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Todo ser humano é produto da cultura. 
Sua identidade é formada a partir da cul-
tura e de sua interação com o meio no 
qual vive. Pelo estudo da identidade cul-
tural de um grupo, obtêm-se inúmeras in-
formações sobre seu modo de viver, seus 
valores e suas formas de lidar com o mun-
do, incluindo seu patrimônio.

Chamamos de Patrimônio tudo o que 
possuímos ou que faça parte de nossa his-
tória e vida. Pode ser patrimônio natural 
(conjunto de montanhas, rios, florestas e 
animais) ou cultural (tudo o que o homem 
cria, constrói ou produz). Esse Patrimônio 
ou bem cultural, que pode ser material ou 
imaterial, também faz parte desse con-

Conjunto Arquitetônico da Pampulha, 
podem conter valor histórico, social, 
político, econômico, afetivo, arquitetônico, 
turístico, artístico, científico, paisagístico 
ou cultural. Assim, eles podem nos dar 
valiosos testemunhos (pistas, vestígios) 
de nossa história, registros importantes 
para preservação e compreensão do 
patrimônio e da história. Isso também 
pode ajudar a conhecer e manter parte de 
nossa identidade.

“Uma cidade sem seus velhos edifícios 
é como um homem sem memória.” 
(TELLES, Leandro Silva, 1977, p.12).

junto tão significativo que forma nossa 
Identidade Cultural. É muito importante 
conhecermos e preservarmos nossa Iden-
tidade Cultural para garantir a liberdade 
de nosso povo.

A Constituição Brasileira define Patri-
mônio como “as formas de expressão; os 
modos de criar; as criações científicas, ar-
tísticas e tecnológicas; as obras, objetos, 
documentos, edificações e demais espa-
ços destinados às manifestações artísti-
co-culturais; além de conjuntos urbanos 
e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico” (BRASIL, art. 216).
Os monumentos também fazem parte do 
nosso patrimônio. Edifícios, como os do 
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Preservar é cuidar, proteger, tomar conta 
do patrimônio procurando manter nossa 
identidade para sermos capazes de co-
nhecer o passado, compreender e trans-
formar o presente e poder construir o 
futuro de maneira melhor.

Entretanto, o homem pode tanto cons-
truir quanto destruir. Se quisermos pre-
servar o que já foi construído, é necessá-
rio protegermos e cuidarmos muito bem 
do patrimônio, inclusive os monumentos 
e as obras de arte. Cuidar deles antes que 
sofram algum mal é realizar o que cha-
mamos de conservação preventiva. Isso 
é muito importante para proteger o pa-
trimônio e evitar que venha a precisar de 

cuidados mais caros e complexos depois 
de já haver se deteriorado.

Cuidados simples, mas muito espe-
ciais, são importantes para preservar os 
monumentos: reconhecer seu valor, não 
os abandonar (o uso deve ser compatível 
com sua estrutura física e preservar sua 
integridade e características originais 
tanto quanto possível), realizar sua manu-
tenção (limpeza, reparos nas instalações 
elétricas, hidráulicas, telhados, calhas, jar-
dins), educar e orientar quem ali vive ou 
seus visitantes, cuidar de sua segurança, 
guardar e proteger. Tudo isso antes que o 

prédio ou elementos que o compõem sofram 
algum mal.

No entanto, existem inúmeros outros fatores e 
agentes de deterioração que podem ainda da-
nificar ou estragar o patrimônio material: o sol, 
a chuva ou umidade excessiva (infiltrações), a 
poluição, a poeira (sujeira), os gases, os fungos 
(mofo), os cupins, insetos, ratos, morcegos, 
capivaras e outros animais, além do abando-
no e das depredações (vândalos ou vandalis-
mo). Assim como nós devemos nos proteger, 
nossos monumentos também devem receber 
cuidados. Quando e se necessário, o uso de re-
paros e remédios adequados serão indicados 
para cada “doença” que poderia prejudicar a 
“vida” do edifício.

Todos os que visitam e apreciam um monu-
mento, ou obras de arte, também podem e 
devem contribuir com boa educação e consci-
ência. A atitude de cada um pode fazer muita 
diferença para todos.ÔN

IO
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o ConJunto arQuitEtôniCo 
Da PamPulHa

A construção do Conjunto Arquitetôni-
co da Pampulha, no início da década de 
1940, representou um marco na história 
da arquitetura no Brasil, na medida em 
que trouxe inovações que significaram 
o nascimento de um novo olhar sobre a 
arquitetura. Configurou-se um momento 
de abertura dos modos de pensar e fazer, 
propiciando novos hábitos, costumes, mo-
dos de viver, morar e socializar na quase 
cinquentenária Belo Horizonte.

Juscelino Kubitschek, então prefeito da 
capital mineira, vislumbrou fazer da rural 
Pampulha um bairro sofisticado voltado 

para o lazer e o turismo. JK encontrou no 
jovem arquiteto Oscar Niemeyer um par-
ceiro capaz de traçar e materializar seus 
ideais. Niemeyer, através de sua nova ar-
quitetura modernista, utilizou-se da liber-
dade proporcionada pelo uso do concreto 
armado. Surgiu, assim, um novo estilo, 
genuinamente brasileiro, que alcançou 
repercussão internacional.

O Conjunto Arquitetônico proposto com-
preendia o Cassino – atual Museu de Arte 
da Pampulha – a Casa do Baile, o Iate Clu-
be, a Igreja São Francisco de Assis, o Golfe 
Club (onde funciona hoje o Zoológico) e 
um hotel, cuja construção não passou dos 
alicerces.

A primeira obra do Conjunto foi o Cassi-
no da Pampulha, construído em terreno 
projetado sobre a lagoa. O Cassino atraiu 
belo-horizontinos e turistas em busca 
de diversão no início da década de 1940. 
Além dos jogos, o Cassino oferecia uma 
programação diversificada, com janta-
res dançantes, apresentações circenses e 
shows musicais.

A Casa do Baile foi idealizada também 
como um espaço de diversão, funcionan-
do como restaurante dançante. As tra-
vessias de barco de um lado para o outro 
eram comuns entre o Cassino e a Casa do 
Baile, em noites de descontração e dança. P AM

PU
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Além disso, ali ocorriam festas, bailes e 
encontros para assistir às competições 
de remo.

