacred place of worship by religious 
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authorities. It was therefore kept closed for many years, and 
threatened with demolition by the Catholic Church, which 
meant that its opening and consecration were delayed 
until 1959. The building is characterized by a small chapel 
with a choir which is located inside an outer nave and has 
adjustable sections, so as to lead the eye of the observer to 
the altar. The altar is covered by another illuminated dome 
and has a large fresco painting by Cândido Portinari in the 
background.	The	vestry,	 the	offices	and	a	 small	 chapel	are	
located in a sequence of three adjacent domes. Access to 
the	 church	 is	 under	 the	 leaning	marquee,	on	 a	glass	 floor	
that opens onto the lagoon. externally, attention is drawn 
to the noticeably different silhouette created by the bell 
tower, which is shaped like an upside down pyramid, helping 
to support the entrance canopy. The structural design is by 
joaquim Cardozo. The chapel of St. Francis of Assisi, including 
its	works	of	art,	was	the	first	individual	building	to	be	made	
a	national	historic	site	in	December	1947,	becoming	the	first	
modern monument under federal protection. 

Niemeyer designed the Casa Kubitschek (5) as a country 
house, a request by juscelino Kubitschek. Here, the architect 
developed a model for a possible housing estate covering 
the whole of Pampulha: large plots of land with ample 
distance between them. The building, dating back from 
1943, stood out amongst the others as it had a master 

bathroom, a garage, and the use of angled slabs. Inside the 
house there is a large living area as well as private quarters 
which are separated with a modern design. The building is 
characterized by its integration into the garden designed by 
Burle Marx. On the front of the house there is an unusual 
wooden surface. It is remarkable to see the artistic panels 
by Alfredo Volpi and Paulo Werneck integrated into the 
architecture. According to Danilo Matoso, “it represents 
a landmark in Oscar’s career, along with the lima Padua 
house.”	(MATOSO,	2008,	p.168.).	The	latter	was	a	bungalow,	
in the shape of a “u”. using the natural slope of the land, the 
architect created a succession of different levels, using the 
same solution for the architect’s own house in Rio de janeiro 
and for Francisco Peixoto’s house, in Cataguazes / MG. The 
structural design is also by joaquim Cardozo.

The Golf Club Headquarters (6) were also built at this 
time, although they are not well known. The small building 
is composed of two trapezoidal blocks connected by a large, 
upside down dome forming a central balcony, a recurring 
motif in Oscar’s work. The plan of the building was simple: 
it included changing rooms, a lounge, a restaurant with a 
balcony, and a service area.

As can be seen, the Hotel of Turism of pampulha (7) 
project was present in the original plan of the complex. 
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unfortunately it was not completed, which can be seen by 
the curved dome over the bedrooms. The foundations and 
pillars	of	the	second	floor	were	being	built	when	work	was	
stopped, shortly after it was initiated. In 1995, the pillars 
were demolished, leaving only their foundations, which can 
be seen on the site.

“The plan for the Pampulha hotel was based on the 
idea of incorporating 100 rooms and 4 apartments. 
Apart from the living room, reading room, mail room, 
cafeteria, etc., an original part of the plan was a small 
movie-theater that was accessible both to the guests 
of the hotel and the neighboring residents. The 
suggestion we presented consists of a freestanding 
building that follows the curve of the avenue, thus 
taking maximum advantage of the land available.

Instead of adopting the usual practice in which all 
rooms are subject to the dimensions of the building 
they are located in, the living-room space located in 
the basement is allowed to unfold freely. This means 
that the bedrooms and apartments could be built with 
dimensions that are more suitable to each room.

Thus,	 the	first	floor	 is	detached	from	the	main	block,	
adapting itself to the internal needs and the shape 
of the land. The rooms were designed to have high 
ceilings	on	 this	floor	which	allowed	 for	 the	 rooms	 to	
be	 spread	 over	 an	 intermediate	 floor.	 This	 created	 a	
beautiful	terrace	without	sacrificing	the	intimacy	of	the	
rooms”.	(NIEMEyEr,	1946a).

Other notable structures from the 1950s and 1960s are the 
projects for the clubhouses. The Lebanese Club (8) was 
created for the gatherings of lebanese people and their 
descendants in Belo Horizonte. The construction began 
during juscelino’s administration as Governor of the State of 
Minas Gerais. The club was not built in accordance with the 
architect’s original project.

“Our concern when designing the lebanese Club was 
to	find	a	result	which	made	use	of	all	the	possibilities	of	
reinforced concrete to create an aesthetically pleasing, 
interesting structure. The project chosen, which was 
simple and constructive, presents only two elements 
in	terms	of	structure:	one	flat	and	one	curved	slab	of	
concrete,	both	supported	by	arches.	The	first	was	used	
for	the	roof	and	the	second	for	the	floor	of	the	rooms.”

“Our project was based on the relationship between 
these two elements, which avoids the classic use of 
stilts. Aesthetically the solution is pure, emerging from 
its	own	structure	without	gimmicks.”	(NIEMEyEr,	1952).

According to Danilo Matoso, in 1952 Oscar published the 
project for the lebanese Club of Belo Horizonte in the 
magazine “Arquitetura e engenharia” . In 1956, the book by 
Papadaki shows an alternative solution. At last, a third solution 
was carried out in the end of the 50s, “which is now very 
mischaracterized and lacking the documentation that proves 
its autorship, although the proportions and generosity of the 
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spaces	 suggest	 that	 is	 is	 signed	 by	Niemeyer.”	 (MATOSO	 ,	
2008,	p.	241).

