
Considerando a criação do Complexo Turístico da Pampulha como marco inaugural do Modernismo 
na arquitetura de Belo Horizonte, destacamos a residência projetada por Oscar Niemeyer para o 
então prefeito Juscelino Kubitschek, construída em 1943, na Av. Otacílio Negrão de Lima. Criada 
para ser uma casa de campo, foi concebida como exemplo de ocupação para o bairro que 
inauguraria a modernidade. A casa manteve-se com sua ambiência singular, graças a sua antiga 
moradora, D. Juracy Guerra, que viveu mais de 50 anos no imóvel, até seu falecimento, em 2004. 
D. Juracy era viúva de um importante assessor de Juscelino Kubitschek, o Sr. Joubert Guerra, que 
comprou a residência de JK poucos anos depois de sua construção, no início da década de 1950, 
e manteve a história original da casa, agregando a ela a história de sua família, que também é 
oriunda de Diamantina, assim como a de Juscelino.
Segundo relatos dos proprietários da casa, o mobiliário que nela se encontra foi adquirido 
por ocasião da compra do imóvel, em 1951, década auge da produção do design moderno 
brasileiro, contando com modelos de poltronas de reconhecimento nacional e internacional. A 
casa se enquadra em um tipo de edificação cujo acervo e arquitetura são significativos, tanto 
para a história da cidade, quanto como exemplares referenciais na história da arquitetura e do 
design brasileiro. Nesse sentido, a edificação e seu acervo marcam a forma de viver do homem 
moderno belo-horizontino, no momento em que a cidade se inseriu no Brasil – e no mundo – 
como referência inovadora na concepção arquitetônica. 
Importante salientar que esta edificação, além de possuir tombamento federal desde 1994, foi 
tombada pelo patrimônio municipal em 2003. Em 2005, o imóvel foi desapropriado pela Prefeitura 
de Belo Horizonte para ser um equipamento cultural, incorporando-se ao conjunto arquitetônico 
modernista singular da Pampulha e consolidando as ações de valorização do Modernismo, além 
de incrementar o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, representando a arquitetura modernista 
residencial no roteiro turístico do bairro.
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Pampulha    Belo Horizonte   Brasil

Bem-vindo à Casa Kubitschek!

Este guia vai ajudá-lo a visitar a 
antiga residência de final de semana 
de Juscelino Kubitschek e posterior 
residência da família Guerra, levando-o 
a conhecer a forma de viver do homem 
moderno belo-horizontino nos anos 
1940, 1950 e 1960. A casa moderna era 
diferente das outras: aberta, iluminada, 
setorizada. Por isso, para facilitar a 
visita, este guia também foi dividido 
em setores: social, íntimo e de serviço. 
Aproveite a visita!



O setor social da casa modernista compreende as 
áreas de uso comum de visitantes e moradores. 
Como era uma residência de final de semana, a 
área social é extremamente valorizada, pois as 
principais atividades desenvolvidas na casa eram 
de cunho social e de lazer. A casa é aberta aos 
visitantes, possuindo jardim que acolhe e convida 
à visitação. Contém espaços especializados de 
lazer, como sala de jogos, piscina, pátio interno, 
pomar e pavilhão de lazer. É uma casa para 
receber, com amplo setor social e um bem 
resguardado setor íntimo. Dialogando de maneira 
harmoniosa com esses espaços, traduz de forma 
peculiar o modo de viver do homem moderno 
em Belo Horizonte.

Setor social



jardim

O jardim frontal da residência é de autoria do 
arquiteto e paisagista Roberto Burle Marx. No 

paisagismo, predominam plantas de médio 
porte, evidenciando as árvores de grande porte: 

ipês e palmeiras. O lago conforma um espaço 
bucólico e agradável, possuindo um banco que 

convida à contemplação da paisagem pelos 
visitantes.  

Lago no jardim frontal. 
Destaque para fotos dos antigos 
moradores da residência na década 
de 1950.



fachada e jardim
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Varanda frontal com fechamento em pano de vidro. 
Poltrona Costela, criada pelo arquiteto e designer 
austríaco Martin Eisler, em 1955, para a fábrica da 
Forma, fundada em parceria com o arquiteto Carlo 
Hauner e o empresário Ernesto Wolf. Sinônimo de 
design no Brasil e na América do Sul, a partir da 
metade do século passado, chegou ao país sob 
licença da Knoll International, trazendo peças de 
verdadeiros ícones do design contemporâneo. 
Mesa em madeira, com tampo em feltro executado 
pela Sra. Juracy Guerra.  
Espreguiçadeira, design de Zanine Caldas.Foto da Revista Arquitetura 

e Decoração da década de 
1950.

3

2

1
varanda

Cadeiras em madeira 
laqueada, com estofamento 
amarelo, do final da década 

de 1960, atribuídas ao 
artista plástico e designer 

Geraldo de Barros. 
Painel de azulejos ao fundo 

da varanda, de autoria de 
Alfredo Volpi e Mario Zanini, 

executado pelo Atelier 
Osirarte.

varanda  e  jardim
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estar
Lareira em forma orgânica de pedras 
filetas. 
Mesa de centro (‘drum’ coffee table) 
em madeira, com tampo de vidro e 
pé-palito, de autoria de Carlo Hauner 
e Martin Eisler - 1950. 
Cinzeiro de pé metálico.
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Poltrona original redonda, com 
estofamento em duas cores e pé palito. 

