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Pampulha Território Museus é uma realização da Prefeitura de Belo
Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, desenvolvida em parceria com o Instituto
Periférico, que visa fortalecer a integração das três unidades museais
do Conjunto Moderno da Pampulha: o Museu de Arte da Pampulha,
o Museu Casa Kubitschek e a Casa do Baile – Centro de Referência
de Arquitetura, Urbanismo e Design, destacando a atuação dessas
instituições na cidade. A parceria realiza exposições, publicações,
atividades educativas e culturais relacionadas às vocações desses
museus e ao território em que estão inseridos, promovendo e ampliando as políticas públicas de Patrimônio e Memória e de Fomento
à Cultura.
A história mostra que a Pampulha é um território de constantes transformações e ressignificações, dispostas em múltiplas camadas. Ao
longo do tempo, três das edificações do Conjunto deixaram o uso o
uso para a qual foram concebidas para se transformarem em espaços
culturais voltados para a atuação museológica, fazendo com que um
novo diálogo se estabelecesse entre elas, com o local onde se inserem
e com as pessoas que ali circulam - moradores e visitantes. A Pampulha se configura, então, e também, como um território de museus.
Ao longo dos anos de 2020 e 2021, tivemos o desafio de olhar para
a história da Pampulha, a conquista do reconhecimento de sua Paisagem Cultural como Patrimônio Mundial pela Unesco e o papel das
unidades museais, buscando encontrar uma forma inovadora de atuação em parceria.
Esta publicação traz um panorama dos aspectos históricos e sociais
marcantes da Pampulha e de três importantes espaços culturais ali
presentes, abordando suas relações com o território e suas atividades museológicas. Assim, entendemos os museus como marcos no
território, ressaltando seu papel para a memória e integração social.
Convidamos você a ler, explorar e aprender conosco neste território!
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

A publicação "Pampulha: tempo, história e museus" nasce do desejo
de investigar as origens e as bases estruturantes da vocação cultural
e museológica do território Pampulha, em suas confluências e divergências com as diversas camadas que o compõem - geográficas,
históricas, patrimoniais e sociais. No percurso de organização dos
textos e referências iconográficas apresentados na publicação, constatou-se que são muitos e diversos os fatos, olhares e opiniões acerca
da constituição do tecido vocacional da Pampulha e, assim sendo, a
sua delimitação de maneira objetiva e definitiva torna-se improvável.
Ao mergulhar nos elementos históricos que permeiam a urbanização
e ocupação desse território, verifica-se que os contextos de apropriação do espaço público e de seus equipamentos evoluem conforme
a dinâmica social e política de Belo Horizonte. Porém, é indiscutível
que desde os primórdios, ainda na Pampulha rural, as manifestações
culturais e de identidade social se apresentam de forma múltipla e
potente e ganham corpo e abrigo à medida em que três dos equipamentos que compõem o conjunto modernista - Museu de Arte da
Pampulha, Museu Casa Kubistchek e Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design - são designados para
as finalidades museológicas.
Neste sentido, há aqui um material ainda em construção que revela
aspectos fundamentais da trajetória da Pampulha para consolidar-se
como Território Museológico, pós-modernismo e até 2021. Essa publicação abre caminhos para reflexão acerca dos desafios contemporâneos e futuros desses equipamentos na relação com a cidade e
com os acervos sociológicos, artísticos, arquitetônicos e paisagísticos,
próprios de sua essência e vocação.

INSTITUTO PERIFÉRICO

A publicação "Pampulha: tempo, história e museus”
integra a iniciativa Pampulha Território Museus realizada
pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria
Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de
Cultura, em parceria com o Instituto Periférico.
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Os territórios são fluidos, permitem usos diversos, geram sentimentos contraditórios e guardam as marcas do tempo. Eles
são mutáveis, podem adquirir novos usos diante das mudanças
que ocorrem na cidade e nos modos de vida das pessoas. A
Pampulha não escapa a essa lógica, tendo passado por momentos de apogeu e crise que levaram a reconfigurações nos
usos dos espaços.

Pampulha:
tempo, história
e museus
Você já parou para pensar sobre como se deu a ocupação e
desenvolvimento da Pampulha
ao longo dos anos? Já se perguntou sobre como este território se transformou no que
é hoje? E sobre a ligação da
Pampulha com os museus?
Para responder a estas perguntas, é preciso começar
refletindo sobre o significado
da palavra “território”. Quando falamos em um território,
não abordamos apenas uma
porção de solo compreendida
dentro de certos limites e suas
construções (vias, equipamentos públicos e edificações).
Falar em um território significa
atentar para as relações que
acontecem em um determina-

do espaço, relações estas que
podem se dar entre os poderes ou entre pessoas e grupos
sociais que utilizam os elementos materiais nele existentes.1
São justamente estas relações
humanas que transformam as
regiões, divisões administrativas, em territórios, locais onde
a vida acontece e a partir dos
quais estabelecemos nossas
referências, os lugares que
habitam o nosso cotidiano e
nossa memória.

1
HAESBERT, Rogério.
Território e multiterritorialidade: um
debate. Geographia, Niterói, UFF,
Ano 9, n. 17, 19-46, 2007.

A região da Pampulha se tornou um território associado à arquitetura modernista em Belo Horizonte e no Brasil a partir da década de 1940. Várias áreas do conhecimento dialogaram para dar
origem a essa concepção moderna que transformou os padrões
arquitetônicos vigentes: Arquitetura, Paisagismo, Artes Plásticas
e Engenharia. A arquitetura moderna brasileira utilizou novas técnicas construtivas, novos materiais, como o concreto armado, e
promoveu a interação da natureza com a expressão cultural, com
a técnica arquitetônica e a busca pela beleza. A arquitetura modernista é conhecida ao redor do mundo e com ela a Pampulha
ganhou projeção mundial, transformando-se em um ícone.
Além da expressão dos ideais modernistas, o caráter cultural da
região complementou-se com a criação de instituições museais ao
longo das décadas que se seguiram à sua inauguração. O Museu
de Arte da Pampulha, criado na década de 1940, o Centro de
Referência de Arquitetura Urbanismo e Design, criado na década de 2000, e o Museu Casa Kubitschek, criado na década de
2010 são as três instituições que, cada qual com sua vocação e
abordagem, apontam para a orientação da Pampulha enquanto
um território de museus.
Qual seria a função dos museus na sociedade e na cidade?
Como os museus contribuem para a formação de um território?
Como eles participam do processo de formação do nosso cotidiano e da nossa memória?
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Os museus são instituições de
memória que podem funcionar
como uma zona de contato,
possibilitando o diálogo entre
seus públicos e manifestações
sociais e culturais da cidade e
de outros lugares. Eles podem
questionar fronteiras sociais,
interagindo com públicos os
mais diversos. Eles não participam apenas da educação
da sociedade, mas participam
também do processo de construção das formas como os
habitantes das cidades se enxergam2. É nesse sentido que
trazemos a ideia da Pampulha
como um território de museus.
O projeto Pampulha Território Museus articula diferentes
olhares para a cidade e para a
região, provocando apropriações por públicos cada vez
mais diversos, vindos de Belo
Horizonte e outras cidades.
Abordar a história da Pampulha
permite observar como, do plano dos modernistas na primeira
metade do século XX, surgiu
um território multifacetado, que,
com o tempo, passou a contar
com a presença marcante dos
museus em sua fisionomia.

2
CLIFFORD,
James.
Museus como zona de contato.
Tradução: Alexandre Barbosa de
Souza e Valquiria Prates. Períodico
Permanente. Nº 6, fev 2006. p. 16

Assim, convidamos você, leitor, a mergulhar na história da
Pampulha e refletir sobre seus
museus, observando como o
tempo e os desafios da cidade transformaram o projeto monumental concebido por Oscar
Niemeyer em um dinâmico território em que a presença dos
museus afirma uma vocação
cultural e artística. Vamos mergulhar na história da Pampulha
e de seus museus?
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Um pouco
de história...
Inicialmente uma região de
fazendas e de atividades
agropecuárias utilizada por
proprietários e trabalhadores
para o abastecimento de Belo
Horizonte a partir do final do
século XIX, a Pampulha “Velha” esteve associada à dinâmica rural que caracterizou
a região do Curral Del Rei
ao longo de dois séculos. As
construções, assim como os
modos de vida, associavam-se
aos recursos disponíveis e ao
estabelecimento de igrejas e
pequenos entrepostos comerciais, nos quais se reuniam os
trabalhadores da região para
conversas e os devotos para
a celebração de dias santos.3
3
Raul Tassini, estudioso
do povoamento da Pampulha,
informa sobre a existência da Vila
de Santo Antônio da Pampulha

Esta Pampulha, que chegou
a coexistir com a nova cidade projetada pela Comissão
Construtora da Nova Capital,
tinha suas raízes no passado
agrário dos períodos colonial
e imperial. Assim, ela contrastava com a imagem moderna
afirmada pelos criadores de
Belo Horizonte, integrantes
da Comissão Construtora da
Nova Capital, para os quais a
cidade moderna deveria ser
objeto de planejamento.