The pampulha Yacht Club (9) is a building of harmonious 
architecture, decorated with panels by Cândido Portinari and 
with gardens designed by Roberto Burle Marx.

“The prevailing idea which characterizes the design 
of	 the	 Pampulha	 yacht	 Club	 (Belo	 Horizonte)	 was	 to	
find	a	type	of	structure	that	allowed	for	big	contrasts,	
increasing - according to convenience - the internal 
spaces that connected rooms and gardens in a unique 
and varied complex. Therefore, two rows of columns 
were designed, upon which the pillars that held up the 
roof would be supported, with a meter between each 
one. This design would meet the project’s requirement 
for balance.”

This process enabled the structure to escape from 
the strict rules that usually characterize canopy roofs. 
Instead, it stretched in sections, moving backwards 
and forwards over the garden and pool, depending on 
the environment required and the architecture itself. 
Within this principle, we developed the project taking 
into consideration the shape of the land and the need 
to not overcrowd it, in order to preserve the necessary 
spaces for gardens, pools, play-grounds, etc.

This	 justifies	the	solution	adopted	for	the	social	area,	
with	an	underground	floor	containing	the	office,	toilets,	
barbers, beauty salon and gambling room; the latter 

also with a lowered courtyard, giving it the intimacy 
desired. Only the living-rooms, library, ballroom and 
restaurant	 were	 kept	 on	 the	 first	 floor,	 ensuring	 the	
transparent image that integrated harmoniously with 
the exterior and the splendid panoramic view of the 
dam.

The complex was determined by the shape of the land, 
placing	 the	 buildings	 in	 a	 defined	 way.	 This	 system	
left only the social area, the pools and the playground 
higher up, and the technical area with the sports 
courts, locker rooms, showers, massages, saunas, etc, 
on	another	level.”	(NIEMEyEr,	1962).

The	1950s	were	also	defined	by	housing	projects,	such	as	the	
Dalva Simão residence (10). The ratio of cutting out land 
and	landfill	offset	in	the	slope	is	also	essential	in	the	building	
of houses, so that the architect can maintain good continuity 
levels between the top level of the house and the entrance 
on the lower level. The architect took advantage of the slope 
to plan the ramp that goes down to the garage from the 
main entrance of the house, freeing up some space on the 
land for the garden, which stretched towards Pampulha lake. 
Similarly, the larger trees are on the higher areas of land so 
as to avoid obstructions to the view of the lower areas, where 
bushes and shrubs are the chosen vegetation.  

•
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Igreja São Francisco de Assis - Foto: Cássio Campos
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Pampulha

Pampulha

Museu de Arte - antigo Cassino (1)

Casa do Baile (2)

Iate Clube (3)

Igreja São Francisco de Assis (4)

Casa Kubitschek (5)

Funcação Zoobotânica - antigo Golfe Clube  -  (6)

Hotel de Turismo  - não construído (7)

Clube Libanês (8)

Pampulha Iate Clube (9)

Residência Dalva Simão (10)
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1. Museu de Arte - antigo Cassino
Avenida Otacílio Negrão de Lima, 16.585

2. Casa do Baile
Avenida Otacílio Negrão de Lima, 751

3. Iate Clube
Avenida Otacílio Negrão de Lima, 1.350

4. Igreja São Francisco de Assis
Avenida Otacílio Negrão de Lima, 3.000

5. Casa Kubitschek
Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4.188

6. Fundação Zoobotânica - antigo Golfe Clube
Avenida Otacílio Negrão de Lima, 8000

7. Hotel de Turismo - não construído

8. Clube Libanês
Rua Henrique Cabral, 395

9. pampulha Iate Clube
Rua Ilha Grande, 555

10. Residência Dalva Simão 
Alameda das Palmeiras, 400 

Referências / References 

a. Ilha dos Amores
b. Parque ecológico
c. Mineirão
d. Mineirinho



52



53

Lagoa da Pampulha - Foto: Glenio Campregher
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ÁREA CENTRAL

Os anos de 1940 foram intensamente marcados pela 
presença do arquiteto na capital mineira. Ao mesmo tempo 
em que projetava e construía a Pampulha, Oscar Niemeyer 
iniciava seus projetos residenciais, muitos deles marcados 
por	soluções	já	exploradas	pelo	arquiteto.	É	também	dessa	
época o projeto do teatro municipal, que chegou a ter sua 
estrutura construída até o primeiro pavimento durante o 
governo	 de	 Juscelino	 na	 prefeitura,	 porém	 só	 finalizadas	
posteriormente. 

Projetada em 1940 e construída em 1943, a residência João 
Lima de pádua (11) é um exemplar autêntico da arquitetura 
modernista.	Com	estrutura	em	concreto	armado,	a	edificação	
tem forma de “u”, formando um pátio livre em diálogo com 
a calçada. Sua cobertura tipo “asa de borboleta”, acrescenta 
movimento à composição marcada pelos planos paralelos 
e perpendiculares. um painel de cobogós de concreto e 
vedação em vidro marca sua fachada lateral, parcialmente 
alterada, em 1968, com a remoção de uma outra parede de 
cobogós e pela introdução de um muro. Com uso comercial 
desde a década de 1980, a obra tem projeto paisagístico de 
Roberto Burle-Marx.