Em 1946, com a proibição do jogo de azar 
no Brasil, o “Palácio de Cristal” – como 
ficou conhecido o Cassino da Pampulha 
– foi fechado. Esse fato atingiu o Con-
junto da Pampulha como um todo, dei-
xando seus monumentos em estado de 
abandono e esquecimento. Em 1954, com 
o rompimento da barragem, as atenções 
se voltam novamente para o estado de 
degradação em que toda a Pampulha se 
encontrava. A

LH dições artísticas, recepções de formaturas, 
galeria de arte e até mesmo como uma bo-
ate. Em 1957, o edifício onde antes funcio-
nara o antigo Cassino da Pampulha passa 
a abrigar o Museu de Arte de Belo Hori-
zonte, atual Museu de Arte da Pampulha 
(MAP).

Atualmente, o MAP e a Casa do Baile pro-
movem ações e discussões sobre as temá-
ticas que ali se desenvolvem por meio de 
publicações, exposições, seminários, ati-
vidades culturais, programas educativos, 
entre outros. Em seus objetivos encon-
tram-se a preservação, difusão, pesquisa e 
fomento das artes visuais moderna e con-
temporânea.

O fechamento do Cassino também trouxe 
repercussões para a Casa do Baile que, a 
partir da década de 1950, teve usos como 
restaurante e depósito, dentre outros. 
A Casa foi fechada, teve sua arquitetura 
desrespeitada e descaracterizada e sofreu 
gravemente com o abandono. Esse qua-
dro a levou a um estágio de degradação 
que mobilizou, por fim, um movimento 
de restauro com a participação do pró-
prio Oscar Niemeyer. Em 2002 atribui-se 
nova vocação para o espaço, que passou a 
funcionar como Centro de Referência de 
Arquitetura, Urbanismo e Design.

Desde seu fechamento, o prédio do Cas-
sino teve diferentes usos, como para au-

10



CaSa Do  BailE 

A Casa do Baile situa-se numa ilha artificial ligada à avenida 
apenas por pequena ponte, que convida a um caminhar simples 
e despretensioso. Em sua arquitetura, predominam as formas 
curvas e são evidentes as potencialidades trazidas pelo uso do 
concreto armado, permitindo moldar e explorar formas. 

Seu formato ameboide é composto por dois principais volumes. 
O maior, que abriga o salão, é resultado da interseção de dois 
círculos que se tocam na parede de vidro e cujo distanciamento, 
nos fundos, cria um espaço em meia lua que abriga a área de 
serviços. Desse volume projeta-se uma sinuosa marquise, 
ritmada por um jogo de colunas que dialoga com as curvas da 
lagoa. A marquise termina num volume menor, antigo camarim, 
associado a uma concha acústica externa que servia como palco. 
Integram a edificação os jardins de Burle Marx.

B
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azulEJo (tile)

Os azulejos são alguns dos elementos comuns entre os 
monumentos que ressaltam o conceito de conjunto das 
edificações projetadas por Niemeyer na Pampulha. Trazem 
também a feição tradicional colonial de inspiração portuguesa 
às obras modernistas. São encontrados na Casa do Baile no 
padrão 15x15 cm branco com estampa em esmalte azul.

SALãO DE 
ExPOSIçõES

PáTIO

PONTE JARDIM

LAGO

PALCO

MARQUISE

SO 

N



CalçaDa PortuguESa 
(Portuguese stone sidewalk)

A calçada portuguesa foi o revestimento escolhido para o piso 
da área externa, ladeando a edificação e os jardins. É composto 
pelo calcetamento de pedras irregulares e é muito utilizado 
na pavimentação de calçadas e espaços públicos. Como diz o 
próprio nome, esse tipo de piso surgiu em Portugal e obteve 
grande difusão entre os países colonizados pelos portugueses.

PALCO
SALãO DE 

ExPOSIçõES

PONTE JARDIM

LAGO

MARQUISE

SO 

N
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CoBogó

O cobogó é um elemento em concreto vazado. Aplicado em 
conjunto, cria paredes e superfícies que permitem a circulação 
de ar e ventilação entre ambientes, ao mesmo tempo em que 
resguarda certa privacidade. O conceito foi criado em Recife no 
início do século xx e seu nome deriva da junção das iniciais de 
seus três criadores: Amadeu Oliveira Coimbra, Ernest August 
Boeckmann e Antônio de góis. A Casa do Baile possui um jogo 
de cobogós que abraça parte da área de serviço, numa faixa de 
1 metro de altura.

SALãO DE 
ExPOSIçõES

PáTIO

PONTE JARDIM

LAGO

PALCO

MARQUISE

SO 

N
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granito JuParaná (Juparaná granite)

Peças de granito juparaná cortadas em curva, com 15x70 cm, 
revestem as colunas da Casa do Baile.

SALãO DE 
ExPOSIçõES

PáTIO

PONTE JARDIM

LAGO

PALCO

MARQUISE

SO 

N



mármorE italiano (italian marble)

O revestimento da lateral da laje da marquise é feito com placas 
de mármore italiano de 40 cm de altura, como uma fita a destacar 
seu traçado curvo.

SALãO DE 
ExPOSIçõES PáTIO

PONTE JARDIM

LAGO

PALCO

MARQUISE

SO 

N
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Pano DE ViDro (glass Cloth)

O pano de vidro é um recurso utilizado para promover a 
integração entre ambientes, no caso da Casa do Baile, entre o 
salão e o jardim. Originalmente, pretendia-se a utilização em 
todo o espaço, com mesas e cadeiras sob a marquise e o palco 
externo com música.

O uso de grandes superfícies envidraçadas foi possível graças 
às esquadrias de ferro.

SALãO DE 
ExPOSIçõES

PáTIO

PONTE JARDIM

LAGO

PALCO

MARQUISE

SO 

N
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PaStilHaS (mosaic tiles)

Muito utilizadas na arquitetura moderna nas décadas de 1940 
e 1950, as pastilhas, que cumprem tanto uma função técnica 
de garantir estanqueidade à água nos revestimentos externos, 
quanto estética, podem ser vistas nos painéis decorativos. Na 
Casa do Baile, as pastilhas de porcelana sextavada revestem 
todo o palco externo.

SALãO DE 
ExPOSIçõES

PáTIO

PONTE JARDIM

LAGO

MARQUISE

SO 

N



PEroBa-Do-CamPo

O piso adotado para o interior da Casa do Baile foi o taco em 
peroba-do-campo, que aquece o ambiente e é muito apropriado 
para a prática da dança. Os tacos (21x7 cm) estão presentes nos 
pisos do salão e em partes das áreas de circulação e serviços.

