Pampulha:

tempo,
história e
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Foto: Mirela Pescichini.
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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?

11

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.

Inauguração das obras da Pampulha.
O povo se aglomera junto ao edifício do Yatch Golf Club, 1943.
Fonte: Acervo MHAB.

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.
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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: Gabriel Castro.
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Em torno do grande lago, circundado por uma
avenida em construção, é fácil prever a edificação
de um novo e pitoresco bairro de recreio, destinado
a atrair a afluência daqueles que, em dias de folga,
queira entregar-se a entretenimentos, repousando
do diuturno labor da cidade 1 .

De casa a museu:
breve trajetória do
Museu Casa Kubitschek
No início da década de 1940,
Juscelino Kubitschek se tornou
prefeito de Belo Horizonte e,
com isso, deu-se início também
a um processo de modernização na capital, que culminou,
dentre outras ações, na criação do Conjunto Moderno da
Pampulha, em parceria com o
arquiteto Oscar Niemeyer.
Junto às edificações construídas do projeto inicial para a
Pampulha, que hoje abrigam o
Museu de Arte da Pampulha, o
Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design, o
Iate Tênis Club e a Igrejinha da
Pampulha (Igreja de São Francisco de Assis), Juscelino encomendou à Oscar Niemeyer
o projeto para uma residência
particular de final de semana,

que ficou inicialmente conhecida como Residência de Juscelino Kubitschek e, um pouco
depois, Casa JK. A construção
dessa casa, também em estilo
moderno, tinha a intenção clara de incentivar a ocupação de
uso residencial junto à orla da
Lagoa da Pampulha. A barragem da Pampulha foi inaugurada em 1938 e, no início da
década de 1940, o entorno
imediato da Lagoa permanecia com baixíssima ocupação.
O objetivo primeiro da construção da represa era o abastecimento de água, mas já em
1936, Otacílio Negrão de Lima
sinalizava para a transformação do local em uma região
voltada ao lazer.

A casa encomendada pertenceu ao então prefeito JK, por pouco tempo, de 1943 a1946.. Em 1946, já como deputado federal,
Kubitschek se mudou para o Rio de Janeiro e trocou a propriedade por quatro lotes na mesma região. A antiga residência
de JK foi transferida para outros dois proprietários até chegar
às mãos de Joubert Guerra2 e sua esposa Juracy Brasiliense
Guerra. Em entrevista realizada em 1997, Dona Juracy recordou
que a compra da casa se deu no início da década de 1950.
Após a compra da casa pela família Guerra, Juscelino, quando
vinha a Belo Horizonte, passava finais de semana na residência
da Pampulha, como lembrou Dona Juracy na mesma entrevista:
“Juscelino vinha aqui, ele vinha constantemente, né [...] vinha,
ficava aqui com a turminha dele, né?! Gostava muito da casa,
adorava...”3.
1
MINAS GERAES. Mensagem à Camara Municipal-Octacillo
Negrão de Lima-Prefeito de Bello Horizonte. Belo Horizonte: Imprensa
Oficial do Estado de Minas Geraes, 1936. p. 29-30.
2
Joubert Guerra era amigo de infância de Juscelino dos tempos
de Diamantina e foi prefeito dessa cidade entre 1936 a 1940. Ao longo
da sua vida, foi assessor de JK e o acompanhou em sua carreira política.
Em Belo Horizonte, durante a gestão municipal de Kubitschek, ocupou os
cargos de chefe de gabinete, secretário e inspetor chefe da Pampulha.
De 1947 a 1951, foi deputado estadual em Minas Gerais. Em 1951 foi
nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
pelo, então, governador Juscelino Kubitschek, presidindo a corte em
1952 e no biênio 1955-1956. Faleceu em 1978, meses após a morte de
JK.
3
GUERRA, Juracy Brasiliense. Entrevista concedida a Michele
Arroyo. Belo Horizonte, 22 de abril de 1997. Diretoria de Memória e
Patrimônio Cultural, Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte.
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Por pertencer ao ciclo íntimo de
relacionamento de JK, a família
Guerra acompanhou a construção da Pampulha, e Dona Juracy também conheceu o jovem
arquiteto Oscar Niemeyer. Inclusive, segundo Dona Juracy4,
quando do rompimento da barragem da Pampulha, em 1954,
foi Joubert quem ligou para
Juscelino para que ele viesse
a Belo Horizonte para auxiliar
a angariar os fundos para sua
reconstrução.
A família Guerra também utilizou a residência durante muitos
anos como casa de veraneio,
visitando-a somente aos finais
de semana e delegando os cuidados cotidianos a um casal de
caseiros. Os netos e bisnetos
de Dona Juracy, em entrevista realizada no final de 20205,
se lembraram de seus nomes:
Antônio e Vicenza. Sobre eles,
Dona Juracy se recordava com
carinho: “esse casal lá, veio pra