Na “Pampulha Velha” se criava gado e plantava milho, feijão,
batata, mandioca e hortaliças, além do desenvolvimento de
uma série de atividades produtivas garantidas pela existência
de moinhos d’água e engenhos de cana-de-açúcar.4 Também
eram praticadas atividades como a carpintaria, a tecelagem,
a selaria e a fiação, o que ajudou a estabelecer um circuito de
contatos comerciais com as regiões próximas, especialmente
Venda Nova, principal núcleo populacional em contato com
as fazendas da Pampulha e rota principal de acesso à região.
Posteriormente, em 1904, parte da Fazenda Pampulha foi adquirida por Manoel dos Reis e Ana Moraes dos Reis, que ficou
conhecida como “Sá Donana da Pampulha”. Por sua iniciativa,
foi construída nas terras da fazenda, na década de 1930, uma
capela de Santo Antônio de Pádua, onde aconteciam festejos
de São João e Santo Antônio.5
O acesso à região não era fácil, como afirmou Doorgal Borges,
tenente do Exército residente em Belo Horizonte na década de
1930: “Para chegar lá, tinha que passar por uma estrada horrorosa. A gente vinha de ‘jardineira’, passava por Venda Nova.
Depois saltávamos e íamos a pé. ”6

4
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. História de
Bairros de Belo Horizonte: Regional Pampulha. Coord. Raphael Rajão
Ribeiro. Belo Horizonte: Arquivo Público da Cidade, 2011, p. 17-19.
5
FERREIRA, Luana Maia. As várias Pampulhas, no tempo e no
espaço (1900-1950). In.: PIMENTEL, Thaís Velloso Couto (org.). Pampulha
Múltipla: uma região da cidade na leitura do Museu Abílio Barreto. Belo
Horizonte: Museu Histórico Abílio Barreto, 2007, p. 47-49.

desde o final do século XVIII .
Ver: TASSINI, Raul. Verdades
Históricas e Pré-históricas de Belo
Horizonte, antes do Curral Del Rey.
Belo Horizonte:s/e,1947

6
PERREIRA, Lígia Maria Leite; FARIA, Maria Auxiliadora de (Org.).
Aeroporto da Pampulha: Belo Horizonte nas assas do progresso. Belo
Horizonte: INFRAERO, 1997, p. 19. In.:PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo,
org.; GARCIA, Luiz Henrique coord.; OLIVEIRA, Pablo Luiz de, tradução.
Pampulha Múltipla: uma região da cidade na leitura do Um Museu
Histórico Abílio Barreto. Belo Horizonte: Museu Abílio Barreto, 2007. p. 52.
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Com a consolidação de Belo
Horizonte na década de 1920,
estabeleceu-se um modo de
viver ligado à urbanidade, ao
traçado planejado que simbolizava o triunfo da técnica na
resolução dos dilemas sociais
da cidade. Cidade planejada,
Belo Horizonte recebeu funcionários públicos e trabalhadores – migrantes e imigrantes –
que buscaram seus espaços
na cidade e suas maneiras de
diversão e lazer. A formação
da cidade também significou a
chegada de uma elite econômica e cultural que, ocupante
dos cargos políticos e burocráticos ou donos de fábricas e
comércios, se apropriou dos
espaços planejados da nova
cidade, criando seus lugares
de diversão, onde também exibiam publicamente os signos
de seus lugares na hierarquia
social: automóveis, trajes de
gala, joias e chapéus, ao estilo do clima de celebração do
chamado “sorriso da sociedade” dos boulevards cariocas e
estrangeiros.
Nesses primeiros anos de
vida, Belo Horizonte se caracterizava pelo contraste
entre o traçado moderno das
suas ruas e da sua arquitetura com um modo de vida pacato, que lembrava ainda a
vida das cidades do interior.
Pelo menos até a década de
1930, Belo Horizonte foi con-

siderada uma cidade parada,
que gerava certo tédio naqueles que buscavam por diversões. Carlos Drummond de
Andrade, importante escritor
modernista mineiro, chegou a
apelidar a cidade de “Tediópolis”! Monteiro Lobato, por
sua vez, lamentou a falta de
movimento que fazia o tempo
parecer correr mais devagar
do que o normal: “Não havia
povo nas ruas. Os passantes
positivamente funcionários que
subiam e desciam lentamente,
a fingir de transeuntes. Transeuntes públicos. Daí o sono
que dava aquilo. Uma semana
passada lá deixava a impressão de meses”.7
No início do século XX, a Fazenda Pampulha começou a
ser loteada em glebas, dando
origem aos povoamentos que
posteriormente se tornariam os
bairros Dona Clara, Jaraguá,
Liberdade, Santo Inácio, São
Bernardo e Aeroporto.
7
APUD. BAGGIO, Ulysses
da Cunha. A luminosidade do lugar:
circunscrições intersticiais do uso
de espaço em Belo Horizonte:
apropriação e territorialidade no
bairro de Santa Tereza. Tese
– Doutoramento em Geografia
Humana – Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo, 2005,
p.46-48

A região era promissora, pois interligava a área central de Belo
Horizonte, delimitada pela Avenida do Contorno, a Venda Nova,
local de produção agrícola e de comércio. Na segunda metade
da década de 1930, o então governador Benedito Valadares
deu início a obras de saneamento e construção de vias e avenidas em Belo Horizonte, visando a interligar o centro da cidade
aos bairros mais afastados. Com isso, foram realizadas intervenções para a pavimentação da antiga Estrada da Pampulha,
cuja existência é conhecida desde pelo menos de 1908, e que
hoje conhecemos como Avenida Presidente Antônio Carlos. As
melhorias na Estrada da Pampulha foram acompanhadas pela
inauguração, em 1933, do Aeroporto da Pampulha e a abertura
dessa nova frente de crescimento da cidade trouxe reflexos
para a região ao norte do cinturão da Contorno, levando ao
crescimento da Lagoinha, à construção dos edifícios do IAPI e
de uma “nova Pampulha”.
Em 1935, o prefeito Otacílio Negrão de Lima anunciou o plano
de urbanização da Pampulha, incluindo a criação da represa,
com início das obras em 1936. Respeitando a topografia local
e a localização do Ribeirão da Pampulha, Negrão de Lima viu a
possibilidade de implantar ali uma lagoa artificial que contribuísse para a resolução dos problemas de abastecimento de água
na região em expansão na cidade. Ao mesmo tempo, a nova
barragem poderia fornecer um local de passeio e lazer para a
população. A proposta foi bem aceita pelo então Governador de
Minas Gerais, Benedito Valadares, cujo projeto modernizador se
alinhava com os planos de aprimoramento da infraestrutura da
Capital8. A barragem também contribuiria para drenar a água
existente na região do Aeroporto da Pampulha, garantindo o
funcionamento do novo equipamento inaugurado na região.

8
BAHIA, Denise Marques. A arquitetura política e cultural do
tempo histórico na modernização de Belo Horizonte (1940-1945). Tese
(Doutorado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011. P.105.
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Tal proposta ia em sentido oposto ao planejado por Kubitschek,
que pretendia construir ali um recanto turístico, otimizando a
paisagem cênica do grande lago artificial, fazendo-o “rodeado
de residências de luxo, com casas de diversões que se debruçassem sobre a água”9.

9
KUBITSCHEK, Juscelino. Meu caminho para Brasília: a escalada
política. Rio de Janeiro: Bloch, 1976. p.31.

Construção da barragem da Pampulha,
final da década de 1930.
Fonte: Acervo APCBH.
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Em 1938 a barragem foi inaugurada e serviu como marco
para formação e dinamização
da região que hoje se define como Bacia da Pampulha. Entretanto, o sistema de
abastecimento de água da
represa da Pampulha, pensado inicialmente como alternativa para aumentar a oferta de
água para a cidade como um
todo, acabou servindo apenas
à própria região, ficando muito aquém do volume de água
inicialmente previsto.