PáTIO

PONTE JARDIM

LAGO

PALCO

MARQUISE

SO 

N
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muSEu DE artE Da PamPulHa

O edifício do antigo Cassino foi 
construído no terreno mais elevado da 
Lagoa da Pampulha e pode ser visto 
de quase todos os ângulos da região. 
Concebido a partir da alternância de 
volumes planos e curvos em fechamento 
de vidros e alvenaria, cria jogos de 
luzes e sombras. O bloco posterior da 
edificação, em semicírculo, estabelece um 
contraponto em relação ao salão principal 
construído a partir de linhas retas, sendo 
eles interligados internamente através 
de suaves rampas. As paredes de vidro 

M

A

Pe as colunas que sustentam a marquise 
são outros elementos que agregam leveza 
ao edifício, além de permitir uma relação 
entre os jardins externos e o espaço 
interno do museu.

Niemeyer lançou mão de materiais 
importados destinados a assegurar o luxo 
do ambiente e a refletir o esbanjamento 
propiciado pelos jogos, harmonizando-
se tudo ao desfile das personagens 
noturnas. Materiais reflexivos como 
os espelhos rosados, o ônix polido e o 
brilho das colunas de aço dialogam entre 
si, contrapondo-se a elementos mais 
tradicionais, como os azulejos com feições 
coloniais e revestimentos de pastilhas.

Em 1946, com a proibição do jogo de azar 
no Brasil, o Cassino foi fechado. Em 1957 é 
criado o Museu de Arte de Belo Horizonte, 
atual Museu de Arte da Pampulha (MAP), 
importante espaço museal em Minas 
Gerais, dedicado à preservação, difusão, 
pesquisa e fomento das artes visuais 
moderna e contemporânea.

A partir de 2001, o MAP busca desenvol-
ver suas atividades com ênfase em traba-
lhos que estabeleçam diálogo com o pa-
trimônio arquitetônico e paisagístico da 
Pampulha.
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aço inox (Stainless Steel)

Encontrado no revestimento das colunas internas do Museu, 
bem como no revestimento do topo do guarda-corpo do Salão 
Nobre e Mezanino. Esse material foi utilizado também nos frisos 
da boca de cena do palco.

A artista Laura Belém, em sua obra As damas (2002), propõe um 
diálogo entre as colunas de granito da Casa do Baile e as colunas 
de aço inox do Museu de Arte da Pampulha. Essa obra é parte do 
acervo do MAP.
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azulEJoS (tile)

Inspirados na feição tradicional colonial portuguesa, branco 
com estampa em esmalte azul, no tamanho de 15x15 cm, esse 
revestimento oferece um contraste interessante com as obras 
modernistas.

Em sua obra Mercado Livre (2012), Nydia Negromonte fez uma 
pesquisa sobre a origem destes azulejos. Nessa pesquisa, a artista 
os encontrou em outras construções, sendo a mais antiga, a igreja 
de Nossa Senhora da Lapa do Desterro, no Rio de Janeiro, de 1881.

PLANTA 
PAVIMENTO
TÉRREO

SALãO NOBRE

ENTRADA 
PRINCIPAL

NE

N

ATELIê



BriSE-SolEil

Instaladas sobre a laje interna que circunda o Auditório, as 62 
placas do brise-soleil são feitas em madeira com acolchoamento 
revestido em cetim. Funcionam como bloqueador solar e como 
rebatedor acústico.

A artista Débora Bolsoni, na exposição Bolsa Pampulha 2005-
2006, toma o Auditório como caverna e elabora uma Estalactite 
Estofada (2006). Nessa obra, a artista replica as placas do brise 
em formatos diferentes.

AUDITóRIO

MEZANINO

PLANTA 
2º PAVIMENTO

NE

N
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ElEVaDor (Elevator)

Localizado no piso em madeira do palco do Auditório, dá acesso 
aos camarins, tendo seu maquinário visível na Sala Multiuso.

O elevador permitia aos músicos tocar na parte superior, o 
“Grill-room” (atual Auditório) e na inferior, o bar do Cassino 
(atual Sala Multiuso).

AUDITóRIO

MEZANINO

PLANTA 2º PAVIMENTO

NE
N

multiuso

Planta 
Pavimento
térreo



granito JuParaná (Juparaná granite)

Peças de granito juparaná bruto, de diferentes dimensões, reves-
tem a fachada do edifício.
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latão DouraDo (golden Brass)

Encontrado nos puxadores do Salão Nobre e Auditório e no 
corrimão da escada que leva ao Auditório.

A artista Nydia Negromonte na sua obra Escalera (2012), que fez 
parte da exposição Lição de Coisas, propõe uma intervenção no 
corrimão daquela escada, de modo a estabelecer um diálogo com 
a imagem de outra escada modernista existente supostamente 
no Uruguai. A imagem foi instalada naquela ocasião na parede 
da rampa esquerda que dá acesso interno ao Auditório.
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mármorE PortuguêS amarElo DE 
nEgraiS (amarelo negrais Portuguese marble)

O piso do Salão Nobre do Museu é revestido de placas de 72x75 
cm de mármore português Amarelo de Negrais, oriundo da 
região de Sintra. Composto de calcário microcristalino amarelo 
dourado, calciclástico e bioclástico, sua cor base é o amarelo, 
tendo em seu padrão fósseis de cor branca, resultando assim a 
textura visível na mistura desses dois elementos.
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mármorE traVErtino (travertine marble)

De origem italiana, esse mármore é muito utilizado como 
elemento decorativo na arquitetura. No MAP, as colunas 
externas são revestidas com placas, cortadas em curvas, de 72x5 
cm desse material.
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ônix argEntino (argentinian onyx)

As paredes das rampas e guarda-corpo do Salão Nobre e 
Mezanino são revestidos de ônix argentino, uma pedra 
translúcida com veios e nuances de tonalidades de branco, cinza, 
verde, entre outras.
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Pano DE ViDro (glass Cloth)

Recurso difundido com a arquitetura modernista, o pano de 
vidro pode ser observado em todo o prédio e promove uma visão 
privilegiada da Lagoa da Pampulha, integrando o ambiente 
interno e os jardins de Burle Marx.

Na obra Natureza da Paisagem (2011) do artista Eduardo 
Coimbra, a paisagem atravessa o vidro e invade o Museu, 
literalmente, por meio de um tapete de grama cultivado na parte 
interna do Museu.
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ParEDE DE ESPElHoS (mirrors Wall)

Composta por 422 espelhos de 59x59 cm, de cristal rosado de 
origem belga, essa parede separa a área expositiva da área 
administrativa do Museu.