4

Ibidem.

5
GUERRA, Cristiana de
Souza; GUERRA, Marcos de
Souza; ASSIS, Patrícia Guerra
Pezzini & ASSIS, Tati guerra
Pezzini. Entrevista concedida à
Marcus Vinícius Lage, Thiago
Carlos Costa e Vanessa de Araújo.
Belo Horizonte, 23 de novembro
de 2020. Instituo Periférico, Museu
Casa Kubitschek.

cá e eles ficaram aqui 23 anos
[...] Era um casal muito bom,
gente muito direita, distinta”.6
Ir à Pampulha naquele tempo
não era fácil, como informam relatos da época7, especialmente
devido à distância em relação
ao centro de Belo Horizonte e à
falta de infraestrutura urbana à
época. Dona Juracy recordava
que, a princípio, ela mesma não
simpatizou com a ideia de ter
a casa na Pampulha, visto que
o local era muito “longe e meio
antipático, não gostava não,
casa trabalhosa”8, Ainda segundo Dona Juracy, a própria Sarah
Kubitschek, esposa de Juscelino, considerava a Pampulha e
a casa muito isoladas.
6
GUERRA,
Juracy
Brasiliense. Entrevista concedida
a Michele Arroyo. Belo Horizonte,
22 de abril de 1997. Diretoria de
Memória e Patrimônio Cultural,
Fundação Municipal de Cultura de
Belo Horizonte.
7
Ver também: LIMA,
Renato Augusto de. Memórias
de um delegado de polícia. Belo
Horizonte: [s.n.], 1972.
8
GUERRA,
Juracy
Brasiliense. Entrevista concedida
a Michele Arroyo. Belo Horizonte,
22 de abril de 1997. Diretoria de
Memória e Patrimônio Cultural,
Fundação Municipal de Cultura de
Belo Horizonte.

Dona Juracy Guerra só se mudou definitivamente para a casa
da Pampulha após o falecimento de Joubert Guerra, em 1977,
e lá residiu até seu próprio falecimento, em 2004. Dona Juracy
foi a única moradora permanente da edificação. Graças a ela,
foi possível garantir sua manutenção, com atenção a seus elementos arquitetônicos. Sua paixão eram os jardins e, ao longo
do tempo, ela transplantou espécies e inseriu novas, adaptando
tudo a seu gosto. Segundo a própria Dona Juracy,

eu gosto muito de ficar lá
[no jardim], livre, sabe, se
eu pudesse... Eu me levanto
cedinho, 6 horas, 6 e meia, eu
levanto, já visto minha roupa de
campanha, começando a mexer
no jardim, né, calço minhas
luvas, encho os bolsos de pá,
podão e tudo e vou mexer, só
entro para o almoço, depois do
almoço descanso um pouquinho
e vou outra vez, depois entro só
quando já está escuro, aí é que
eu... ah, se eu pudesse eu dormia
até lá fora, cer teza 9 .
Cris Guerra10, neta de Dona Juracy, ainda se lembra das inscrições feitas por sua avó, com spray metálico prateado, em
uma das palmeiras da parte posterior do jardim, contendo os
dizeres: “Eu sou feliz aqui”. Infelizmente, a frase desapareceu
ao longo dos anos.

9

Ibidem.