Em 1940 Juscelino Kubitscheck foi nomeado prefeito
municipal. Como uma das primeiras ações de seu governo,
Juscelino convidou o urbanista
francês Alfred Agache, que estava no Brasil, para uma visita à Belo Horizonte visando a
realização de um estudo que
identificasse potencialidades
para o desenvolvimento de
projetos para a Pampulha.
Agache propôs a implantação
de uma cidade-satélite, constituindo uma área de abastecimento hortifrutigranjeiro para
toda a capital a ser ocupada
com população de baixa renda, tendo em vista a previsão
do crescimento demográfico.

Barragem da Pampulha já finalizada, em 1940.
Fonte: Acervo APCBH.

Além da encomenda do conjunto edificado, destinado ao uso
coletivo, Juscelino solicitou a Niemeyer o projeto para uma residência particular (atual Museu Casa Kubitschek), para uso eventual. A edificação, construída em 1943 e com vista privilegiada
para a Igreja, o Cassino e o Yatch Club, objetivou um incentivo
à ocupação dos terrenos existentes na Pampulha pelos setores
de alto poder aquisitivo.

destinado aos esportes náuticos (atual Iate Tênis Clube); a
Casa do Baile (atual Centro de
Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design), destinada
aos eventos sociais da época;
um Cassino (atual Museu de
Arte da Pampulha); um clube
de golfe, um grande hotel e um
restaurante na Ilha dos Amores
(esses três últimos não construídos). As obras ocorrem
quase simultaneamente, tendo
iniciado em 1941.

Vários expoentes nacionais se puseram juntos ao trabalho para
a concepção do Modernismo na Pampulha: Oscar Niemeyer,
com a colaboração de Joaquim Cardozo e Albino Froufe para
as expressões arquitetônicas e cálculos estruturais, explorou
ao máximo o potencial plástico do concreto armado; Roberto
Burle Marx, com colaboração de Henrique L. de Mello Barreto,
pensou o paisagismo como uma busca incansável da inter-relação das espécies botânicas para elaboração dos jardins;
os artistas plásticos Candido Portinari, Paulo Werneck, José
Pedrosa, Alfredo Ceschiatti e August Zamoyski, por sua vez,
contribuíram com obras e arte que promoveram a mediação
entre a arquitetura e o paisagismo.
A construção da Pampulha integrou o processo de expansão
da malha urbana de Belo Horizonte, então pressionada por
ocupações que extrapolavam o traçado planejado no final do
século XIX. Novos eixos de crescimento urbano se estenderam
em todas as direções, levando ao surgimento de bairros como
Prado, Santo Agostinho, Sagrada Família, Sion, dentre outros.
Neste contexto, a Pampulha se destacou como uma tentativa
de implementação de novos padrões urbanísticos associados
a uma concepção de lazer que ultrapassava a dos cafés, praças e salões dançantes que marcaram a capital mineira nas
décadas de 1920 e 1930.

Foto: Mirela Pescichini.

A partir daí Juscelino convidou
o então jovem arquiteto Oscar
Niemeyer à Belo Horizonte.
Niemeyer fez parte da equipe
de Lucio Costa na concepção
do edifício-sede do Ministério
de Educação e Saúde no Rio
de Janeiro, marco na história
da arquitetura moderna brasileira, e estava no início de
sua carreira. A proposta inicial para o complexo turístico
e de lazer era a construção
de uma Igreja (São Francisco de Assis); um Yatch Club

As obras de construção da Pampulha foram inauguradas em 16
de maio de 1943, durante o mandato de Juscelino Kubitschek
como prefeito de Belo Horizonte. A conclusão da Pampulha
representou um elemento de grande importância na formação
de uma imagem de Belo Horizonte como cidade moderna, com
a afirmação das correntes arquitetônicas e artísticas brasileiras
e com menções a elementos da história brasileira, como as
moradias e templos religiosos coloniais.
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Após a inauguração das obras
da Pampulha, os usos previstos pelo projeto original foram
mantidos por pouco tempo.
O Cassino teve seu uso interrompido em 1946 devido à
proibição das atividades deste
tipo no Brasil pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra.
A Casa do Baile, por sua vez,
teve usos alternados em suas
primeiras décadas de existência, abrigando jantares, bailes
de debutantes e de carnaval e
outras “horas dançantes” até
a década de 1960. 		

Administrada por concessionários, enfrentou diversos
problemas para a manutenção
de suas atividades originais. O
Yatch Club, inicialmente administrado pelo poder público,
passou a ser uma entidade
privada, com cotas vendidas
aos novos sócios, que formaram uma nova administração.
Novos tempos se apresentavam para a Pampulha, trazendo consigo a chegada da
cidade às proximidades e novos dilemas do processo de
urbanização.

Contudo, a vocação para o lazer e a ligação com a ideia de
modernidade permaneceram nas construções e em seus novos
usos. Exemplo disso pode ser observado no antigo edifício do
Cassino. Fechado em 1946, ele teve seu uso modificado pela
Lei nº 674 de 23 de dezembro de 1957, que o transformou na
sede do Museu de Arte Moderna, onde passaram a acontecer
os Salões Municipais de Artes, organizados na cidade desde a década anterior. A instalação de um museu buscou uma
nova funcionalidade para a edificação, alinhada com o ideal
de modernidade que deu origem à Pampulha, respondendo à
demanda dos membros de uma elite regional pela promoção
das artes na cidade.
O surgimento do novo museu também dialogou com o processo de institucionalização da arte moderna em curso no país,
que ganhou força a partir da década de 1940. As atividades
do Museu de Arte Moderna, com a realização dos Salões Municipais de Belas Artes e exposições de artistas nacionais e
internacionais, deram início à construção de uma ligação da
Pampulha com os museus. O Museu de Arte Moderna teve seu
nome alterado para “Museu de Arte de Belo Horizonte” no final
da década de 1960.
Nos anos 1970, acompanhando uma tendência nacional, a cidade de Belo Horizonte viveu uma transformação significativa em
seu tecido urbano que resultou num exponencial crescimento
demográfico e no surgimento de novos núcleos de expansão10.
Nesse processo, alguns lugares da cidade, anteriormente valorizados, sofreram com a degradação. Este processo foi perceptível na Pampulha, com o surgimento não planejado de novos
bairros, o crescimento populacional desordenado e o abandono
dos espaços planejados no entorno da Lagoa da Pampulha.

10
JAYME, J. G. TREVISAN, E. Intervenções urbanas, usos e
ocupações na região central de Belo Horizonte. Civitas , Porto Alegre, v.
12, n. 2, p. 359-377, 2012. p. 362.
Inauguração das obras da Pampulha.
O povo se aglomera junto ao edifício do Yatch Golf Club, 1943.
Fonte: Acervo MHAB.
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Nesse contexto e visando valorizar a vocação cultural da
Pampulha e a associação com
os ideais de modernidade expressos pelo projeto de Oscar
Niemeyer, o Governo Estadual,
por meio do IEPHA-MG, voltou
suas atenções para a proteção do conjunto projetado na
década de 1940. Com isso,
foi realizado o tombamento
do Conjunto Arquitetônico
e Paisagístico da Pampulha

em nível estadual no ano de
1984. Contudo, mesmo com o
reconhecimento estadual do
interesse cultural da região,
o panorama não era dos mais
alentadores, havendo a necessidade de intervenções de
restauro que tornassem possível o uso de algumas de suas
edificações.

Um dos bens em situação delicada era a Casa do Baile, que,
após funcionamento inconstante e períodos de desocupação,
apresentava considerável degradação. Nesse contexto, sondou-se pela primeira vez a ressignificação da edificação através da sua transformação em instituição museológica com a
instalação ali de um “Pequeno Museu Redondo”, iniciativa que
contou com a participação de Oscar Niemeyer, do museólogo
Pierre Catel e do artista José Alberto Nemer. Posteriormente,
em 1996, a Casa do Baile passou a ser utilizada como anexo
do Museu de Arte de Belo Horizonte (atual Museu de Arte da
Pampulha) em nova investida para um uso museal do espaço.
Observou-se, então, o aprofundamento da defesa de uma vocação da Pampulha ligada aos museus.
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Museu de Arte da Pampulha, 2002. Foto: Eduardo Castanho.
Acervo Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/ Portal PBH.