O artista Damián Ortega em sua obra Ordem, Réplica, Acaso 
(2004), replica estes espelhos em estruturas dobráveis instaladas 
no Salão Nobre do Museu, propondo um diálogo entre eles. Essa 
obra faz parte do acervo do MAP.
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PLANTA 
LAJE

PaStilHaS (mosaic tiles)

Muito utilizadas na arquitetura moderna nas décadas de 
1940 e 1950, as pastilhas de porcelana foram aplicadas como 
revestimento da caixa de palco que se localiza na laje de 
cobertura do Museu. Também são encontradas com padrão 
sextavado (casa de abelha) nas colunas da área administrativa 
do MAP (antiga cozinha do Cassino) e nos espelhos dos degraus 
da escada do Auditório (antigo Grill-room).
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PEroBa-Do-CamPo

A peroba-do-campo é a madeira que pode ser encontrada no 
revestimento da boca de cena do palco do Auditório e nos tacos 
dos pisos do entrepiso e do Mezanino.

O artista Eduardo Coimbra na obra Planos de passagem (2011) 
cria bancos de madeira que emergem do chão, utilizando o mesmo 
formato das mesas do Cassino, e reproduzindo os desenhos dos 
tacos. Essa obra também faz parte do acervo do MAP.
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PiSo DE ViDro (glass Floor)

A pista de dança é de vidro, composta de 88 placas, medindo 
60x60 cm, possui 18 mm de espessura e é iluminada com 
lâmpadas fluorescentes. O piso de vidro é encontrado também 
na entrada do MAP em uma passarela iluminada, com 15 
placas de vidro laminado de 120x100 cm e espessura de 24 
mm. Em 1950, o piso original foi destruído pelo desabamento 
da marquise, devido à colisão de um automóvel contra suas 
colunas de sustentação. Vestígios foram encontrados durante 
sua reconstrução 63 anos depois, em 2013.
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PiSo SExtaVaDo (Hexagonal floor)

O piso de ladrilho hidráulico sextavado é encontrado hoje no 
sótão do Museu. Sabe-se que originalmente também revestia o 
piso da cozinha do Cassino.
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outroS lugarES Em 
QuE oS ElEmEntoS  São 
EnContraDoS

aço inox
Museu de Arte da Pampulha
azulejo
Casa do Baile, Iate Clube e Museu de 
Arte da Pampulha. Outros padrões são 
presentes na Casa Kubitschek e Igreja 
São Francisco de Assis.
Brise-soleil
Iate Clube, Igreja da Pampulha, Museu de 
Arte da Pampulha e Sede do Zoológico 
(Golfe Clube).
Calçada Portuguesa
Casa do Baile, Casa Kubitschek, Iate Clu-
be, Igreja São Francisco de Assis e Museu 
de Arte da Pampulha.
Cobogó
Casa do Baile e Casa Kubitschek.
Elevador
Museu de Arte da Pampulha.
granito Juparaná
Casa do Baile, Iate Clube, Igreja São 

Francisco de Assis e Museu de Arte da 
Pampulha.
latão Dourado
Casa Kubitschek e Museu de Arte da 
Pampulha.
mármore italiano
Casa do Baile
mármore Português amarelo de ne-
grais
Casa Kubitschek e Museu de Arte da 
Pampulha.
mármore travertino
Museu de Arte da Pampulha.
ônix argentino
Museu de Arte da Pampulha.
Pano de Vidro
Todas as edificações do conjunto arqui-
tetônico utilizam-se desse recurso, em 
algumas, associado às “janelas em fita” 
( janelas que acompanham toda a parede 
da fachada do edifício). As edificações 
funcionam como verdadeiros observató-
rios que permitem a fruição das paisa-
gens.
Parede de Espelhos
Museu de Arte da Pampulha.

Pastilhas
Casa do Baile, Casa Kubitschek, Igreja 
São Francisco de Assis, Museu de Arte da 
Pampulha.
Peroba-do-Campo
Casa do Baile, Casa Kubitschek, Igreja 
São Francisco de Assis e Museu de Arte 
da Pampulha.
Piso Sextavado
Casa Kubitschek e Museu de Arte da 
Pampulha.
Piso de Vidro
Igreja São Francisco de Assis e Museu de 
Arte da Pampulha.

lagoa Da PamPulHa

Jardim 
Zoológico

Casa 
Kubitschek

Museu  
de Arte

Igreja São Francisco 
de Assis

Iate 
Clube

Casa do Baile

Museu de Arte 
da Pampulha

39



gloSSário

alvenaria: conjunto composto de pe-
dras, tijolos, blocos ou outros elemen-
tos – com ou sem argamassa – que pode 
constituir paredes, muros, edificações e 
alicerces.
ameboide: composição de linhas sinuo-
sas com uso de curvas livres que lembra 
a forma de uma ameba.
Brise-soleil: conjunto de lâminas, mó-
veis ou não, podendo ser de diversos 
materiais, instalados horizontal ou verti-
calmente nas fachadas ou interior das edi-
ficações para controlar a entrada de sol 
sem barrar a ventilação.
Campanário: torre construída separada 
do corpo de uma igreja para abrigar sinos.
Concreto armado: material composto 
de cimento e aço com resistência à com-
pressão e à tração e boa flexibilidade. Ga-
rante sustentação à edificação, permite 

vencer grandes vãos livres e modelar o 
concreto de diferentes formas.
Curadoria: designação genérica do 
processo de concepção, organização e 
montagem da exposição pública. Inclui 
todos os passos necessários à exposição 
de um acervo, quais sejam: conceituação, 
documentação e seleção do acervo, pro-
dução de textos, publicações e planeja-
mento da disposição física dos objetos. 
Refere-se também ao cargo ou função 
exercida por aquele que é responsável 
por zelar pelo acervo de um museu. (Ca-
derno de Diretrizes Museológicas).
Empena cega: face ou fachada de uma 
edificação que não apresenta aberturas 
ou vãos para iluminação, ventilação e in-
solação.
Estanqueidade: capacidade de impedir 
a movimentação ou passagem da água, 
hermético, impermeável, sem vazamen-
tos ou sem infiltrações.