10
GUERRA, Cristiana de Souza; GUERRA, Marcos de Souza;
ASSIS, Patrícia Guerra Pezzini & ASSIS, Tati guerra Pezzini. Entrevista
concedida à Marcus Vinícius Lage, Thiago Carlos Costa e Vanessa de
Araújo. Belo Horizonte, 23 de novembro de 2020. Instituo Periférico,
Museu Casa Kubitschek.
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Apesar da modificação de
muitas espécies originais dos
jardins, seu formato foi mantido, permitindo ver o traçado
planejado por Burle Marx e
Mello Barreto. Dona Juracy
Guerra usufruiu da casa da
Pampulha por mais de 50 anos
e o mobiliário existente em seu
interior também se deve ao
seu gosto e escolha, refletindo o modo de morar na época
A articulação dos vários elementos modernistas presentes no imóvel resultou no
reconhecimento dele como
patrimônio cultural com proteção legal por meio do tombamento federal (1997), municipal (2003) e estadual (2009).
O imóvel foi adquirido pela
Prefeitura de Belo Horizonte
em 2005, juntamente com o
mobiliário de Dona Juracy,
majoritariamente modernista
e adquirido a partir da década
de 1950, quando ela se tornou
proprietária da casa.
A desapropriação da casa e
sua incorporação à Fundação
Municipal de Cultura tiveram
como objetivo a criação de
um equipamento cultural dedicado ao conhecimento e
discussão do modernismo
em Belo Horizonte.

Os estudos e o restauro da
edificação, dos jardins e do
mobiliário foram concluídos
em 2013, quando a casa,
transformada em museu, foi
aberta ao público. Desde
então, o museu oferece ao
público experiências reflexivas e sensíveis no campo da
arquitetura residencial, dos
modos de morar, do paisagismo e da ocupação da
Pampulha. Sintonizado com
as premissas museológicas
contemporâneas, o Museu
Casa Kubitschek tem procurado desenvolver diferentes
olhares sobre as temáticas
trabalhadas pela instituição,
tratando o acervo de forma
crítica e contextualizada.
Em conjunto com o Museu
de Arte da Pampulha e com
o Centro de Referência
de Arquitetura, Urbanismo
e Design, instalado na Casa
do Baile, o Museu Casa Kubitschek reafirma a Pampulha como território gerador
de cultura, conhecimento e
identidades.
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Mobiliário modernista, acervo Museu Casa Kubitschek.
Foto: Gabriel Castro, 2013. Acervo MCK.

Museu Casa Kubitschek:
perfil museológico e atuação
O Museu Casa Kubitschek
– MCK é o museu municipal
mais recente da Pampulha.
Situado na emblemática casa
modernista construída no início dos anos de 1940 para ser
residência de fim de semana
de Juscelino Kubitschek, o
museu tem como intuito preservar, investigar e comunicar referenciais simbólicos
e materiais concernentes ao
universo doméstico, ao movimento modernista e à história
da Pampulha.
O MCK se inscreve na categoria de museu histórico,
apresentando afinidades com
a tipologia de museu-casa.
Como museu histórico, o MCK
lida com problemas históricos,
operando com evidências do
mundo material11. Sua tarefa
11
MENESES,
Ulpiano
Bezerra Toledo de. Do teatro da
memória ao laboratório da história:
a exposição museológica e o
conhecimento histórico. Debate
(continuação). Anais do Museu
Paulista História e Cultura Material,
São Paulo, n.3, p. 20.

não se restringe a reunir peças, conservá-las e exibi-las.
Cabe aos museus históricos
problematizar seus acervos
transformando-os em pontos
de partida para a produção do
conhecimento histórico e de
narrativas críticas, inventivas
e sensíveis que contribuam
para reflexão sobre as sociedades. Como museu histórico,
o MCK se propõe a refletir sobre o ambiente político e cultural no qual o modernismo se
consolidou em Belo Horizonte;
a pesquisar as várias Pampulhas que compõem o território;
a investigar o morar modernista e estabelecer diálogos com
outras formas de morar.