APCBH\ Relatório do Prefeito Juscelino Kubitschek
dos exercícios de 1940 e 1941 (C.01\C-004).

Em 1997, o Museu de Arte de
Belo Horizonte passou a ser
chamado de Museu de Arte da
Pampulha. No mesmo ano, o
conjunto da Pampulha foi tombado na esfera federal pelo
IPHAN. Nos anos seguintes,
observou-se que os museus
ganharam cada vez mais presença na Pampulha.
Em 1998 foi instaurada uma
Comissão Consultiva, com a
participação de Oscar Niemeyer, para elaborar o restauro da Casa do Baile e redefinir
sua vocação, que se torna o
Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design.
Em março de 2003 Niemeyer
visita a Casa e desenha um
painel representando suas
obras na Pampulha, ainda hoje
presente na instituição. Em
2003, o Conjunto da Pampulha
foi reconhecido como Patrimônio Cultural de Belo Horizonte,
passando a ser protegido em
nível municipal.
Também neste período ocorreram as primeiras movimentações para a instalação de
um novo museu na orla da Lagoa da Pampulha. Em 2005, a
prefeitura declarou de utilidade pública a casa conhecida
como Casa JK, que, a partir
de 2013, se torna também um
museu municipal.

A partir dos anos 2000, o Museu de Arte da Pampulha passou por uma revisão em suas
bases conceituais, o que fez
com que as exposições passassem a dialogar mais com
seu espaço físico.11 A Casa
do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo
e Design também passou por
um processo de consolidação
marcado pelo estabelecimento de uma agenda estável de
exposições temáticas nas áreas de interesse. Com isso, a
identidade das duas edificações como instituições museais ganhou força entre os
frequentadores da Pampulha.
Nas três unidades museais,
houve ao longo do tempo, a
busca de alinhamento com as
discussões da área da Museologia, uma área do saber que
reflete sobre as práticas dos
museus buscando desenvolver, aprimorar e expandir a noção sobre o lugar dos museus
na sociedade.

11
MENDONÇA, F. M. Arte
e Arquitetura- Diálogo possível:
um estudo de caso sobre o Museu
de Arte da Pampulha. Dissertação
(Mestrado
em
Arquitetura).
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de
São Paulo, 2013. p. 45-48.

Vista frontal do atual Museu Casa Kubitschek,
com os jardins originários, década de 1940.
Fonte: Acervo Marcel Gautherot, do IMS.

A Museologia, em sua dinâmica interdisciplinar,
tem colaborado para que os museus desvelem
de forma qualificada as suas formas de
representação e argumentação e se estabeleçam
como lugares de apreciação, contestação e
negociação cultural, mas também, como espaços
de acolhimento e aprendizagem, tendo na
ressignificação dos bens patrimoniais a sua
principal característica. 12
12
BRUNO, Maria Cristina Oliveira. Museologia e
Museus: os inevitáveis caminhos entrelaçados. Cadernos de
Sociomuseologia, Lisboa, v. 25, 2006. p.

Nesta perspectiva, os museus
devem buscar estreitar seus
laços com as realidades que
os cercam, diálogos com a sociedade que deixem clara sua
importância para a cidade.
O Conjunto Moderno Pampulha recebeu em 2016 o título
de Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, o
que ressaltou sua importância
cultural para a cidade de Belo
Horizonte e para o mundo.
Neste contexto, a atuação dos
museus ganha destaque e
suas atividades ganham nova
potência. A partir de 2020, o
movimento de consolidação e
ampliação das atividades das
unidades museais na Pampulha é reforçado pelo projeto

Pampulha Território Museus.
Assim, a ligação da Pampulha com as artes, a arquitetura e o morar são reafirmadas
com a consolidação de museus que integram a vida da
cidade e promovem debates
especializados, gerando interpretações, questionamentos e olhares diversos sobre
Belo Horizonte. Nas próximas páginas, percorreremos
a trajetória deste “território
museus” abordando elementos históricos, arquitetônicos
e institucionais do Museu de
Arte da Pampulha, do Museu
Casa Kubitschek e da Casa
do Baile – Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo
e Design.
Boa leitura!

Museu
de Arte
da Pampulha
Lagoa da Pampulha

Museu
Casa
Kubitschek

Casa
do Baile

Centro de
Referência
de Arquitetura,
Urbanismo e
Design

Foto: Mirela Pescichini.
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Uma casa
de baile
A Casa do Baile foi inaugurada
em 29 de novembro de 1942,
com projeto arquitetônico de
Oscar Niemeyer, paisagismo
de Roberto Burle Marx e cálculo estrutural elaborado pelo
engenheiro Albino Froufe. Na
visão do então prefeito Juscelino Kubitschek, Belo Horizonte
precisava de melhores espaços para o convívio social, voltados para práticas esportivas,
culturais, e atividades de lazer:

A “civitas” é feita de ar te e
de cultura. A sua essência
espiritual imponderável
se desprende do ambiente
urbano, fluida e palpitante
como a chama que se ergue
da lenha em combustão.
Belo Horizonte não
podia permanecer na
quietude monótona das
cidades silenciosas e
mornas. Ruas, avenidas e
praças cheias de flores e
sombras já não bastavam
ao inquieto anseio dos
mineiros. (...) A Pampulha
veio, como uma rima
sonora no fim de um verso,
encher de harmonias a
vida tranquila e quieta da
metrópole incipiente. 1

1
KUBITSCHECK,
Juscelino. BELO HORIZONTE
na
palavra
do
Prefeito
Juscelino Kubitschek. Oliveira
Costa & Cia. Belo Horizonte,
1944. p.18 Disponível em:
https://bit.ly/3wkDoxG
Acesso em 23 de março de 2021.
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Obras de Construção do Baile.
In.: Juscelino – 1940-1941.
Acervo APCBH.

O Conjunto Moderno da Pampulha teria como objetivo dar
destaque a Belo Horizonte no cenário nacional, chamando a
atenção do país para o processo de modernização da cidade,
evidenciando o alinhamento do Estado de Minas Gerais em
relação às políticas de desenvolvimento urbano e social em
curso entre as décadas de 1930 e 1940 no Brasil.
A Casa do Baile foi construída sobre uma pequena ilha artificial,
próxima às margens da lagoa. Sua implantação é semelhante à
dos demais equipamentos do conjunto, com forte integração à
paisagem do seu entorno, sem a presença de barreiras físicas,
como muros e portões.

O volume principal, destinado ao salão de danças, é composto
por dois círculos, que se tangenciam na face revestida em pano
de vidro, e se afastam na porção anterior, criando uma área em
formato de lua crescente, destinada à área de apoio (cozinha,
vestiários e toaletes). Desse volume se desprende uma sinuosa
marquise apoiada em um conjunto de colunas que conferem
ritmo à edificação, que termina em um pequeno volume azulejado, destinado a um camarim, próximo a um pequeno palco
revestido em pastilhas sextavadas, inserido no jardim.
Os jardins projetados por Roberto Burle Marx possuem forte
integração com a arquitetura da Casa do Baile, sendo quase
impossível dizer quando um começa e outro termina, apresentando forte integração com a paisagem natural ao seu redor.
Os jardins são compostos pela presença de espécies agrupadas em blocos, em manchas de cor, com o uso de muitas
espécies brasileiras e a presença de um jardim aquático. As
artes estariam presentes através dos azulejos atribuídos a Paulo
Werneck e uma escultura prevista para o jardim, de José Alves
Pedrosa, denominada “Pampulha”, porém ela nunca chegou a
ser instalada no local.
Ponte de concreto que liga a ilha na qual se insere a
Casa do Baile à calçada. Foto: Cássio Campos.
Fonte: Arquivos da Casa do Baile - Centro de Referência
de Arquitetura, Urbanismo e Design.

Casa do Baile.
Foto: Marcel Gautherot
Fonte: Revista Pampulha,
1944, p. 44.

A porção da calçada próxima à Casa do Baile apresenta projeto de paisagismo de
Burle Marx, e as curvas desse
jardim externo conduzem o caminhar, simples, realizado em
apenas um nível, para o espaço interno. O acesso da rua é
realizado por uma ponte, que
conduz diretamente à mar-

quise, que parece emoldurar
a própria lagoa. A escala e a
implantação da Casa, em uma
arquitetura mais “simples”, se
comparada à outras edificações do conjunto, dialogam
com a proposta inicial de um
uso mais popular do espaço.
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Detalhe do azulejo,
atribuído a Paulo Werneck.
Fonte: Arquivos da
Casa do Baile - Centro de
Referência de Arquitetura,
Urbanismo e Design.