guarda corpo: estrutura que delimita 
uma área e serve de proteção contra que-
das. Usada em janelas, sacadas, varandas, 
escadas, entre lajes ou assoalhos.
ladrilho hidráulico: placas de diferen-
tes formas que podem ser fabricadas de 
diversos materiais (cerâmica, pedra, már-
more, porcelana, argila, metal, cimento), 
podendo ainda serem decoradas ou não. 
Servem como revestimento de pisos, pa-
redes, fornos, mesas ou outros. No Con-
junto Arquitetônico da Pampulha, é uti-
lizado como piso, constituído de cimento 
compressado.
marquise: pequena cobertura ou laje que 
se projeta além da edificação criando 
área de sombra e protegendo geralmente 
as fachadas e faces do edifício de chuvas 
e sol.
mezanino: pavimento intermediário en-
tre dois pisos que não ocupa a mesma 
área total deles e que permite o acesso 
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interno entre eles. A estrutura do meza-
nino pode ser de concreto, ferro ou ma-
deira, dentre outros. Habitualmente, sua 
finalidade é aumentar o espaço imobiliá-
rio. No Conjunto Arquitetônico da Pam-
pulha, o mezanino é mais um elemento 
de apelo estético e recurso utilizado para 
separação de ambientes.
Patrimônio cultural: O patrimônio é o 
legado que recebemos do passado, vive-
mos no presente e transmitimos às futu-
ras gerações. Nosso patrimônio cultural 
e natural é fonte insubstituível de vida e 
inspiração, nossa pedra de toque, nosso 
ponto de referência, nossa identidade. 
(UNESCO).
Patrimônio imaterial: Os Bens Cultu-
rais de Natureza Imaterial dizem respei-
to àquelas práticas e domínios da vida 
social que se manifestam em saberes, 
ofícios e modos de fazer; celebrações; 
formas de expressão cênicas, plásti-

cas, musicais ou lúdicas; e nos lugares 
(como mercados, feiras e santuários que 
abrigam práticas culturais coletivas). É 
transmitido de geração a geração, cons-
tantemente recriado pelas comunidades 
e grupos em função do ambiente, da 
interação com a natureza e da história, 
gerando sentimento de identidade e con-
tinuidade, contribuindo para promover o 
respeito à diversidade cultural e à criati-
vidade humana. É apropriado por indiví-
duos e grupos sociais como importantes 
elementos de sua identidade. (IPHAN).
Patrimônio material: O patrimônio 
material é composto pelo conjunto de 
bens culturais classificados, segundo 
sua natureza, nos quatro livros do tom-
bo: arqueológico, paisagístico e etno-
gráfico; histórico; belas artes; e das ar-
tes aplicadas. Eles estão divididos em 
bens imóveis, como os núcleos urbanos, 
sítios arqueológicos e paisagísticos e 

bens individuais; e bens móveis, como 
coleções arqueológicas, acervos muse-
ológicos, documentais, bibliográficos, 
arquivísticos, videográficos, fotográfi-
cos e cinematográficos (IPHAN). Há 
ainda os chamados bens integrados que 
são elementos geralmente agregados à 
arquitetura, tais como retábulos, forros, 
cimalhas, púlpitos e outros elementos 
ornamentais.
Pilotis: espaço interno na área de 
projeção de uma edificação, criado 
geralmente por um conjunto de colunas 
(pilares) de sustentação que pode deixar 
o pavimento térreo livre.
Verga: peça horizontal colocada nas 
partes superior e inferior dos vãos de 
portas e janelas, apoiando-se em suas 
extremidades. Seu uso visa evitar trincas 
e rachaduras nas alvenarias.
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KNOwING AND RECOGNIZING: 
Cultural HEritagE

ARCHITECTURAL HERITAGE 
MAP AND THE BALL HOUSE
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Every human being is a product of culture. Their 
identity is formed through culture and through 
their interaction with the environment in which 
they live. A study of the cultural identity of a 
group may reveal plenty of information about 
their lifestyle, their values and ways of dealing 
with the world, including their heritage.

we call heritage all that we possess or all that 
makes part of our history and life. It can be both 
natural (set of mountains, rivers, forests and 
animals) or cultural heritage (all that man creates, 
builds or produces).This heritage or cultural 
asset, which may be material or immaterial, is 
also part of this significant set that shapes our 
cultural identity. It is very important to know and 
to preserve our cultural identity in order to ensure 
the freedom of our people.

The Brazilian Constitution defines heritage as 
“the forms of expression; the ways of creating; the 
scientific, artistic and technological creations; the 
works, objects, documents, buildings and other 
spaces intended for artistic and cultural events; 
as well as urban complexes and sites of historical, 
scenic, artistic, archaeological, paleontological, 
ecological and scientific value” (BRAZIL, art. 216).

Monuments are also part of our heritage. 
Buildings, such as the Pampulha Architectural 
Complex, may contain historical, social, political, 
economic, affective, architectural, tourist, artistic, 
scientific, scenic or cultural value. Thus, they can 

give us valuable evidence (tracks, traces) of our 
history and important records for preserving and 
understanding our heritage and history. This can 
also help us know and keep part of our identity.

“A city without its old buildings is like a man 
without a memory.” (TELLES, Leandro Silva, 1977, 
p.12).

Preserving is caring, protecting, taking 
responsibility for heritage, seeking to maintain 
our identity in order to be able to know the past, 
understanding and transforming the present and 
then being able to build the future in a better way.

However, man can destroy as much he can build. 
If we want to preserve what has already been built, 
it is necessary to protect and take good care of our 
heritage, including monuments and works of art. 
Taking care of them before they suffer any harm is 
to perform what we call preventive conservation. 
This is very important to protect assets and avoid 
that it requires more complex and expensive care 
after having been already deteriorated.

Simple but very effective care is important to 
preserve the monuments, such as: recognizing 
their value, not abandoning them (their use 
must be compatible with their physical structure 
and must preserve their integrity and original 
characteristics as much as possible), performing 
maintenance (cleaning, repairing electrical and 
hydraulic installations, roofs, gutters and gardens), 

educating and guiding their inhabitants and 
visitors, taking care of their safety, guarding and 
protecting them. All this must be done before the 
building or the elements that compose it suffer 
any harm.

However, there are numerous other factors and 
agents of deterioration that can damage or even 
ruin the material heritage: the Sun, the rain or 
excessive moisture (leaks), pollution, dust (dirt), 
gases, fungi (mold), termites, insects, rats, bats, 
capybaras and other animals, besides the neglect 
and the depredations (vandals or vandalism). Just 
as we must protect ourselves, our monuments 
should also receive care. when and if necessary, 
the use of adequate repair and medicines should 
be indicated for each “disease” that could endanger 
the “life” of the building.
All who visit and enjoy a monument, or works 
of art, can and should also contribute with good 
education and awareness. The attitude of each one 
of us can make a difference for everyone.



PamPulHa arCHitECtural 
ComPlEx

The construction of Pampulha Architectural 
Complex in the early 1940s was a milestone 
in the history of architecture in Brazil, in that it 
brought innovations that meant the birth of a new 
perspective on architecture. A shift in the ways of 
thinking and doing was experienced, providing 
new habits, customs, ways of living, staying and 
socializing in Belo Horizonte, a city with, then, 
almost fifty years of history. 