Na década de 1950, temos os projetos dos edifícios 
residenciais e comercias, como o edifício Niemeyer e o 
conjunto Governador juscelino Kubitschek, além dos 
projetos institucionais, em sua maioria construídos na área 
central da cidade.

O Teatro Municipal (12) chegou a ter sua estrutura 
construída até o primeiro pavimento. Com a saída de 
juscelino da prefeitura, as obras foram interrompidas e 
concluídas apenas na década de 1960, segundo projeto 

Residência João Lima de Pádua - Foto:  Guilherme Araújo
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de Hélio Ferreira Pinto que aproveitava parte dos apoios já 
construídos para o vão do Grande Teatro.

“Quando o Prefeito de Belo Horizonte nos manifestou 
o desejo de construir um grande teatro, consultando-
nos sobre o local que melhor se adaptaria para esse 
fim,	preferimos	 logo	o	parque	da	cidade.	E	 isso	para	
evitar a situação tão comum nos nossos teatros que 
construídos	 em	 pequenos	 lotes,	 ficam	 em	 geral	
comprometidos pelos prédios vizinhos muitas vezes 
pouco satisfatórios.

A estrutura do Teatro Municipal de Belo Horizonte em 
parte executada, já nos permite concluir pela justeza 
da localização, em função da qual se desenvolveu 
todo o plano que se adapta ao terreno plástica e 
funcionalmente. Com essa intenção em vez de localizar 
o teatro junto a rua, preferimos recuá-lo para o centro 
do terreno, integrando-o mais na paisagem do parque. 
Isso nos levou aos pilotis, para manter nas entradas 
e no foyer o nível da rua e à auto-estrada, que tanto 
enriquece a composição. Pela auto-estrada se atinge a 
esplanada	onde	ficam	as	entradas	e	o	foyer	diretamente	
ligados a platéia. Duas rampas suspensas conduzem 
aos balcões servidos também por rampas laterais, 
que se comunicam igualmente com o terreno onde se 
encontram as salas de exposição e confeitaria. A sala 
de espetáculos com capacidade para 3.000 pessoas 
apresenta a forma que as necessidades de acústica e 
visibilidade solicitam. O teto ondulado será revestido 
por	materiais	 acústicos	 absorventes	 ou	 refletores	 de	
som. O palco junto ao qual está previsto local para 
uma orquestra de 100 músicos, terá 20 metros de boca, 
dispondo de todas as facilidades para a utilização dos 
sistemas modernos de cenários móveis, inclusive as 
áreas laterais indispensáveis. um vazio está previsto 
sobre	a	oficina	de	pintura	e	a	carpintaria	para	subida	
de cenários, assim como comunicações diretas com 
os camarins e vestiários no terreno e subsolo, onde 
também foi localizado um salão para ensaios. Na parte 
posterior do prédio foi situada a direção e controle. 
Dotado de ar condicionado, o teatro possui também 
complexo sistema de iluminação de palco com mais 

Teatro Municipal (atual Palácio das Artes) - Foto: Guilherme Araújo
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perfeitos processos de controle e funcionamento” 
(NIEMEyEr,	1946b,	p.42).

em 1950, Oscar Niemeyer foi chamado para projetar um 
edifício de luxo no bairro Funcionários, hoje conhecido 
como Edifício Niemeyer (13). Num lote triangular, o 
arquiteto fez emergir um edifício de 11 pavimentos, com 
dois apartamentos por andar, em formato amebóide. Com 
suas múltiplas curvas, às margens da Praça da liberdade, 
o edifício é visto como um dos cartões postais da cidade 
de Belo Horizonte. Com estrutura em concreto armado, a 
construção destaca-se pelo jogo entre as linhas côncavas 
e	 convexas.	 O	 quebra-sol	 (brise soleil),	 aplicado	 sobre	 a	
fachada sinuosa e vedada em vidro, garante uma interessante 
ilusão de ótica sugerindo um número de andares superior 
ao existente. O edifício Niemeyer foi concluído no ano de 
1960.	É	notável	também	o	uso	dos	azulejos	desenhados	pelo	
artista Athos Bulcão.

A principal marca do Conjunto Governador Kubitschek 
(14), de 1951, é a busca por uma habitação coletiva que 
integra em um edifício, múltiplos usos, como era preconizado 
pelo Movimento Moderno. Dois blocos foram dispostos 
em quarteirões vizinhos, um de 26 e outro de 36 andares, 
com uma interligação através de tampa, não realizada. Ao 
erguer torres que não ocupam mais de 15% da área total do Edifício Niemeyer - Foto:  Fernanda Broilo
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terreno, a construção reflete a preocupação de Niemeyer em 
harmonizar a inserção de pesadas estruturas na paisagem 
urbana. É notável também a atenção com a escala humana, 
que se verifica pela presença de espaços públicos. 
Popularmente conhecido como JK, o conjunto, construído 
em concreto armado e vidro, ocupa uma área 1600 m² e 
possui 1067 apartamentos de 11 tipos, que abrigam uma 
população de aproximadamente 6 mil pessoas.

localizado na Praça Sete de Setembro, centro da cidade, o 
Edifício Sede do Banco Mineiro da produção (15) é um 
marco da estética racionalista da arquitetura moderna. 
O edifício destaca-se por sua forma triangular com 
extremidades curvas, suas fachadas de pano de vidro e 
pelo uso do quebra-sol (brise soleil).	O	edifício	foi	resolvido	
em	dois	espaços	com	finalidades	distintas,	sendo	um	para	os	
equipamentos	de	circulação	vertical	(escadas	e	elevadores)	e	
outro voltado para a ocupação multifuncional. A construção 
se	tornou,	junto	com	muitas	outras	edificações	monumentais	
de sua época, mais uma mensageira de novos tempos para 
a cidade.