Tomando sua edificação e sua coleção de móveis modernistas como peças centrais de seu acervo museológico, o MCK
assume os modos de morar como importante eixo norteador
de sua atuação e se alinha à categoria de museus-casa que
elegem a arquitetura residencial como pilar da instituição. O
MCK se afasta, no entanto, dos museus-casa comprometidos
com a reconstituição dos ambientes da residência ou com a
disseminação da memória biográfica de uma personagem homenageada, característica observada na categoria museu-casa
de personalidade.
Estando a origem da casa atrelada à figura de Juscelino Kubitschek, cabe ao Museu apresentar e discutir a administração
de JK em Belo Horizonte, a concepção política e cultural que
sustentou a criação da Pampulha com seus desdobramentos
e impactos na história da arquitetura, do urbanismo e do modernismo no Brasil.
Em abril de 2021, o Museu Casa Kubitschek publicou seu primeiro Plano Museológico. O caminho trilhado no Plano almeja
uma sustentação em três sólidos pilares - a preservação, a
pesquisa e a comunicação, identificados pelo campo da Museologia como essenciais para que as instituições museológicas
cumpram com excelência seu papel social, cultural e científico.
Ao serem tratados de forma equivalente e articulados de forma
solidária, tais pilares tendem a aperfeiçoar as contribuições
especificas do museu para a sociedade12.
12
MENESES, Ulpiano B. O museu e a questão do conhecimento.
In: Manoel Luiz Salgado Guimarães; Francisco Régis Lopes Ramos.
(Org.). Futuro do Pretérito: Escrita da História e História do Museu. 1ed.
Fortaleza: Instituto Frei Tito de Alencar / Expressão Gráfica Editora, 2010,
v. 1, p.14.
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As esferas de atuação desses
pilares quando conjugadas
contribuem para um mútuo
enriquecimento:

A preservação prolonga
a vida útil dos bens
culturais, assegurandolhes a integridade física
ao longo do tempo. Não
constitui um fim em si
mesmo, mas um meio,
cujo objetivo maior é
preservar a possibilidade
de acesso futuro às
informações das quais os
objetos são por tadores.
Para que o acesso a essas
informações se efetive, é
necessário que ocorra um
processo de comunicação,
no qual se estabelece uma
relação entre o homem,
sujeito que conhece, e o
bem cultural, testemunho
de uma dada realidade. Ao
disponibilizar seu acervo
para o público, o museu
constitui um dos espaços,

No Plano são estabelecidas, dentre as várias diretrizes, as linhas
de pesquisa da instituição: modos de morar; história da ocupação e desenvolvimento da região da Pampulha; movimento
modernista; projeto modernizador de Juscelino Kubitschek na
Prefeitura de Belo Horizonte (1940 – 1945).

entre outros, onde se dá
essa relação homem/bens
culturais. A investigação,
por sua vez, tem o papel de
ampliar as possibilidades
de comunicação dos bens
culturais; como atividade
voltada para a produção
de conhecimento, ela
assegura uma visão crítica
sobre determinados
contex tos e realidades
dos quais o objeto é
testemunha. Nesse
trinômio, são a pesquisa
e a comunicação que
conferem sentido e
atribuem uso social aos
objetos, justificando,
inclusive, a sua
preservação . 13

Ainda em seu programa de pesquisa, o MCK se compromete
a estudar o acervo musealizado, entendendo que preservar os
bens culturais significa sobretudo conhecê-los. Assim, o Museu
investe na decodificação imediata dos objetos e também no
desenvolvimento de pesquisas aprofundadas, situando o acervo
nos contextos em que foi gerado, usado e patrimonializado.
Insere-se nesta vertente de pesquisa a investigação sobre a
casa que abriga o Museu e seus jardins, considerados acervos
em exposição.
Em 2019, teve início a elaboração da documentação museológica do acervo do MCK, que até então encontrava-se apenas
arrolado. Este acervo conta atualmente com aproximadamente
600 itens, subdivididos em oito tipologias:
Arquitetônico – referente às edificações do MCK;
Tridimensional – referente ao mobiliário e demais objetos
(uso pessoal, utensílios, indumentárias, uso doméstico,
decoração, luminárias, dentre outros);
Artístico – referentes às obras de arte integradas e outras;
Fotográfico – referente às fotografias históricas;
Publicações – referente aos jornais, revistas e livros;
Fonográfico – referente aos discos de vinil de Dona Juracy
Guerra;

13
JULIÃO, Letícia. Pesquisa
Histórica em Museus. Caderno
de Diretrizes Museológicas. Belo
Horizonte: Secretaria de Estado
da Cultura/Superintendência de
Museus, 2001, p. 96.