Juscelino Kubitschek, the mayor of the state capital 
at that time, wanted to transform the rural area of 
Pampulha into a fancy neighborhood for leisure 
and tourism. JK saw in the young architect Oscar 
Niemeyer a partner to design and make his ideals 
come true. Niemeyer, through his new modernist 
architecture, felt free to design using reinforced 
concrete. Thus, a new, genuinely Brazilian style 
emerged, reaching international repercussion.
The proposed architectural complex included 
the Casino - current Pampulha Museum of Art - 
the Ball House (Casa do Baile), the Yacht Club, 
the Church of Saint Francis of Assisi, the Golf 
Club (where today stands the City Zoo) and a 
hotel, whose construction has not moved beyond 
foundations. 

The first work of the Complex was the Pampulha 
Casino, built on land and designed on the lagoon. 
The Casino attracted the inhabitants and tourists 

of Belo Horizonte looking for fun in the early 
1940s. In addition to the games, the Casino offered 
a diverse program with dinner dances, circus 
performances and concerts.

The Ball House was also created as a fun space, 
serving as a dancing restaurant. Boat crossing 
from one side to the other was common between 
the Casino and the Ball House, during the nights 
of dance and relaxation. In addition, there 
occurred parties, dances and meetings to watch 
rowing competitions.

In 1946, with the prohibition of gambling in Brazil, 
the “Crystal Palace” - as the Pampulha Casino 
was known - closed its doors. This fact affected 
the Pampulha Complex as a whole, leaving its 
monuments in a state of neglect and oblivion. In 
1954, with the dam breaking, attention turned back 
to the state of degradation in which all Pampulha 
was.

The closing of the Casino has also had 
repercussions on the Ball House that, from the 
1950s, started to function as a restaurant and 
storage, among others. The house was closed, 
had its architecture disrespected and destroyed, 
seriously suffering the consequences of its 
abandon. This framework led to a degradation 
stage that mobilized finally a restore movement 
with the participation of own Oscar Niemeyer. 
In 2002 a new purpose for the space was created, 
which started functioning as a Reference Center 

for Architecture, Urban Planning and Design.

Since its closure, the building of the Casino has 
had different uses such as for artistic hearings, 
graduation receptions, art gallery and even as a 
nightclub. In 1957, the building where once was 
the old Pampulha Casino starts sheltering the Belo 
Horizonte Museum of Art, currently the Pampulha 
Museum of Art (MAP).

Today, the MAP and the Ball House promote 
actions and discussions on issues raised there 
by means of publications, exhibitions, seminars, 
cultural activities, educational programs, among 
others. Their goals include the preservation, 
dissemination, research and encouragement of 
modern and contemporary visual arts.



tHE Ball HouSE 

The Ball House is located on an artificial island 
linked to the avenue only by a small bridge, a path 
that invites us into a simple and unpretentious 
walk. In its architecture, curves and shapes 
predominate and its potential is evidenced and 
brought about by the use of reinforced concrete 
and the exploration of new ways of molding.

Its amoeba-like shape consists of two main 
volumes. The largest one, which houses the hall, 
is the result of the intersection of two circles that 
touch each other in the glass wall, and whose gap, 
at their back, creates a half-moon shaped space 
that houses the service area. From this volume 
is projected a winding awning, paced by a set of 
columns that dialogues with the lagoon’s curves. 
The awning ends in a smaller volume, where once 
was a dressing room, associated with an external 
acoustic shell that used to serve as a stage. The 
gardens of Burle Marx integrate the building.

tile
The tiles are some of the common elements among 
the monuments that highlight the assembly 
concept of the buildings designed by Niemeyer in 
Pampulha. They also bring a traditional colonial 
look of Portuguese inspiration to modern works. 
They can be found in the Ball House, in a white 
15x15cm, blue enameled pattern.

Portuguese stone sidewalk 
The Portuguese stone sidewalk was the chosen 
coating for the floor of the outdoor area, flanking 
the building and the gardens. It is composed by 
the flooring with irregular stones and is often 
used for paving sidewalks and public spaces. As 
the name itself says, this type of floor appeared 
in Portugal and had great diffusion between the 
countries colonized by the Portuguese.

Cobogó
The Cobogó is an element in perforated 
concrete. when applied together, it creates 
walls and surfaces that allow for air circulation 
and ventilation between environments while 
protecting privacy. The concept was created in 
Recife in the early twentieth century and derives 
its name from combining the initials of its three 
creators: Amadeu Oliveira Coimbra, Ernest 
August Boeckmann and Antônio de Góis. The Ball  
House has a set of cobogós that embraces part of 
the service area in a range of 1 meter high.

Juparaná granite
Curved cut Juparaná granite pieces in 15x70 cm 
cover the columns of the Ball House.

italian marble
The surface of the slab side of the awning is done 
in Italian marble plates of 40 cm, like a tape, 
highlighting its curved path.

glass Cloth
The glass cloth is a resource used to promote 
integration between environments, as in the case 
of the Ball House, between the hall and the garden. 
Originally, it was intended for use in any space, 
with tables and chairs under the awning and the 
outdoor stage filled with music. The use of large 
glass surfaces was possible thanks to the iron 
frames.

mosaic tiles 
widely used in modern architecture in the 1940s 
and 1950s, the mosaic tiles, which meet both a te-
chnical function - to ensure watertight in external 
cladding - and aesthetic, can be seen in the deco-
rative panels. In the Ball House, hexagonal porce-
lain mosaic tiles cover the outdoor stage.

Peroba-do-Campo
The material used for the flooring in the Ball Hou-
se was Peroba-do-Campo parquet floor, which he-
ats the room and is especially suitable for dance 
practice. The parquet (21x7 cm) is present in the 
hall floors and parts of both the circulation and 
services areas.



Brise-soleil
Installed on the internal slab surrounding the 
Auditorium, the 62 plates of the brise-soleil are 
made of wood in satin-coated cushioning. They 
serve both as sunscreen and as acoustic hitter.
The artist Débora Bolsoni, in the exhibition Bolsa 
Pampulha 2005-2006, uses the Auditorium as a 
cave and creates an upholstered stalactite (2006). 
In this work, the artist replicates the brise plates in 
different formats.

Elevator
Located in the wooden floor of the auditorium 
stage, it gives access to the dressing rooms, with 
its visible machinery in the «Sala Multiuso» 
(Multipurpose Room).
The elevator allowed the musicians to play at 
the top, the «Grill-room» (now the Auditorium) 
and at the bottom, the bar of the Casino (now 
Multipurpose Room).