Inaugurado em 1954, o Colégio Estadual Central (16) ocupa 
cerca de 10 mil m² de área. Sua construção durou apenas 
um ano e dois meses, tempo considerado um recorde para 
a época. uma de suas marcas são as formas arquitetônicas Conjunto Governador Kubitschek - Foto: Fernanda Broilo
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Edifício Sede do Banco Mineiro da Produção - Foto: Cássio Campos Colégio Estadual Central - Foto: Guilherme Araújo
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exploradas com o uso do concreto armado. Compõem o 
conjunto, o bloco das salas de aula construído sobre pilotis 
e em forma de trapézio invertido; a caixa d’água em formato 
de	giz;	e		também	o	auditório,	cujo	desenho	configura	um	
ambiente	 acolhedor	 com	 eficiência	 acústica.	 O	 Estadual	
Central, é um belo exemplar do modernismo, os aspectos 
funcional e estético, e traduz a preocupação do arquiteto 
em criar um espaço que seja não apenas agradável aos 
olhos, mas também adequado à sua função. A iluminação 
e ventilação naturais foram previamente pensadas pelo 
arquiteto para que se cumprisse o papel de inspirar e educar.

A Biblioteca pública Estadual Luiz de Bessa (17) foi 
projetada pelos arquitetos Oscar Niemeyer e Hélio Ferreira 

Pinto. Sua forma sinuosa é seu traço distintivo de movimento 
e leveza. O arquiteto, contudo, não reconhece a autoria 
da obra, em virtude de sucessivas alterações no projeto 
original e mudança no programa arquitetônico. entre os 
elementos arquitetônicos marcantes do prédio, destacam-se 
as fachadas com colunas aparentes e vedação com longos 
panos de vidro. encomendada pelo então Governador 
de Minas Gerais, juscelino Kubitscheck, a biblioteca foi 
concluída quando jK era presidente da República, em 1961.

•

Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa - Foto: Fernanda Broilo 
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CENTRAL AREA 

The 1940s were strongly marked by the presence of the 
architect in the state capital. While he was designing 
and building Pampulha, Niemeyer began his projects for 
housing, many of them containing ideas already explored by 
the architect. The Municipal Theatre project also stems from 
this	time	period;	having	its	structure	built	up	to	the	first	floor	
during juscelino’s administration as mayor, but was only 
finished	some	time	later.

Designed in 1940 and built in 1943, João Lima de padua’s 
house (11) is an authentic example of modernist architecture. 
With a structure made of reinforced concrete, the building is 
a “u” shape, forming an empty courtyard which runs adjacent 
to	the	sidewalk.	The	canopy	roof	in	the	format	of	“butterfly	
wings” adds movement to the composition, marked by the 
parallel and perpendicular lines in the design. A concrete 
structure	of	latticework	with	a	glass	seal	define	the	outside	
side	wall,	partially	modified	in	1968	by	the	removal	of	another	
wall of latticework which was replaced by a normal wall. used 
commercially since the 1980s, the landscaping design of this 
building was by Roberto Burle-Marx. 

In the 1950s, apartment and commercial building projects 
arose, such as the Niemeyer building and the Governor 

juscelino Kubitschek complex. However, as well as these 
there were also institutional projects, mostly built in the 
downtown area.

The Municipal Theatre (12) was only built up to the second 
floor	when	 Juscelino	was	voted	out	of	 the	city	hall,	 so	 the	
works were interrupted, only to be completed in the 1960s. 
The project was continued by Hélio Ferreira Pinto, who took 
advantage of the foundations already built for the Grand 
Theater. 

“When the Mayor of Belo Horizonte expressed the 
desire to build a large theater, consulting us about 
the location that would best suit that purpose, we 
were quick to choose the city park. This was to avoid 
the common problem that other theaters faced when 
built in small areas, which is that they generally looked 
worse due to the surrounding buildings.”

The structure of the Municipal Theater of Belo Horizonte 
which was only partly built, now allows us to see how 
well-placed it is as well as how it has been adapted to 
the site, both aesthetically and functionally. With that 
intention, instead of placing the theater next to the 
road, we preferred to place it in the center of the plot 
of land, integrating it in the landscape of the park. This 
led us to the underground pillars that would keep the 
entrances and the foyer at street level, an aspect that 
makes a big difference to the aesthetic of a building. 
A terrace runs alongside the main street where the 



62

entrances and the foyer are directly accessible to the 
public. Two suspended ramps lead to balconies which 
are also connected to side ramps which run all the way 
to the ground, where the exhibition rooms and snack 
bar can be found. The theater, with a capacity of 3,000 
people,	 satisfies	 all	 acoustic	 and	 visibility	 needs.	 The	
undulating ceiling will be coated with acoustic material 
that	 absorbs	 or	 reflects	 the	 sound.	 An	 orchestra	 pit	
with the capacity for 100 musicians, is next to the 20 
meter-wide stage which provides all the facilities to 
use modern, mobile scenery, including the essential 
backstage areas. An empty space is planned above the 
painting and carpentry workshop, for the lifting of sets 
as well as to allow for direct communication with the 
dressing	and	changing	rooms	on	the	first	floor	and	in	
the basement, where there is also a rehearsal hall. The 
management and stage control areas and equipment 
are situated at the back of the building. equipped with 
air conditioning, the theater also has complex stage 
lighting system with the most perfected processes for 
controlling	and	operation.”	(NIEMEyEr,	1946b,	p.42).