Textual – referente à documentos textuais históricos de várias
naturezas (cartas, cartões postais, dentre outros);
Paisagístico – referente às plantas e espécies dos jardins.
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A função social dos museus
está diretamente relacionada
às possibilidades de transformação da sociedade. Desta
forma, não basta preservar
os bens e mantê-los protegidos nas reservas técnicas ou
congelados em exposições. É
necessário colocá-los a serviço da sociedade. Nesta perspectiva, ações que ampliam as
possibilidades de construção
identitária, que contribuem
para a leitura crítica da realidade, que estimulam a produção do conhecimento e que
proporcionam oportunidades
prazerosas de fruição cultural
devem ser perseguidas pelas
instituições museais.

Alinhado à sua missão e comprometido com o cumprimento
de sua função social, o MCK
vem construindo um criterioso Programa de Educação
Museal, que contempla várias
ações: visitas mediadas à exposição; visitas mediadas ao
jardim; distribuição de mudas;
oficinas de bordado; caminhadas na orla; formação de educadores, dentre outras.
Sustentado por três sólidos
pilares – preservação, pesquisa e comunicação –, o Museu Casa Kubitschek, como
um museu histórico, vai além
da discussão sobre o modernismo de Belo Horizonte e o
próprio imóvel, apresentando
a possibilidade de ampliarmos
o debate sobre os vários modos de morar, confrontando
de forma sensível e reflexiva o
morar modernista com outros
possíveis, gerando novas experiências aos seus usuários.
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Foto: Gabriel Castro.

A terceira vertente de pesquisa proposta pelo MCK é
a pesquisa de público. Ela
representa um importante
instrumento de gestão e é imprescindível para que o museu
qualifique sua atuação junto à
comunidade, promovendo um
encontro significativo entre o
público e os diversos elementos da cultura.

Foto: Gabriel Castro.
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A casa e
o museu
A arquitetura expressa, nas
suas formas, as características
da sociedade que a concebeu. Sendo assim, as próprias
edificações são documentos
históricos e podem fazer parte
das coleções dos museus. No
MCK, a casa integra a Coleção
Arquitetura e é uma importante
fonte histórica - um objeto museológico localizado no espaço urbano. A partir dela, cabe
ao Museu promover amplas reflexões sobre a habitação e os
modos de morar, assumindo o
universo doméstico como objeto de estudo e reflexão, mantendo profunda comunicação
entre a diversidade dos modos
de morar e os processos técnicos, geográficos, estéticos,
afetivos, sociais, econômicos
e políticos mais amplos.

A casa de tipo modernista,
como a edificação que abriga o Museu Casa Kubitschek,
é uma síntese das reflexões
dos arquitetos sobre a cultura
urbana moderna. Ela procura
conjugar a dimensão pública e
a vida privada, utiliza as novas
tecnologias então existentes,
dá importância à inserção das
residências no ambiente urbano e valorizam o design dos
objetos de uso cotidiano.
Essas reflexões ganharam força, entre os arquitetos em nível
mundial, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quando se consolidou uma cultura
urbana industrial caracterizada
pela existência de um grande
número de trabalhadores que
se integrou à vida nas cidades.
As práticas culturais passaram
por grandes transformações,
principalmente nas formas de
sociabilidade, na velocidade
da vida e no lugar da casa no
conjunto da cidade.

Estas transformações influíram diretamente nas novas formas
de morar e na arquitetura residencial, visto “que já se recebem
estranhos e a casa não é mais o refúgio ou o esconderijo que
resguarde as aparências”14. Segundo Sylvio de Vasconcellos,
por valorizar as salas de visitas, aperfeiçoar cozinhas e banheiros para maior comodidade, integrar salas de estar e jantar
para criar ambientes mais amplos com mobiliário para a vida
em família e investir na instalação de grandes jardins com árvores, “a casa não é mais estanque, fechada ou cúbica, mas
acolhedora, aberta e franca15.
Os jardins em muitos casos, integram-se às salas de estar. As
casas são mais recuadas em relação à via pública, com jardins
de grande profundidade. Os quintais transformam-se em espaços de brincar, lavar roupa, de jogos ou piscina. O setor de serviço é incorporado a esta área e ganha melhorias. As garagens
passam a ser necessárias. Os quartos aumentam de tamanho
e surge uma nova categoria de espaço: a suíte do casal. As
janelas passam a ser de correr, de vidro, com venezianas. As
casas passam a ter formas retangulares, sendo possível o uso
de coberturas em terraços de uma ou duas águas, como no telhado “borboleta”, apresentado pela edificação do Museu Casa
Kubitschek. Os interiores passaram a ser fartamente iluminados
e as cores vivas e contrastantes destacaram os ambientes.