Juparaná granite
Gross Juparaná granite pieces of different 
dimensions cover the façade of the building.

golden Brass
Found in the handles of the Grand Hall and 
Auditorium and in the handrail of the stairs 
leading to the auditorium. The artist Nydia 
Negromonte in her work “Escalera” (Stairway) 
(2012), which was part of the exhibition “Lição de 
Coisas” (Lessons from the Things), proposes an 
intervention on the handrail of that stairway, so

PamPulHa art muSEum

The old Casino building was built on the highest 
ground of the Pampulha Lagoon and can be seen 
from almost every corner of the region. Designed 
from the alternation of flat and curved volumes 
covered with glass and masonry, it creates a play 
of light and shadow. The subsequent block of the 
building, in a semicircle, provides a counterpoint 
to the main hall constructed from straight lines, 
being internally interconnected through smooth 
ramps. The glass walls and columns supporting 
the awning are other elements that add lightness 
to the building, while providing a link between the 
external and the internal gardens of the museum 
space.

Niemeyer made use of imported materials in or-
der to provide luxury for the environment and to 
reflect the sense of ostentation brought about by 
the games and by the people showing themselves 
off in the nightlife scene. Reflective materials such 
as pink mirrors, polished onyx and the brightness 
of the steel columns interact with each other, as 
opposed to more traditional elements such as tiles 
with colonial features and mosaic tile coatings.

In 1946, with the prohibition of gambling in Brazil, 
the Casino closed its doors. In 1957, Belo Horizon-
te Museum of Art, current Pampulha Museum of 
Art (MAP) is created, a leading museum space in 
Minas Gerais, dedicated to the preservation, disse-
mination, research and promotion of modern and 

contemporary visual arts.
Since 2001, MAP seeks to develop its activities 
with emphasis on works that establish a dialogue 
with the architectural and landscape heritage of 
Pampulha.

Stainless Steel
Found in the coating of the internal columns of the 
Museum as well as the in the coating of the top 
of the guardrail of the Grand Hall and Mezzanine. 
This material was also used in the friezes of the 
stage plateau.
The artist Laura Belém, in her work “As Damas” 
(The ladies) (2002), proposes a dialogue between 
the granite columns of the Ball House and the 
stainless steel columns of the Pampulha Art 
Museum. This work is part of MAP’s collection.

tiles
Inspired by the traditional Portuguese colonial 
style, in white with print in blue enamel, size 15x15 
cm, this coating provides an interesting contrast 
to the modernist works.
In his work “Mercado Livre” (Free Market) (2012), 
Nydia Negromonte did a research on the origin of 
these tiles. In this research, the artist found them 
in other buildings, the oldest being the church 
of Nossa Senhora da Lapa do Desterro in Rio de 
Janeiro, 1881. 



to establish a dialogue with the image of another 
existing modernist stairway that supposedly 
exists in Uruguay. The image was installed on that 
occasion on the left ramp wall that gives access to 
the internal Auditorium.

amarelo negrais Portuguese marble
The Grand Hall of the Museum floor is covered 
with plates of 72x75 cm Amarelo Negrais 
Portuguese Marble, coming from Sintra region. 
Composed of golden yellow microcrystalline 
limestone, calciclastic and bioclastic, its base 
color is yellow, having in his pattern white fossils, 
thereby resulting in a visible texture of the mixture 
of these two elements.

travertine marble
This marble of Italian origin is widely used as 
a decorative element in architecture. In MAP, 
external columns are covered with plates, cut into 
72x5 cm curves of this material.

argentinian onyx
The walls of the ramp and guardrail of the Grand 
Hall and Mezzanine are coated with Argentine 
onyx, a translucent stone with veins and nuances 
of shades of white, gray, green, among others.

glass Cloth
A resource that became widespread through the 
modernist architecture, the glass cloth can be 
seen throughout the building, offering a privileged 
view of the Pampulha Lagoon while connecting 

the internal room to the gardens of Burle Marx. In 
the work “Natureza da Paisagem” (Nature of the 
Landscape) (2011) of the artist Eduardo Coimbra, 
the landscape crosses the glass and breaks into 
the museum, literally, through a carpet of grass 
grown inside the Museum.

mirrors Wall
Comprising 422 mirrors of 59x59 cm, made of 
pink crystal of Belgian origin, this wall separates 
the exhibition area from the administrative area 
of the Museum. The artist Damián Ortega in 
his work Ordem, Réplica, Acaso (Order, Reply, 
Chance) (2004), replicates these mirrors in folding 
structures on the Grand Hall of the Museum, 
proposing a dialogue between them.This work is 
part of MAP›s collection.

mosaic tiles 
widely used in the modern architecture of the 
1940s and 1950s, the porcelain tiles were used as 
coating of the stage box located in the roof slab 
of the Museum.They are also found in hexagonal 
pattern (honeycomb) in the columns of the 
administrative area of MAP (old kitchen of the 
Casino) and in the mirrors of the stairway steps of 
the Auditorium (formerly Grill-room). 

Peroba-do-Campo
The Peroba-do-Campo wood can be found in the 
coating of the stage plateau of the Auditorium 
and in the parquet of the mezzanine floors and the 
Mezzanine.

The artist Eduardo Coimbra in his work “Planos 
de passagem” (Passage Plans) (2011) creates 
wooden benches that emerge from the ground, 
using the same format of the Casino tables, and 
reproducing the parquet designs. This work is also 
part of MAP’s collection.

glass Floor
The dance floor is made of glass, consisting of 88 
plates, measuring 60x60 cm, with 18 mm thick, 
illuminated with fluorescent lamps. The glass 
floor is also found in the entrance of MAP in a 
lighted walkway with 15 laminated glass plates of 
120x100 cm and a thickness of 24 mm. In 1950, the 
original floor was destroyed by to the collapse of 
the awning, due to the collision of a car against 
the support columns. Traces were found during its 
reconstruction 63 years later, in 2013.

Hexagonal floor
The hexagonal hydraulic tile floor is found today 
in the attic of the museum. It is known that it 
originally also covered the kitchen floor of the 
Casino.



otHEr PlaCES WHErE tHE ElEmEntS 
Can BE FounD

Stainless Steel
Pampulha Art Museum.

tile
Ball House, Yacht Club and the Pampulha Art 
Museum. Other patterns are present in Kubitschek’s 
House and in the Church of Saint Francis of Assisi.

Brise-soleil
Yacht Club, Church of Saint Francis of Assisi, 
Pampulha Art Museum and Zoo Headquarters 
(Golf Club).

Portuguese Stone Sidewalk
Ball House, Kubitschek’s House, Yacht Club, 
Church of Saint Francis of Assisi and Pampulha Art 
Museum.

Cobogó
Ball House and Kubitschek’s House.