Sofá vermelho da ‘Mary Decorações’, loja 
da década de 1950.

Banqueta em peroba do campo original.
Cinzeiro metálico de pé.
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Ambiente da sala de estar, 
com poltrona roxa, poltrona 

Zanus, mesa Guernica, 
cinzeiro metálico de pé e bar 

em peroba do campo ao 
fundo.

Destaque também para 
poltrona roxa tipo bergère, 
conjunto do sofá vermelho.
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Poltrona original, estilo bergère, da década de 1950, 
em estofado roxo.
Poltrona original Zanus, com estrutura em peroba 
do campo.

Poltrona original da década de 1950, em estofado roxo liso 
e pés palito.
Mesa de centro retangular, com aplicação de parte da 
pintura Guernica, de Pablo Picasso, feita por D. Juracy 
Guerra.



jantar

Ambiente da sala de jantar mostrando 
mesa em peroba e poltronas 
revestidas em veludo, com grafismos 
modernos, aparador em Lioz e buffet 
em madeira e fórmica preta. Todo o 
mobiliário é original da década de 
1950.

Mesa da sala de jantar em 
peroba, com pés arqueados 

pretos e poltronas revestidas em 
veludo, com grafismos modernos 

e pé palito, originais da década 
de 1950.
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Buffet da sala de jantar em madeira revestida de 
fórmica preta e bege, original da década de 1950. 
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Escada de acesso ao escritório em peroba do 
campo, com corrimão em bronze.
Poltronas revestidas de veludo, com grafismos 
modernos e pé palito, originais da década de 1950.



mezanino
Ambiente do mezanino mostrando 

divã, poltrona e mesa de centro em 
madeira, com tampo em fórmica 

bege e pé palito em madeira pintada 
na cor preta.

Ambiente do mezanino 
mostrando divã, poltrona 
e mesa de centro em 
madeira, com tampo em 
fórmica bege e pé palito 
em madeira pintada na cor 
preta.

Tocheiro de pé em latão 
dourado, da década de 
1950.

Poltrona do tipo bergère, 
com estofado verde 
esmeralda e pé palito, 
da década de 1950, com 
aplicação de tecido no 
encosto feita por D. Juracy 
Guerra.

Divã em estofado verde 
esmeralda, da década de 
1950.24 21
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Divã em estofado verde esmeralda e pé palito, 
da década de 1950.

Mesa de centro em madeira e tampo em 
fórmica amarela, com pés palito pretos.

Mesa de telefone em madeira folhada de 
peroba do campo, da década de 1950, 

atribuída a Lina Bo Bardi.

Móvel aparador em peroba do 
campo, com pé metálico e prateleiras 
em vidro, original da década de 1950, 
da Loja Móveis Artesanal, fundada por 
Carlo Hauner, a partir da compra, em 
1953, da Fábrica Pau-Brasil (de Lina Bo 
Bardi e Pietro Maria Bardi). Em 1955, a 
empresa ganha novo nome, Forma, 
com a entrada de novos sócios, o 
arquiteto Martin Eisler e o empresário 
Ernesto Wolf.
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Mesa de bilhar com tacos e quadro de 
pontuação originais.

Bar de canto revestido em curvim, com botões 
aplicados e bancada recortada em linha 

sinuosa, revestida em fórmica vermelha com 
estrelas brancas. Bancos com pés metálicos.

Lustres com braços tubulares, em forma 
espiralada, com suportes cônicos para 

lâmpadas, característicos dos anos de 1950. 
Mobiliário do salão de jogos, original da 

década de 1950.

Quatro poltronas Z, 
design de José Zanine 
Caldas, que criou a 
fábrica “Móveis Artísticos 
Z”, em dezembro de 
1948, juntamente com 
Sebastião Pontes e Paulo 
Mello. Sua proposta 
consistia em produzir 
móveis para a classe 
média brasileira, em 
larga escala, guiada pela 
filosofia do bom e barato. 
Com seu traço inovador e 
arrojado, Zanine marcou 
profundamente o design 
de interiores brasileiro na 
década de 1950. 
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Mesa de bilhar original, poltronas Z, design 
Zanine Caldas.

Bar de canto revestido em curvim, com 
botões aplicados e bancada recortada 
em linha sinuosa, revestida em fórmica 

vermelha com estrelas brancas. 
Bancos com pés metálicos.