Finalizada no ano de 1945, somente em 1956 a escultura foi
enviada do escritório de Pedrosa, no Rio de Janeiro, para Belo
Horizonte. Considerando que, naquele momento, a Casa do
Baile encontrava-se desocupada, a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte decidiu por sua instalação nos jardins frontais do
Museu de Arte Moderna (atual Museu de Arte da Pampulha).
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Escultura “Pampulha”, de
José Pedrosa, prevista para a
Casa do Baile e instalada no
Museu de Arte da Pampulha.
Foto: Raul Lanari, 2021.
Azulejos atribuídos a Paulo Werneck, na Casa do Baile. Foto de Mirella Persichini, 2021.

Considerando a Casa do Baile em relação às demais construções edificadas no entorno da Lagoa da Pampulha, é importante ressaltar a compreensão de que esse espaço, idealmente
reservado para a instalação de um restaurante dançante - um
dancing, no termo usado à época -, deveria cumprir a função
de servir às classes populares, em oposição ao propósito para
o qual foi projetado o Cassino, destinado ao lazer das classes
abastadas de Belo Horizonte:

Foto: Mirela Pescichini.

Se o Cassino destinava-se a um público
seleto e ex ternava essa intenção na sua
implantação, volumetria e nos nobres
materiais de acabamento, à Casa do
Baile, localizada no lado oposto da Lagoa,
cabia outra tarefa. Numa pequena ilha
ar tificial, ligada à calçada por uma ponte,
foi implantado um pequeno restaurante
com salão de dança, equipado com cozinha
e toaletes, palco ex terno e camarins,
contendo generosa área ex terna, com a
função de atrair e atender a um público
mais popular. Vale comentar como essa
função e caráter estão expressos em sua
arquitetura. Implantada na pequena ilha,
a Casa do Baile tem sua forma definida a
par tir de duas circunferências internamente
secantes, que geram o volume principal, de
onde se desprende uma marquise sinuosa
que referencia as curvas das margens
da represa e gera um espaço ex terno
cenográfico, singular 2 .

2
BAHIA, Denise Marques. A arquitetura política e cultural do
tempo histórico na modernização de Belo Horizonte (1940-1945). Tese
(Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade Federal de Minas Gerais. 2011. p.125-126
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A edição do Jornal Estado
de Minas de 1º de dezembro
de 1942 destaca o jantar de
inauguração da Casa do Baile,
mencionando que o local seria
um “ponto de preferência para
as reuniões populares daqueles que procuram afastar-se
um pouco das atividades da
vida urbana”3. A Casa do Baile
garantiria o acesso da população de menor renda a diversões sadias, possibilitando a
aproximação com a natureza
e a utilização, mediante pagamento de preços populares, ao restaurante dançante.

Casa do Baile vista da Lagoa da Pampulha.
APCBH\ Relatório do Prefeito Juscelino Kubitschek dos exercícios
de 1940 e 1941 (C.01\C-004).

Foto: Philippe Albuquerque.

A terceira casa de diversões que está sendo preparada
na Pampulha é o Baile, um “dancing” popular, que
funcionará diariamente com entradas pagas pelos seus
frequentadores e a preços módicos. Tem um salão de
mais de 300 m 2 inteiramente livre, com iluminação
indireta e aparelhagem para mudança de cores. Está
situada numa ilha ar tificial, ligada à Av. Getúlio Vargas
por uma ponte pitoresca de onze metros. De fino
acabamento, não obstante a sua finalidade popular,
conserva o mesmo padrão das demais construções. 4

3
INAUGURADO
Pampulha mais um centro
diversões populares. Folha
Minas, Belo Horizonte, 01
dezembro de 1942.

na
de
de
de

4
A CIDADE satélite que em breve será inaugurada. Minas Gerais,
Belo Horizonte, 21 de abr. 1942, p.1-2. APUD: RESENDE, Maria Stella
Andrade de et al. O conjunto da Pampulha em Belo horizonte: concepção
e usos para o lazer e turismo (1943/2003). Dissertação (Mestrado em
Turismo e Hotelaria) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade do Vale do Itajaí. Balneário Camboriú. 2004. p.78.

Contudo, a criação de um estabelecimento dedicado às diversões populares permaneceu no projeto, não tendo se traduzido plenamente em realidade. Isso porque, construída em área
afastada do centro de Belo Horizonte, a região da Pampulha
ainda era de difícil acesso por meio de transportes públicos.
Após sua inauguração, a Casa do Baile, de propriedade da
Prefeitura de Belo Horizonte, teve o seu uso concedido para a
exploração comercial. O processo ocorreu por meio de arrendamento, tendo o seu uso comercial concedido a João Boschi5,
que foi concessionário dos restaurantes do Iate Golfe Clube e
da Casa do Baile, na década de 1940”.6

Casa do Baile, final da década de 1940.
Acervo Museu Histórico Abílio Barreto.

5
João Boschi era natural da Comuna de Cesena, região da EmíliaRomagna, na Itália. Sua mudança para o Brasil ocorreu no final do século
XIX, em companhia de seus pais e irmãos, no contexto do grande fluxo
migratório entre a Itália e o Brasil no período. Inicialmente, a família Boschi
se instalou na cidade de Juiz de Fora, na região da Zona da Mata do
Estado de Minas Gerais, chegando a Belo Horizonte pouco tempo depois
da inauguração da cidade, atraídos pelas possibilidades de emprego.
João Boschi foi casado com Carolina, não deixando filhos, e tendo vivido
parte da vida na cidade de Lagoa Santa, onde manteve um restaurante.
Após assumir os restaurantes instalados na Casa do Baile e no Yatch
Club, em 1942, Boschi viveu em Belo Horizonte por alguns anos, tendo
retornado a Lagoa Santa após o fim dos empreendimentos na Pampulha.
Com o fechamento da sua casa comercial na cidade vizinha, em meados
da década de 1960, viveu em Belo Horizonte até o seu falecimento,
ocorrido em abril de 1972. In.: BOSCHI, Caio César. Entrevista concedida
a Hugo Mateus Gonçalves Rocha. Belo Horizonte, 31 de março de 2021.
E-mail.
6
FILGUEIRAS, Zuleide Ferreira. Italianos em Belo Horizonte:
Estudo léxico-social e proposta de dicionário. Tese (Doutorado em
Linguística) – Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas
gerais. Belo Horizonte. 2016. p.206-207.
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Sob o comando de Boschi, a
Casa do Baile atendeu, em
seus primeiros anos, à proposta original para a qual foi
planejada, recebendo clientes
com uma programação que
incluía exibições de artistas
e músicos. O Jornal Estado
de Minas, em sua edição do
dia 05 de maio de 1946, que
destacou em manchete que
“A Pampulha viveu, ontem,
horas de intensa vibração
e alegria”, em referência à
“nova programação da Casa
do Baile”. Segundo a matéria,
a programação mereceu elogios dos frequentadores do
espaço, considerado a “nova
maravilha da Represa”. A reportagem menciona a participação de artistas vindos do
Rio de Janeiro, conduzidos
pelo maestro Buzzachi e a
manifestação da “arte culinária de João Boschi”.7
7
A PAMPULHA viveu,
ontem, horas de intensa vibração
e alegria. Jornal Estado de Minas,
Belo Horizonte, 05 de maio de
1946. p.10.

A Casa do Baile também aparece nos registros jornalísticos
da época como local de realização de bailes de carnaval
promovidos pelo arrendatário,
além de comemorações temáticas, como no caso de eventos realizados em celebração
à posse presidencial de Eurico
Dutra e de João Tavares Beraldo como novo interventor do
Estado de Minas em 1946.8
Como se pode observar, o
espaço não era utilizado para
eventos que pudessem ser
chamados de “populares”.

Ironicamente, no mesmo ano de 1946 o Presidente Eurico Dutra,
que teve a sua posse festejada na Casa do Baile, foi diretamente
responsável por um evento que mudou os rumos do Cassino
e, como consequência, também da Casa do Baile. Ao aprovar
o Decreto Lei n° 9.215, de 30 de abril de 1946, que proibia os
jogos de azar no Brasil, ele acabou causando o fechamento
do Cassino, encerrando uma época na história da Pampulha.9

8
BAHIA, Denise. Casa do
Baile, 66: uma ilha na história. Belo
Horizonte: Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, 2008. p.88-93.