Elevator
Pampulha Art Museum.

Juparaná granite
Ball House, Yacht Club, Church of Saint Francis of 
Assisi and Pampulha Art Museum.

Brass gold
Kubitschek’s House and Pampulha Art Museum.

italian marble
Ball House

amarelo negrais Portuguese marble
Kubitschek’s House and Pampulha Art Museum.

travertine marble
Pampulha Art Museum.

argentinian onyx
Pampulha Art Museum.

glass Cloth
All buildings of the architectural complex use this 
resource, associated with the “horizontal window” 
(windows along the wall of the entire building 
façade). The buildings serve as observatories that 
allow for the enjoyment of the landscape.

mirrors Wall
Pampulha Art Museum.

mosaic tiles 
Ball House, Kubitschek’s House, Church of Saint 
Francis of Assisi, Pampulha Art Museum.

Peroba-do-Campo
Ball House, Kubitschek’s House, Church of Saint 
Francis of Assisi and Pampulha Art Museum.

Hexagonal floor
Kubitschek’s House and Pampulha Art Museum.

glass Floor
Church of Saint Francis of Assisi and Pampulha Art 
Museum.

gloSSarY
 
alvenaria (masonry): set consisting of stones, 
bricks, blocks, or other elements - with or without 
mortar - which may form walls, buildings and fou-
ndations.

ameboide (amoeba-shaped): composition of 
winding lines with the use of free curves that re-
sembles the shape of an amoeba.

Brise-soleil: set of plates, mobile or not, made 
of various materials, horizontally or vertically 
installed on the façades or inside of the buildin-
gs for the entry of sunlight without blocking the 
ventilation.

Campanário (Bell tower): A tower build sepa-
ratly from the body of a church in order to house 
the bells.

Concreto armado (reinforced Concrete): ma-
terial composed of cement and steel with com-
pressive and tensile strength, and good flexibili-
ty. Ensures support to the building, allows for the 
gain of large spans and shapes the concrete in 
different ways.



marquise (awning): small cover or slab jutting 
out beyond the building creating a shadow area 
and generally protecting the façades and faces of 
the building from rain or sunlight.

mezanino (mezzanine): intermediate pavement 
between two floors that does not occupy their 
same total area and allows internal access 
between them. The structure of the mezzanine 
can be of concrete, iron and wood, among others. 
Usually, its purpose is to increase the estate of 
the property. In the Pampulha Architectural 
Complex, the mezzanine is rather an element 
of aesthetic appeal and a resource used for the 
separation of rooms.

Patrimônio cultural (Cultural Heritage): Heritage 
is the legacy we have received from the past, that we 
maintain in the present and that we will transmit to fu-
ture generations. Our cultural and natural heritage is 
an irreplaceable source of life and inspiration, our tou-
chstone, our reference point, our identity. (UNESCO).

Patrimônio imaterial (intangible heritage): The 
Intangible Cultural Heritage relate to those practi-
ces and areas of social life that manifest themselves 
in knowledge, crafts and ways of doing; celebra-
tions; forms of scenic, visual, musical or entertai-
ning expressions; and in places (such as markets, 
fairs and shrines that house collective cultural 
practices). It is transmitted from generation to ge-
neration, constantly recreated by communities and 
groups in accordance with the environment, inte-

raction with nature and history, generating a sen-
se of identity and continuity, helping to promote 
respect for cultural diversity and human creativity. 
It is appropriated by individuals and social groups 
as important elements of their identity. (IPHAN).

Patrimônio material (material heritage): the ma-
terial heritage consists of the set of cultural goods 
classified according to their nature and the four 
books of heritage listing: archaeological, landscape 
and ethnographic; history; fine arts; and applied arts. 
They are divided into real estate - such as the urban 
centers - archaeological and landscape sites and 
individual property; and mobile assets - such as ar-
chaeological, museological, documentary, bibliogra-
phic, archival, videographic, photographic and cine-
matographic collections (IPHAN). There are also the 
so-called integrated goods that are usually added to 
the architecture elements, such as altarpieces, ceilin-
gs, cornices, pulpits and other ornamental elements.
Pilotis: internal space within the projection area of a 
building, usually created by a set of support colum-
ns (pillars) that can leave the ground floor free.

Verga (lintel): horizontal piece placed at 
the top and bottom of the doorways and win-
dows, relying on their ends. Its use is intended 
to prevent fissures and cracks in the masonry.

Curadoria (Curatorship): generic designation 
for the process of designing, organizing and 
structuring of public exhibitions. Includes all 
necessary steps to display a collection, namely: 
conceptualization, documentation and collection 
of the selection, production of texts, publications 
and planning of the physical arrangement of ob-
jects. May also refer to the position or function 
performed by one who is responsible for taking 
care of the museum’s collection. (Caderno de Di-
retrizes Museológicas).

Empena cega (Blind gable): face or façade of a 
building that has no openings or gaps for ligh-
ting, ventilation and sunlight.

Estanqueidade (Watertightness): ability to pre-
vent the movement or flow of water; Airtight, wa-
terproof, leak free or without infiltration.

guarda corpo (guardrail): structure delimiting 
an area and serving as a fall protection. Used in 
windows, balconies, porches, stairs, between sla-
bs or floors.

ladrilho hidráulico (Hydraulic tiles): plates of 
different shapes that can be made from various 
materials (ceramic, stone, marble, porcelain, clay, 
metal, cement), and may or may not be decorated. 
Serve as coverings of floors, walls, ovens, tables 
among others. In the Pampulha Architectural 
Complex, used as flooring, consisting of 
compressed cement.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO 
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marcio lacerda 

FUNDAçãO MUNICIPAL DE CULTURA
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DIRETORIA DE MUSEUS E CENTROS DE 
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luciana Bonadio 
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ana Karina Bernardes
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CONCEPçãO
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ana Karina Bernardes, Cássio Campos, 
Fernanda maziero
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Claudia lima, Fernanda maziero e maria 
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Graphic Design
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As publicações desta linha editorial referem-se 

a temáticas relativas ao Patrimônio Cultural, ou 

seja, ao conjunto das diversas manifestações e 

práticas produzidas ao longo do tempo, seja no 

campo das artes, dos saberes, das celebrações, 

das formas de expressão e dos modos  de viver 

ou na paisagem da própria cidade, com seus 

atributos naturais, intangíveis e edificados bem 

como do patrimônio documental e museal. 

O objetivo é potencializar a salvaguarda 

do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, 

garantindo o direito à memória, contribuindo 

para o seu conhecimento e disseminação, 

bem como provocando a reflexão sobre a 

diversidade cultural e identitária na cidade.
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