In 1950, Oscar Niemeyer was asked to design a luxury 
building for the Funcionários neighborhood, today known 
as Edifício Niemeyer (13). In a triangular plot, the architect 
produced	an	ameboid-shaped	building	with	11	floors,	 two	
apartments	per	floor.	With	its	multiple	curves,	on	the	edge	of	
liberdade square, the building is seen as one of the postcard 
images of the city of Belo Horizonte. With its structure made 
from reinforced concrete, the building stands out because 

of the contrast between the concave and convex lines. The 
sun	visor	(brise	soleil),	applied	to	the	winding	outer	walls	of	
the building and sealed with glass ensures an interesting 
optical	illusion,	suggesting	a	number	of	floors	greater	than	
the actual number. The Niemeyer Building was completed in 
1960. It is also interesting to note the use of tiles designed by 
the artist Athos Bulcão.

The main characteristic of the Complex Governor 
Kubitschek (14), built in 1951, is the attempt at collective 
housing that integrates multiple uses within one building, as 
recommended by the Modern Movement. Two tower blocks 
were intended to be built in neighboring blocks, one with 
26	and	another	with	36	floors,	with	a	passageway	between	
them formed by a ramp; this project was not completed. By 
building towers that do not occupy more than 15% of the 
total	plot	of	land,	this	building	work	reflects	Niemeyer’s	goal	
to harmonize the insertion of heavy structures into the urban 
landscape. A notable factor is the attention to human scale, 
with the inclusion of public spaces. Popularly known as jK, 
the complex, built in reinforced concrete and glass, covers 
an area of 1,600 m² and has 1067 apartments made up of 11 
different designs, which house a population of approximately 
6 thousand people.
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In the 7 de Setembro square, downtown, the Headquarters 
of the Banco Mineiro da produção (15) is a landmark of 
the rationalist aesthetic of modern architecture. The building 
stands out for its triangular shape with curved edges, its 
outer walls made of panes of glass, and for the use of the 
sunroof	 (brise	 soleil).	 The	building	has	been	built	 into	 two	
areas with two different purposes, one for vertical movement 
(stairs	 and	 elevators)	 and	 another	 for	 the	 multifunctional	
occupation. The construction became, together with many 
other monumental buildings of its time, another messenger 
for the new era of the city.

Opened in 1954, the school Estadual Central (16) occupies 
about 10 thousand m² of land. It took only one year and two 
months to build, which was considered a record for the time. 
One of its trademarks is the architectural forms explored with 
the use of reinforced concrete. Making up this complex are: 
the block of classrooms built on stilts and shaped like an 
inverted trapezoid, together with the water tower in the shape 
of a stick of chalk and the auditorium designed to create a 
cozy	atmosphere	as	well	as	provide	acoustic	efficiency.	The	
estadual Central is a beautiful example of modernism due to 
its functional and aesthetic aspects; it conveys the architect’s 
goal to create a space that is not only pleasing to the eyes, 
but also suitable for its function. The natural lighting and 

ventilation were designed by the architect with the aim to 
inspire as well as educate.

The public Library Luiz de Bessa (17) was designed by 
architects Oscar Niemeyer and Hélio Ferreira Pinto. Its 
winding shape is a distinctive feature of movement and 
lightness. The architect, however, does not recognize the 
authorship of the work, due to successive changes made 
to the original project and the changes to the architectural 
program. Among the architectural trademarks of the 
building, the outside walls with visible columns sealed with 
long panes of glass stand out.

Commissioned by the then Governor of Minas Gerais, 
juscelino Kubitschek, the library was completed when jK was 
President, in 1961.  

•
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11. Residência João Lima pádua 
Rua Bernardo Guimarães, 2751

12. palácio das Artes - antigo Teatro Municipal 
Av. Afonso Pena, 1537

13. Edifício Niemeyer 
Praça da Liberdade, 153

14. Conjunto Governador JK 
Rua Guajajaras, 1268

15. Banco Mineiro de produção 
Rua Rio de Janeiro, 471, Praça Sete de Setembro

16. Colégio Estadual Central 
Rua Rio de Janeiro, 2458

17. Biblioteca Estadual Luiz de Bessa 
Praça da Liberdade, 317

Referências / References

a. Parque Municipal
b. Praça da liberdade
c. Praça Sete de Setembro
d. Praça Raul Soares
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CATEDRAL CRISTO REI

Data de 2006 o projeto da Catedral Cristo Rei (18) que teve 
sua construção iniciada em 2012, destacando-se sua cúpula 
e estruturas em concreto armado. O projeto prevê um 
edifício com 50 mil metros quadrados de área construída, 
envolvido por uma praça com altar externo, e destaca-se 
pelos “aspectos relacionados à estrutura, luz, contrate da 
forma	e	da	natureza”,	como	afirma	o	próprio	Oscar	Niemeyer	
(ArQUIDIOCESE,	2013).