9
BRASIL. Decreto Lei n° 9.215, de 30 de abril de 1946. Proíbe
a prática ou exploração de jogos de azar em todo o território nacional.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del9215.
htm Acesso em fev. 2021.

A Casa do Baile não era destinada aos jogos, porém o encerramento da atividade do Cassino da Pampulha afetou diretamente
a circulação de pessoas na região. A este fato, se somam o
rompimento da barragem da Pampulha, em 1954, e a ocorrência
de surtos de esquistossomose no período, levando a um relativo
abandono da região nos anos finais da década de 1940. Diante
dessa conjuntura, os anos seguintes foram de expressiva diminuição do interesse e da circulação da população na região da
represa, aspecto que afetou centralmente a atividade comercial
existente na Pampulha. Assim, a primeira experiência de uso
da Casa do Baile como restaurante dançante teve fim no ano
de 1948 dada a insustentabilidade da atividade comercial no
espaço pelo arrendatário.
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Com a inatividade da Casa
do Baile entre 1948 e 1950, a
Prefeitura de Belo Horizonte
tentou, em 1950, promover a
reabilitação do espaço através
de nova concessão, desta vez
ao Club de Regatas Pampulha, que foi revogada no ano
seguinte10, ficando o espaço
novamente sob a responsabilidade da prefeitura. Entre os
anos de 1951 e 1954, a Casa
do Baile foi usada esporadicamente pelo poder público
como espaço para a realização de eventos oficiais. Outro
uso nesse período foi a sua
concessão para a realização
de eventos, como o Baile de
Debutantes organizado e patrocinado pela Revista Sombra, do Rio de Janeiro, no ano
de 1951, que assim apresentou o evento em suas páginas:

10
p.101.

BAHIA, 2008. Op. Cit.

Pela primeira vez reuniuse a sociedade de Minas
Gerais para um Baile
de Debutantes. Sob o
patrocínio da Revista
Sombra, o Rio de Janeiro
e São Paulo já conheciam
a célebre festa de
apresentação à sociedade
de jeune filles de famílias
tradicionais das duas
capitais. Agora, Belo
Horizonte vem de assistir
também ao belo par t y,
cuja renda rever teu em
benefício das obras de
benemerência presididas
pela Senhora Governador
Juscelino Kubitschek .
Na Pampulha, lugar
ideal para a realização
do grande baile de gala,
Belo Horizonte viveu um
magnífico acontecimento
mundano, com repercussão
em todo o país e com a
presença de um grande
número de pessoas do Rio
de Janeiro, que viajaram
para linda capital mineira
exclusivamente para
comparecer ao Primeiro
Baile das Debutante
Mineiras. 11
11
O GRANDE baile das
debutantes
mineiras.
Revista
Sombra, Rio de Janeiro. n.116, ano
XI. p.34. dez. 1951.
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Primeiro Baile das Debutantes Mineiras,
realizado na Casa do Baile.
Fonte: Revista Sombra, n. 116, 1951.

As edificações componentes do Conjunto Moderno da
Pampulha enfrentaram sérios
problemas causados pelo
rompimento da barragem da
Pampulha, em 1954. Com o
rompimento e suas consequências, todas as edificações
do complexo tiveram os seus
usos interrompidos, com exceção do Iate Tênis Clube, que
permaneceu autorizado a funcionar. Nesse contexto, a Casa
do Baile passou a ser usada
como depósito pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte até o início da década
de 1960. Em 1962 ocorreu o
reestabelecimento do funcionamento dos equipamentos
socioculturais do Conjunto da
Pampulha12 , quando o poder
municipal tentou um novo contrato de concessão de uso do
espaço. A iniciativa, contudo,
fracassou devido ao desinteresse de possíveis concessionários, permanecendo cenário
de subutilização do equipa-

12
Portaria n° 0953 de 02 de
agosto de 1962.

mento.13 Ainda em agosto de
1962, a Prefeitura de Belo Horizonte divulgou a intenção de
vender a edificação. O jornal
O Diário publicou uma reportagem que indicou que a edificação teria, à época, o valor de
14 milhões e 370 mil cruzeiros,
noticiando a tentativa do poder
público de realizar o leilão da
Casa do Baile para financiar a
construção do Centro Materno
Infantil Honorina de Barros.14
Apesar do esforço do Prefeitura, a Casa do Baile não foi
vendida, permanecendo sem
uso por mais tempo. Em 1966,
ocorreram duas novas tentativas malsucedidas de concessão públicas da Casa do
Baile15, permanecendo desconhecido o uso da edificação
entre os anos de 1966 até o
início da década de 1970.16

13
BAHIA,
Op. Cit. p.107.

2008.

14
Jornal O Diário, edição de
31 de agosto de 1962
15
BAHIA,
Op. Cit. p. 109.
16

Idem.

2008.

No início da década de 1970, tiveram continuidade as tentativas
de concessão da Casa do Baile. Em 1971, na gestão do Prefeito Oswaldo Pierucetti, o espaço foi cedido para a empresa
Mangueira Diversões Ltda., que instalou no local um restaurante
dançante, que funcionou por cinco anos, atendendo parcialmente os moldes do plano original idealizado para o espaço17,
porém realizando intervenções publicitárias que descaracterizaram a fachada da edificação.
Após esse período de idas e vindas no funcionamento da Casa
do Baile como restaurante e espaço para eventos sociais, o
espaço entrou naquela que pode ser considerada a pior fase.
Entre os anos de 1976 e meados de 1985, a Casa do Baile
permaneceu sem uso18, com estado de abandono noticiado
pelo Jornal Estado de Minas em 1978. A reportagem tratava
da visita de Roberto Burle Marx à Casa do Baile e sua perplexidade com o péssimo estado de conservação do prédio e do
seu entorno. Dentre os vários problemas apontados por Burle
Marx, foi destacada a contrariedade do paisagista em relação
ao outdoor de propaganda de cerveja instalado na fachada. 19

17
RESENDE, Maria Stella Andrade de et al. O conjunto da
Pampulha em Belo Horizonte: concepção e usos para o lazer e turismo
(1943/2003). Dissertação (Mestrado em Turismo e Hotelaria) – Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Vale do Itajaí.
Balneário Camboriú. 2004.p.79-80.
18

LANA, Ricardo. Dossiê Casa do Baile, 2002.

19
BURLE Marx revê a cidade. E sofre com ela. Jornal Estado de
Minas, Belo Horizonte, 17 de setembro de 1978. 1º Caderno.
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Diante desse preocupante cenário, o então vereador de
Belo Horizonte Ivo Queiroz denunciou a situação à Câmara
Municipal de Belo Horizonte e demandou a mobilização
do Poder Legislativo Municipal no sentido de investigar as
responsabilidades pela degradação da edificação. Após a
instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, foi
recomendado à Prefeitura Municipal a instauração de um
inquérito administrativo para a apuração das reponsabilidades
pelo estado de abandono na Casa do Baile. O Jornal Diário
da Tarde, em reportagem publicada na edição de 22 de
junho de 1983, abordou a mobilização dos vereadores,
que identificaram o roubo de exaustores e equipamentos
componentes do sistema elétrico da edificação, bem como a
quebra das vidraças do salão.20
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20
CPI da Casa do Baile procura responsáveis. Jornal Diário da
Tarde. Belo Horizonte, 22 de junho de 1983. p.10.

Uma casa
museu
Como no início dos anos 1980
a Casa do Baile estava sem
um uso definido, e com sua
arquitetura degradada, pensou-se, pela primeira vez,
pensou-se na possibilidade
de ressignificar a edificação
como um espaço museal. Uma
das primeiras iniciativas nesse sentido ocorreu em 1983,
através do artista plástico José
Alberto Nemer que, com colaboração do museólogo Pierre
Yves Catel - à época diretor
do Museu Nacional de Artes e
Tradições Populares da Fran-

ça – e Oscar Niemeyer, elaboraram um projeto de restauro e
adaptação do espaço para a
criação de um “Pequeno Museu Redondo”. A elaboração
do projeto contou ainda com
o apoio da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma
das linhas de atuação museológica para o espaço seria
museografar, ou transformar
em exposições a produção
acadêmica e científica da universidade, tornando-a mais
acessível às pessoas.

Reprodução da Planta de Situação da Casa do Baile, datada do ano de 1983, no âmbito
do projeto de adequação do espaço para a implantação do Pequeno Museu Redondo
Fonte: Arquivos da Casa do Baile: Centro de Referência de Arquitetura,
Urbanismo e Design.