Mosaico em pastilhas cerâmicas azuis e brancas, de formas abstratas 
ameboides (1943), de autoria do artista plástico Paulo Werneck, que 

também foi o responsável pelos mosaicos das fachadas da Igreja da 
Pampulha (1944).

pátio interno
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O pomar é uma extensão da área de lazer e cria um clima bucólico 
para o pavilhão e a piscina. A configuração original, da década de 
1950, foi mantida: muro baixo de cobogós - elementos vazados de 
cerâmica; grandes extensões de grama, com presença de árvores 
frutíferas diversas, como lichia, jabuticabeira, bananeira, entre outras. 

pomar

D. Juracy Guerra, antiga 
moradora da casa, ao lado da 
jabuticabeira, presente até hoje 

no pomar. pavilhão de lazer
O pavilhão de lazer e a piscina eram locais 

bastante frequentados pelos moradores, uma vez 
que a casa também funcionava como residência 

de final de semana para a família Guerra, quando 
da compra do imóvel. Destacamos algumas fotos 
antigas dos moradores no local. O pavilhão, atual 

café da casa, funcionava como apoio para a 
piscina, contando com vestiário e banheiros.



Construída junto com a casa, a piscina, atual 
jardim aquático, faz parte da grande área de 

lazer do imóvel.
Destaque para as fotos dos moradores e 

frequentadores da residência na década de 1950.
jabuticabeira, bananeira, entre outras.





O setor íntimo da casa modernista 
compreende as áreas reservadas, 
correspondentes aos aposentos pessoais 
dos moradores: corredor, quartos e 
banheiros. Esse setor é independente na 
residência, tem vida própria e se mantém 
isolado em relação aos demais setores 
da casa. Para garantir essa privacidade, 
quartos e banheiros estão localizados em 
um nível acima dos demais setores.

Setor íntimo



3

5

2

14 6
7

8
9

10

11

12

14

13



corredor

Corredor de acesso aos quartos, 
iluminado por grandes vãos, vedados 
com tijolos de vidro originais.

Aparador original em 
peroba do campo, com 
pé palito.

corredor



quarto solteiro

Mobiliário original do primeiro quarto de solteiro: cama e armário em 
pé palito em peroba do campo.
Escrivaninha com cadeira em palhinha, original da época de JK, 
segundo depoimento de D. Juracy Guerra.
Cadeira Giroflex da década de 1940, em madeira e estofamento em 
camurça, que pertenceu a JK, segundo depoimento de D. Juracy.
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banho solteiro

Banheiro do primeiro quarto de solteiro. Louças 
originais inglesas, da marca Twyfords. 
Metais também originais. 
Revestimentos originais de piso e paredes: 
pastilha cerâmica sextavada branca e azulejo 
branco.



banho solteiro

Detalhes dos metais originais do banheiro do 
primeiro quarto de solteiro.

quarto solteiro

Conjunto de camas em peroba 
do campo. Década de 1950.
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banho solteiro Louças e metais originais do banheiro 
do segundo quarto de solteiro: pia 

alemã Keramag, bidê nacional Hervy.
Armário da pia em espelho bizotado, 

com arandelas laterais, para a 
iluminação em opalina branca.
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banho solteiro



quarto casal
Mobiliário da cama em estilo Chippendale: 
cabeça lobulada, relevos e dossel. 

Poltronas redondas e pufe originais da 
década de 1960.

Aparador baixo, com tampo em peroba do 
campo e pés metálicos, e criado-mudo em 
peroba, com pé palito, originais da década 

de 1950.

9

11

10 12

8

14

Penteadeira original em 
peroba do campo, com 
espelho bizotado.

quarto casal
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Banho do casal com acabamentos originais da 
construção da casa: revestimento das paredes 
em azulejo branco e piso em pastilha cerâmica 

sextavada branca. 
Armário acima da pia em espelho bizotado 

original, com arandelas de iluminação laterais.

banho casal

Boxe original, com chuveiro localizado entre o 
banho e o closet.

Arandelas originais em metal pintado, ao lado 
do armário da pia.

Piso original em pastilha cerâmica sextavada 
branca.

Vaso sanitário Vitromant, original inglês.

banho casal





Setor de serviço
O setor de serviço da casa modernista compreende 
as áreas de apoio da residência: copa, cozinha, 
despensas, banheiro de empregados, lavanderia. 
Esse setor mantém a casa funcionando e dá 
suporte a todas as suas atividades. Todos os 
cômodos ficam localizados próximos uns dos 
outros, para que tudo funcione bem. Na casa, a 
copa e a cozinha estão localizadas próximas entre 
si, no mesmo volume da parte social, pois possuem 
atividades de suporte direto a ela. 
A parte de lavanderia, despensa e aposentos dos 
empregados foi proposta em um volume separado 
da área social, com acesso direto pelo pátio interno, 
que também dá suporte às atividades de serviço. 
Atualmente, esse volume de serviços foi adaptado 
para receber o setor administrativo do Museu.
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copa
Cadeira de telefone em madeira 
laqueada, com estofamento em 

curvim azul.

Mesa de refeições em madeira 
laqueada, com cadeiras estofadas 
em curvim azul. 
Tampo em feltro desenhado pela 
antiga moradora, D. Juracy Guerra.
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Porta de acesso ao pátio interno.

copa



cozinha

Módulo duplo original 
de pias em ágata, com 

revestimento em azulejo 
amarelo original.
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Geladeira original Frigidaire - General 
Motors. Década de 1950.