“O terreno que me foi apresentado se localiza em frente 
à avenida que liga Pampulha ao aeroporto. Possui 
inclinação muito acentuada, o que me possibilitou 
desenhar três pavimentos abaixo da avenida, gerando 
assim uma grande praça, que abrigará todo o programa 
de apoio necessário. essa praça compreende a catedral 
com espaço para 3.000 pessoas e um altar externo, 
situado na outra extremidade, permitindo que cerca de 
20.000	fiéis	possam	assistir	à	missa	e	a	outros	eventos.

A catedral é uma cúpula de 60 m de diâmetro, suspensa 
por duas estruturas que se elevam a 100 m de altura.

esse é um dos temas que mais me atraem como 
arquiteto, apesar de minha posição em relação às 
coisas	da	religião	-	enfim,	apesar	de	minha	descrença.	
Desenhei esta catedral com o mesmo entusiasmo 
com que projetei a de Brasília ou aquela destinada ao 
Caminho	Niemeyer,	em	Niterói”	(NIEMEyEr,	p.70).

•

CATEDRAL CRISTO REI 

The construction of the Cristo Rei Cathedral (18) was 
initiated	 in	 2012,	 its	 defining	 feature	 being	 its	 dome	
and reinforced concrete structures. The project includes 
a building that is 50 thousand square meters in size, 
surrounded by a plaza with an outdoor altar, and stands out 
for “aspects related to the structure, light, contrast of the 
shape and the nature.”, as stated in Oscar Niemeyer’s own 
words	(ArCHDIOCESE,	2013).

“The land that was shown to me is located opposite 
the main road that connects Pampulha to the airport. It 
has very steep slope, which enabled me to design three 
stories below the avenue, creating a large square, which 
will house all of the necessary support equipment. This 
square will consist of the cathedral with space for 3,000 
people, and an external altar, situated at the other end, 
allowing about 20,000 Catholics to attend mass and 
other events. 

The cathedral has a dome that is 60m in diameter, held 
up by two pillars that reach 100m in height.

This is one of the issues that most appeal to me as an 
architect, despite my position in relation to religion. In 
short, despite the fact that I am not a believer, I drew 
this cathedral with the same enthusiasm with which I 
designed the one in Brasilia or the one destined to be a 
part	of	the	Caminho	Niemeyer,	in	Niterói”	(NIEMEyEr,	
p.70).

•
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Simulação da Catedral Cristo Rei - Fonte: www.catedralcristoreibh.com.br (acessado em 15/01/2014)
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CIDADE ADMINISTRATIVA DE MINAS GERAIS

Marcando o que se poderia chamar de última fase do 
arquiteto em Belo Horizonte, temos, em 2010, o projeto da 
Cidade Administrativa de Minas Gerais (19), certamente 
uma das mais ousadas obras do arquiteto. O conjunto de 
edifícios é caracterizado pelos materiais e formas que o 
arquiteto explorava em seus projetos tardios. O conjunto 
é	 composto	 de	 cinco	 edificações	 principais,	 abrigando	
a sede do Governo, as Secretarias de estado, o Centro de 
Convivência, o auditório, o prédio de serviços, além das 
unidades de apoio, praça de alimentação e restaurantes. 
Destaca-se o Palácio Tiradentes, considerado hoje o maior 
edifício em concreto protendido suspenso do mundo, com 
vão	livre	de	147m.	No	centro	da	edificação	pende	a	caixa	de	
vidro, suspensa por 30 cabos de aço, envolvida por arcos de 
concreto	armado.	 É	notável	 também	a	 solução	do	volume	
do auditório, com sua casca de concreto, acessada pela 
rampa em curva presente em vários projetos do arquiteto. 
Os volumes das secretarias também são destaque com suas 
curvas e o arrojo das soluções estruturais.

•

ADMINISTRATIVE CITY OF MINAS GERAIS 

Marking what could be called the last phase of the architect 
in Belo Horizonte, the project for the Administrative City 
of Minas Gerais (19) arose in 2010; certainly one of the 
most daring works by the architect in the metropolitan area. 
The whole building is characterized by the materials and 
forms that the architect explored in his late projects. The 
complex	 consists	 of	 five	main	 buildings,	 housing	 the	 seat	
of Government, the government departments, the Cultural 
Center,	 the	auditorium,	an	office	building,	and	the	support	
units, food court and restaurants. The Tiradentes Palace 
stands out amongst the other buildings, considered today 
to be the largest building made of suspended pre-stressed 
concrete in the world, with a span of 147m. A glass box 
hangs from the center of the building, suspended by 30 steel 
cables, wrapped in arcs of reinforced concrete. Also notable 
is the way the volume in the auditorium is controlled, with 
its concrete shell accessed by the curved ramp present in 
several projects by the architect. The architecture of the 
offices	also	stands	out,	with	their	curves	and	the	boldness	of	
the structural designs.

•
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Cidade Administrativa de Minas Gerais (19)
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19a. palácio Tiradentes
19b. prédio Minas
19c. prédio Gerais
19d. Auditório
19e. Centro de Convivência

Abaixo e ao lado: Cidade Administrativa de Minas Gerais 
Fotos: Guilherme Araújo





75

OUTRAS OBRAS

O arquiteto ainda projetou para a cidade de Belo Horizonte, 
na década de 1950, o prédio do lactário David Rabello, no 
bairro Calafate e o posto de puericultura Jaime Gomes, 
no bairro Salgado Filho, a pedido de Sarah Kubtischek, 
então presidente da organização Voluntárias de Minas. As 
edificações	 foram	 construídas	 para	 a	 distribuição	 de	 leite	
para mães e crianças carentes.

em 1952, projeta a residência ERH. A casa se desenvolveria 
em dois níveis, sendo que no térreo encontravam-se a 
sala, quartos, cozinha, banheiro. No pavimento inferior 
encontravam-se a área do bar, espaço para o convívio. 
Destacavam-se no projeto o uso da laje inclinada e pilares 
que sustentavam o beiral. Segundo Danilo Matoso, essa obra 
foi descaracterizada na execução.