O projeto ressaltava o papel social dos museus e de uma
necessária renovação dessas instituições, o que estava alinhado
com o debate a respeito dos museus que acontecia ao redor do
mundo na década de 1980. Nestes debates, outros temas foram
abordados, como a necessidade de se considerar os objetos de
museus não como elementos a serem contemplados, mas como
bens que permitem a reflexão, integrantes de uma narrativa
construída pela forma como as exposições são organizadas.

No entanto, os serviços foram logo interrompidos, uma vez
que a Casa do Baile estava em processo de tombamento
pelo IEPHA desde o ano de 1981, necessitando o projeto de
aprovação específica. O processo de tombamento do Conjunto
Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha, promovido pelo
IEPHA-MG foi efetivado por meio de Decreto Estadual em 1984,
assinado pelo então governador do Estado, Tancredo Neves21
Reprodução da Planta Baixa do salão principal e
vestiários, datada do ano de 1983, no âmbito do
projeto de adequação da Casa do Baile para a
implantação do Pequeno Museu Redondo
Fonte: Arquivos da Casa do Baile: Centro de
Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design.

O museu seria composto por um espaço expositivo, circular
respeitando a arquitetura original da Casa, um centro de
documentação, reserva técnica, ateliê e área administrativa. Com
a aprovação do projeto assinado por Catel, Oscar Niemeyer e
José Alberto Nemer pela Superintendência de Desenvolvimento
da Capital (SUDECAP), as obras de restauração da Casa do
Baile tiveram início em 1984.

21
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico. Decreto Estadual n° 23.646, de 26
de junho de 1984. Aprova o tombamento do Conjunto Arquitetônico e
Paisagístico da Pampulha, em Belo Horizonte. Belo Horizonte, 1984.
Disponível em: https://bit.ly/3fzGc38 Acesso em: 28 de março de 2021.
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O IEPHA solicitou a elaboração de projetos complementares de paisagismo e, atendido
o pedido, as obras de restauração do espaço foram retomadas em fevereiro de 1985,
tendo sido finalizadas no ano
seguinte. A reinauguração da
Casa do Baile, devidamente readaptada como espaço
museal, ocorreu em 2 de junho
de 1986, na gestão do Prefeito
Sérgio Ferrara.22
Em 22 de agosto de 1989, a
edificação voltaria a ser concedida para a exploração comercial pela iniciativa privada,
por meio de concorrência pública, concedida à Delikatessen Alpino Ltda23. Em função
do retorno da destinação do
espaço para o uso como restaurante, foram necessárias
obras de adaptação que,
apresentadas pela empresa
concessionária ao IEPHA,

22
BAHIA,
Op. Cit. p.119.

foram aprovadas pelo órgão
estadual. Assim, a Casa passaria a funcionar diariamente
a partir de 1990 com os serviços de almoço e como espaço para happy hours e Piano
Bar, entre as 18 e 22 horas.
A partir do ano de 1994, o espaço foi novamente remodelado, ainda sob a responsabilidade da mesma empresa,
porém passando a funcionar
como bar e pizzaria denominada “Fim de Tarde Lagoa”.
O fim do contrato de concessão ocorreu no ano de 1996,
quando a Casa do Baile voltou a ser administrada pela
Prefeitura de Belo Horizonte,
que encontrou o espaço “em
condições precárias, cheio de
intervenções danosas”.24

Vista Parcial
da passarela de concreto,
em Setembro de 1985.
Fonte: Acervo do
Centro de Referência de
Arquitetura, Urbanismo
e Design

2008.

23
BELO HORIZONTE.
Decreto Municipal nº 6.322, de 28
de agosto de 1989. Belo Horizonte.
1989.

Vista Parcial
do salão principal da
Casa do Baile,
em Setembro de 1985.
Fonte: Acervo do
Centro de Referência de
Arquitetura, Urbanismo
e Design

24
BAHIA,
Op. Cit. p.126.

2008.

Uma nova referência
para a Casa do Baile
Em 1998 foi estabelecida a
Comissão Consultiva da Casa
do Baile, que contou com a
participação do próprio Oscar
Niemeyer, que tinha por objetivo coordenar as ações de restauro do espaço e definir sua
nova vocação institucional.
Participaram desta comissão
Fernando Rocha Brant, então
Secretário de Cultura de Belo

Integrantes da Comissão Consultiva da Casa do Baile, na segunda reunião realizada pelo
grupo em outubro de 1998, que contou com a presença de Oscar Niemeyer. Fonte: Ata da 2ª
Reunião da Comissão Consultiva da Casa do Baile, realizada em 09/10/98.
Fonte: Arquivos da Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design.

Horizonte, Mariza Rezende
Afonso, Priscila Euler Freire
de Carvalho, Maria Christina
Rodrigues, Flávio de Lemos
Carsalade, Álvaro Hardy e
Gustavo Tostes Gazinelli. Os
debates levaram à criação do
Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design
.

Visita de Oscar Niemeyer à Casa do Baile, junto aos integrantes da Comissão Consultiva
da Casa do Baile. Fonte: Ata da 2ª Reunião da Comissão Consultiva da Casa do Baile,
realizada em 09/10/98. Fonte: Arquivos da Casa do Baile - Centro de Referência de
Arquitetura, Urbanismo e Design.

Como resultado dos debates e resoluções da Comissão Consultiva, no início dos
anos 2000 a Casa do Baile
passou por processo de restauro, que pode ser apontado como a maior intervenção
deste tipo realizada desde
sua construção. O restauro
contou com a colaboração
de Oscar Niemeyer, que deu
seu aval aos arquitetos Álvaro
Hardy e Mariza Machado Coelho para o desenvolvimento
do projeto. Em entrevista ao
jornal “O Tempo”, em setembro de 2000, Hardy destacou
o início do tratamento do tema
pelo poder municipal:

Há cerca de um ano,
a prefeitura convidou
Oscar Niemeyer para vir
a Belo Horizonte para
que o programa fosse
apresentado a ele. Em
cima das propostas da
prefeitura, Niemeyer
elaborou um croqui
preliminar. A par tir daí ele
confiou a mim e à minha
sócia, a arquiteta Mariza
Machado Coelho,
o desenvolvimento
desse projeto. 25
25
DUARTE, Charles. Casa
do Baile será transformada em
espaço cultural. Jornal O Tempo.

Nos anos seguintes, Álvaro
Hardy e Mariza Machado Coelho atuaram com o objetivo de
preparar a Casa do Baile para
sediar o “Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo
e Design”, que contaria com
a administração da Secretaria
Municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte, destinação mantida até os dias atuais. A intervenção do restauro
procurou se manter o mais fiel
possível ao projeto arquitetônico original, trazendo poucas
alterações como a inserção de
um pequeno auditório dentro
do salão principal, a reconfiguração do layout da área de
apoio, o rebaixamento do forro
do teto do salão e a transformação dos antigos camarins
em áreas de apoio.
Em março de 2003, Oscar
Niemeyer visitou o espaço e,
durante a visita, desenhou, de
próprio punho, um painel localizado ao centro do salão. De
um lado há um croqui do Conjunto Moderno da Pampulha, e
do outro, um de Brasília, duas
importantes obras do arquiteto
realizadas com Juscelino Kubitschek. Nele, ainda se observam os dizeres do arquiteto:

Belo Horizonte, 01 de setembro de
2000. p.13.

Pampulha foi o início
de Brasília. Os mesmos
problemas, a mesma
correria, o mesmo
entusiasmo.
E seu êxito influiu, com
cer teza, na determinação
com que JK construiu a nova
capital.
Oscar Niemeyer.
(21 de março de 2003)

Painel Niemeyer
Foto: Cássio Campos Fonte: Arquivos da Casa do Baile Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design.

Exposição “O Modernismo em Belo
Horizonte” (2004). Acervo Casa do
Baile. Fonte: Arquivos da Casa do Baile
- Centro de Referência de Arquitetura,
Urbanismo e Design.
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Reprodução do projeto de restauração e
adequação da Casa do Baile para abrigar o
Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo
e Design. Fonte: Acervo do Centro de Referência
de Arquitetura, Urbanismo e Design.

As primeiras ações da gestão
do centro de referência foram
o estabelecimento de rotinas
de processos de trabalho e a
elaboração de projetos e programas estratégicos, inicialmente voltados para a promoção de atividades culturais e
artísticas e a manutenção de
um calendário expositivo anual, com exposições de própria
produção e recebidas através
de parcerias externas.