Ainda nos anos de 1940, o arquiteto elabora o projeto da 
residência pedro Aleixo, obra demolida, que caracterizava-
se pelo uso das lajes inclinadas e linguagem muito próxima 
à da Casa Kubitscheck.

Por	 fim,	 cabe	 destacar,	 na	 década	 de	 1960,	 o	 projeto	 do	
palácio Vertical, a ser construída na Praça da liberdade, 
onde previa-se a demolição do atual Palácio da liberdade e 

sua substituição por um edifício, com 80 metros de altura e 
75 de profundidade, para receber o alto escalão do governo. 
A obra não foi não construída.

•
OTHER WORKS

The architect also designed the building for the David 
Rabello milk dispensary for the city of Belo Horizonte, in 
the 1950s, in the Calafate neighborhood. As well as this, 
he also designed the Jaime Gomes Childcare Center, in 
the Salgado Filho neighborhood, at the request of Sarah 
Kubtischek, then president of the organization “Voluntárias 
de Minas”. The buildings were constructed for the distribution 
of milk to disadvantaged mothers and children.

In 1952, he designed the ERH residence. The house had two 
floors.	 The	 living	 room,	 bedrooms,	 kitchen	 and	 bathroom	
were	on	the	second	floor	and	the	area	for	the	bar	and	social	
area	was	on	the	lower	floor.	

In the project, the use of angled slabs of concrete and pillars 
that supported the overhanging roof was highlighted. 
According to Danilo Matoso, this work was stripped of its 
character as it was built.  
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Still in the 1940s, the architect designed pedro Aleixo’s house 
which has since been demolished, but was characterized by 
the use of angled slabs of concrete and a style very similar to 
that of Casa Kubitschek.

Finally, it should be highlighted that in the 1960s, Niemeyer 
designed the palacio Vertical, a building 80 meters high 
and	75	deep,	to	serve	as	offices	for	the	highest	levels	of	the	
government. It was to be built in liberdade square, where 
the demolition of the current “Palácio da liberdade” was 
planned, but the building was never constructed.  

•
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Detalhe do Teatro Municipal (atual Palácio das Artes) - Foto: Cássio Campos
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Oscar Niemeyer - Imagem: Kika Antunes
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OSCAR NIEMEYER

Oscar	 ribeiro	 de	 Almeida	 de	 Niemeyer	 Soares	 (rio	 de	
Janeiro	 rJ	 1907	 -	 2012).	 Arquiteto	 formado	 pela	 Escola	
Nacional	de	Belas	Artes	(Enba),	no	rio	de	Janeiro,	em	1934.	
Nesse mesmo ano, freqüenta, como estagiário, o escritório 
do	arquiteto	e	urbanista	Lucio	Costa	(1902-1998).	Em	1936,	
integra a comissão criada para realizar o projeto da sede do 
Ministério	 da	 Educação	 e	 Saúde	 (MES),	 no	rio	de	 Janeiro,	
sob supervisão do arquiteto franco-suíço le Corbusier 
(1887-1965).

entre 1940 e 1944, a pedido do então prefeito de Belo 
Horizonte,	 Juscelino	 Kubitschek	 (1902-1976),	 projeta,	 o	
Conjunto Arquitetônico da Pampulha. Através do ministro 
da educação e Cultura, Gustavo Capanema, jK conhece 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.

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!
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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.”	(NIEMEyEr,	1998,	p.	94)

No ano de 1947, é convidado pela Organização das Nações 
Unidas	 (ONU)	 para	 participar	 da	 comissão	 de	 arquitetos	
encarregada do projeto de sua futura sede em Nova York.

No Rio de janeiro, em 1955, funda a revista Módulo e no 
ano seguinte começa, a convite do presidente da República, 
juscelino Kubitschek, a colaborar na construção da nova 
capital do Brasil, Brasília, cujo plano urbanístico estava sendo 
elaborado por lucio Costa.

entre os projetos mais importantes de Niemeyer destacam-
se o Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo, em 1951, 
a sede do Partido Comunista Francês, em Paris, no ano de 
1965, a escola de Arquitetura de Argel, na Argélia, em 1968, 
a sede da editora Mondadori, em Milão, Itália, no ano de 
1968 e a sede do jornal L’Humanité, Saint-Denis, na França, 
em 1987.

Oscar Niemeyer falece em 5 de dezembro de 2012, aos 104 
anos de idade, em decorrência de uma infecção respiratória. 
em mais de 80 anos de carreira, deixa um grande legado de 
projetos e obras.

•
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OSCAR NIEMEYER 

Oscar	ribeiro	de	Almeida	Niemeyer	Soares	 (rio	de	Janeiro	
rJ	1907	-2012).

Architect, graduated from the National School of Fine Arts 
(Enba),	in	rio	de	Janeiro,	in	1934.	That	same	year	he	became	
a trainee in the architect and urban planner lucio Costa’s 
office	(1902-1998).	In	1936,	he	joined	the	committee	set	up	
to design the headquarters of the Ministry of education and 
Health	(MES)	in	rio	de	Janeiro,	under	the	supervision	of	the	
French-Swiss	architect	Le	Corbusier	(1887-1965).

Between 1940 and 1944, at the request of the then mayor 
of	 Belo	 Horizonte	 Juscelino	 Kubitschek	 (1902-1976),	 he	
designed the Pampulha Architectural Complex. Through 
the Minister of education and Culture Gustavo Capanema, 
jK met the young architect Oscar Niemeyer, who was then 
asked to design the new Pampulha, as he himself tells us in 
his memoirs.

“One day Capanema took me to Benedito Valadares, 
Governor of Minas Gerais, who planned to build a 
casino in the ‘Acaba Mundo’. It was then that I met 
juscelino Kubitschek, candidate for mayor of Belo 
Horizonte. I designed the project and showed it to 
Benedito, but the subject was only revisited months 
later when jK, mayor of the city, called me again.

On the appointed day I returned to Belo Horizonte with 
Rodrigo. I talked to jK again, who explained: “I want 
to create a leisure neighborhood in Pampulha, a lovely 
neighborhood like no other in the country. With a 
casino, club, church and restaurant, and he needed the 
casino project for tomorrow.“ I replied to his request, 
preparing what he had asked me during the night in 
my room at the Central Hotel.

I had never seen so much enthusiasm, so much will 
to	succeed,	so	much	confidence	in	a	project	 in	which	
many	difficulties	lay	ahead.

The work began. jK followed it day by day, convinced 
that it would be something important for the city. We 
would often visit the building sites in Pampulha, as 
well as take a speedboat to see them from a distance, 
reflected	 in	 the	 waters	 of	 the	 lake.	 JK	 coudn’t	 help	
saying: ‘How beautiful! It will be the most beautiful 
neighborhood in the world!’

Pampulha was hard work; especially for jK. He 
struggled to raise impossible funds, against the inertia 
that surrounded him, and against the parochialism of 
his companions. 

For me, Pampulha was the beginning of my life as 
an architect. It began with so much enthusiasm! The 
beginning of those long car trips, bumping along the 
dirt roads, sometimes covered in mud, forcing us to 
stop and seek help. We even asked to use a pair of 
oxen one day!
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The project interested me greatly. It was the prime 
opportunity to challenge the monotony surrounding 
contemporary architecture; the misunderstood trend 
of functionalism that castrated it; the dogmas of ‘form 
and function’ that emerged, contradicting the freedom 
that reinforced concrete allowed.

The curve attracted me; the free and sensual curve that 
the new technique suggested, that reminded me of old 
Baroque churches.

It is with pleasure that I recall the enthusiasm with 
which Pampulha was built, jK’s passion, the dedication 
of the people who worked on the project. It is worth 
remembering Ajax Rabelo, the builder, and the fraternal 
presence of his nephew Marco Paulo Rabello, who I 
met 20 years later in Brasilia, where, like in Pampulha, 
he provided his friend jK with the same cooperation 
as in those old days. There is the little church with its 
harmonious and varied curves, the casino, the club 
and the restaurant, challenging the eternal protesters. 
The latter covered by a winding canopy, the outdoor 
tables, to remind us that the curve can be beautiful, 
logical and graceful, if it is well built and structured.” 
(NIEMEyEr,	1998,	p.	94)

In	 1947,	 he	 was	 invited	 by	 the	 United	 Nations	 (UN)	 to	
participate in the commission of architects in charge of 
designing its future headquarters in New York.

In Rio de janeiro, in 1955, he founded the magazine 
‘Módulo’, and in the following year he began, by invitation 
from President juscelino Kubitschek, to collaborate in the 
construction of the new capital of Brazil, Brasília, for which 
the urban plan was being designed by lucio Costa.

Among the most important projects by Niemeyer we 
highlight the Ibirapuera Park, in São Paulo city, in 1951; 
the French Communist Party headquarters in Paris, in 1965; 
the School of Architecture of Algiers, Algeria, in 1968; the 
headquarters of the Publisher Mondadori in Milan, Italy, 
in 1968; and headquarters of the newspaper “l’Humanité, 
Saint-Denis”, France, in 1987.

Oscar Niemeyer died on December 5, 2012, at 104 years of 
age, due to a respiratory infection. In a career of over 80 
years, he leaves a great legacy of projects and buildings.

•
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Detalhe do Edifício Niemeyer - Foto: Cássio Campos
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As publicações dessa linha referem-se 
a instrumentos de gestão, diagnósticos, 
mapeamentos, dentre outros, tendo 
por	 objetivo	 divulgar	 as	 reflexões,	
avaliações e resultados da política 
cultural desenvolvida no Município.

MANUAL DE USO DOS SELOS EDITORIAIS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA           04

OS SELOS EDITORIAIS:
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Os Roteiros Arquitetônicos buscam a reinterpretação do conceito de acervo nos 
museus e centros de referência, forçando a sua abertura para a cidade. Assim, 
pretende-se direcionar-se na interpretação dos marcos arquitetônicos e referências 
urbanas como parte de seu acervo.

A publicação dessa edição dos Roteiros Arquitetônicos Casa do Baile – Oscar 
Niemeyer em Belo Horizonte, traz um roteiro cultural que abordará as obras do 
arquiteto em Belo Horizonte.
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