Neste momento importante do
espaço, vale ainda destacar a
aproximação com universidades e centros acadêmicos das
áreas de arquitetura e design,
a fim de estabelecerem parcerias, como a criação de uma
“ilha digital” com acervos relacionados a estas temáticas.

Exposição “Casa do Baile 66
– uma ilha na História” (2008).
Fonte: Arquivos da Casa do
Baile - Centro de Referência de
Arquitetura, Urbanismo e Design.

Exposição “Pampulha, patrimônio da
Humanidade” (2013).
Foto: Cássio Campos.
Fonte: Arquivos da Casa do Baile Centro de Referência de Arquitetura,
Urbanismo e Design.

Exposição “Éolo Maia: o vento
sobre a cidade” no ano de 2005.
Fonte: Arquivos da Casa do
Baile - Centro de Referência de
Arquitetura, Urbanismo e Design.

Exposição Paisagens Arquitetônicas
Contemporâneas, no ano de 2015.
Foto: Cássio Campos.
Fonte: Arquivos da Casa do Baile Centro de Referência de Arquitetura,
Urbanismo e Design.

Parte importante da atuação da Casa do Baile sempre foi a
organização de seminários e palestras abordando as temáticas
de interesse da instituição. O projeto “A Casa em Debate”, por
exemplo, promoveu discussões ligadas a arquitetura, o urbanismo e o design, com apresentações de trabalhos acadêmicos
para públicos variados.
Uma das mais importantes funções de um espaço museal é a
educativa. Nos primeiros anos de funcionamento do centro de
referência, o educativo realizava ações pontuais de recepção
de públicos e atividades de lazer cultural. Não havia ainda uma
equipe estruturada e uma linha de concepção e metodologia
plenamente desenvolvidos. Durante os primeiros anos, observou-se uma fase marcada por um aspecto mais experimental.

Marquise de concreto. Foto: Cassio Campos.
Fonte: Acervo do Centro de Referência de
Arquitetura, Urbanismo e Design

Exposição JK e a Modernidade,
no ano de 2016. Foto: Cássio Campos.
Fonte: Arquivos da Casa do Baile Centro de Referência de Arquitetura,
Urbanismo e Design.

Exposição Moderno Jardim Brasileiro,
no ano de 2018. Foto: Cássio Campos.
Fonte: Arquivos da Casa do Baile Centro de Referência de Arquitetura,
Urbanismo e Design.

Em 2010, ocorreram os primeiros esforços de consolidação
das atividades educativas do
Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design
por meio de uma sistematização de ações que resultaram
na elaboração do Programa
Educativo da instituição.26 Os
esforços para a estruturação
desse programa buscaram
fundamentar, em termos teóricos e práticos, as ações educativas desenvolvidas na Casa
do Baile, utilizando produções
acadêmicas mais recentes,
buscando exemplos de atividades desenvolvidas em instituições similares e formando
uma equipe de mediadores
alinhada com os objetivos institucionais e aberta à interação
com os diversos públicos. Segundo esta abordagem, o processo de construção do conhecimento acontece a partir
de interação entre a equipe do
museu e seus públicos, com
contribuições de todo.

26
CAMPOS,
Cássio.
TAMEIRÃO,
Daniela.
Plano
Estratégico Casa do Baile - Centro
de Referência de Arquitetura,
Urbanismo e Design. Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte.
Fundação Municipal de Cultura.
Belo Horizonte. 2019. p. 56.

Com estes aperfeiçoamentos, observou-se o aumento
da importância e da qualidade das ações educativas da
Casa do Baile, bem como o
aprofundamento da compreensão a respeito do papel da
instituição na mediação entre os diferentes segmentos
de públicos e as exposições
realizadas no espaço.27
Em 2012, o Programa Educativo da Casa do Baile lançou
os “Laboratórios Educativos”,
que representaram uma nova
posição das ações educativas na comunicação museológica da instituição. Em
outro momento, foi implementada a prática da Curadoria
Educativa, que fez com que
as ações educativas não dependessem apenas das exposições e seus respectivos
processos curatoriais. Desse
modo, a mediação passou a
ser compreendida como um
processo criativo independente com autonomia para
produzir seus próprios caminhos de interpretação e concepção crítica28.

27

Idem. p. 56-57

28

Idem. p. 58-59

Atividade relacionada ao projeto “Arquitetura dos Sentidos”.
Foto: Cássio Campos. Fonte: Arquivos da Casa do Baile
- Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design.

Uma questão relevante trabalhada na Casa do Baile desde
então é a preocupação com a promoção da acessibilidade
cultural, expressa em práticas e atividades de mediação sensoriais voltadas para diferentes públicos. Dentre tais atividades,
destaca-se o projeto “Arquitetura dos Sentidos”, que promove
interações com públicos operando outros sentidos corporais,
como o tato, a audição e o olfato29.

29

Idem. p. 64-83
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O projeto “Caminhos Arquitetônicos”, por sua vez, é voltado para a realização de visitas mediadas a roteiros em
espaços da cidade de Belo
Horizonte a partir dos temas
de interesse da instituição.
As caminhadas promovem
uma experiência sensorial e
de imersão corporal em que
o público vivencia a paisa-

gem, despertando um senso
de pertencimento à cidade.30
Este e outros projetos são
permanentemente realizados
como parte da programação
da instituição.
30
CAMPOS,
Cássio.
TAMEIRÃO, Daniela. Op. Cit. 2019
p. 83-90

Marquise de concreto e salão principal da Casa do
Baile. Foto: Glenio Campregher. Fonte: Arquivos
da Casa do Baile - Centro de Referência de
Arquitetura, Urbanismo e Design.

A atuação do Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo
e Design também se dá por meio de publicações. O projeto
“Roteiros Arquitetônicos” foi realizado com o objetivo de reunir
informações sobre os bens culturais de Belo Horizonte destinados a moradores e turistas. Iniciado em fase experimental em
2010, contemplou alguns bens culturais localizados na região
da Pampulha. Em 2011 novas publicações foram lançadas,
ainda sobre a região da Pampulha. As três edições seguintes tiveram como tema renomados arquitetos com significativa
atuação em Belo Horizonte: Oscar Niemeyer (2013), Sylvio de
Vasconcelos (2015) e Raffaelo Berti (2016). Esta série de publicações mostrou o aprofundamento da instituição como centro
de referência ao promover a divulgação da obra de importantes
expoentes da arquitetura existente na cidade. Dessa forma os
marcos arquitetônicos e os referenciais urbanos da cidade são
um acervo potencial da instituição, tratadas como objetos de
museu na cidade31.
O projeto “Arte no Baile”, existente desde os primeiros
anos do Centro de Referência, apresentou edições do evento
“Musica no Baile”, construindo um elo com o antigo uso como
restaurante dançante, e “Filme no Baile”, com a exibição de
filmes e documentários sobre grandes nomes da arquitetura. 32

31
MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. O museu na cidade, a cidade
no museu. Para uma abordagem histórica dos museus de cidade .
Revista Brasileira de História, Rio de Janeiro, v. 5, n.8/9, p. 197-205, 1984.
p. 200.
32

CAMPOS, Cássio. TAMEIRÃO, Daniela. Op. Cit. 2019 p. 103
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Em 2019 a Casa do Baile Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design iniciou a implementação de seu
Plano Estratégico, reafirmando
sua já consolidada vocação
como instituição museal. O
documento não só expõe os
planos de ação e estabelece
um horizonte de atuação, mas
defende uma constante revisitação das fontes existentes
para a afirmação de múltiplas
visões sobre Belo Horizonte e
sua arquitetura. Dessa forma,
o Plano Estratégico estabeleceu uma abordagem que con-

solidou o Centro de Referência
de Arquitetura, Urbanismo e
Design como uma instituição
museal e como espaço para
leituras críticas sobre a cidade, aproximando sua atuação
das reflexões do campo disciplinar da Museologia e levando à criação de programas
que contemplem várias dimensões da prática museológica.
A instituição toma, nesse sentido, sua história como estímulo
para o aprofundamento de sua
relação com a cidade.
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Foto parcial da Casa do Baile,
com destaque para os azulejos atribuídos a
Paulo Werneck e a marquise de concreto.
Foto: Cassio Campos.
Fonte: Arquivos da Casa do Baile - Centro de
Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design.
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