14
VASCONCELLOS, Sylvio de. Noções sobre arquitetura. Belo
Horizonte, Escola de Arquitetura da UFMG, 1963. p. 11.
15
VASCONCELLOS, Sylvio de. A família mineira e a arquitetura
contemporânea. O Globo, Rio de Janeiro, 31 jan. 1961. p.18.
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A casa passou a ser setorizada, possuindo zonas íntimas,
sociais e de serviços. Isso
mostra uma concepção sobre o que seria a vida familiar
exemplar e sua organização.
Estas características apontam
para a valorização de atributos como a intimidade, a privacidade, a domesticidade e a
sociabilidade (ligados ao conforto), dentro dos interesses da
arquitetura no período.

Fato é que o estilo moderno
residencial não se consolidou junto à orla da Pampulha
como o desejado. Ali prevaleceu a noção de bairro de
recreio, com utilização sazonal, voltada para os finais de
semana e, nos seus primeiros
anos de loteamento, a configuração de estilos arquitetônicos simples, campestres,
“com casas arquetípicas de
casa de campo”16.

Criada para ser um modelo de
casa de veraneio na região e
atrair a ocupação urbana junto
à orla da Lagoa, a edificação
se destaca diante das demais
que compõem o Conjunto
Moderno da Pampulha por
ter sido concebida para uso
privado e residencial, o que
não se observa com relação
ao Museu de Arte da Pampulha, à Casa do Baile – Centro
de Referência de Arquitetura,
Urbanismo e Design, ao Iate
Tênis Clube e à Igreja São
Francisco de Assis.

Sobre a adoção do estilo moderno para a construção da
casa de Juscelino Kubitschek,
vale notar que seu projeto estava em desacordo com a legislação vigente17, que estabelecia as características das
construções a serem erguidas
no entorno da represa Pampulha e determinava que as
residências deveriam seguir
o estilo colonial, neocolonial,
missões ou normando, não se
admitindo destoar do estilo
campestre.

16
BAHIA, Denise. Entrevista
concedida a Camila Morais, Hugo
Rocha, Raul Lanari. Belo Horizonte,
26 de março de 2021. Aplicativo
Zoom.
17
Decreto Municipal nº
55/1939 e Decreto Municipal n°
99/1941, que dispõem sobre
construções nos terrenos marginais
à represa da Pampulha.

Dona Maria Luiza, nascida no início da década de 1940, herdou a casa vizinha18 ao Museu Casa Kubitschek e frequentou
a Pampulha durante toda sua vida, tendo, inclusive, morado na
região depois de seu casamento. Ela relembra que, na década
de 1940, “não havia nenhuma infraestrutura urbana [na Pampulha] como entrega de jornal, coleta de lixo, nada. Quando
íamos passar final de semana tinha que levar tudo, porque não
havia nada ali, não tinha onde comprar, não tinha supermercado, nada...”19. Maria Luiza ainda ressalta o tom dos estilos
arquitetônicos presentes na Pampulha à época:

Papai 20 construiu uma casinha de campo. Então
foi a primeira que ficou pronta, porque era um
chalezinho, que mamãe até viu voltando do Rio
para cá. Per to de Petrópolis, ela viu uma casa e
falou: para, para, para, que eu quero aquela casa
ali. Então papai copiou e construiu a casinha. [...]
Isso em 1941 – 1942, por aí. Nessa época, isso aqui
[Pampulha] era campo”.
Diante da configuração arquitetônica do entorno imediato
da edificação do Museu Casa Kubitschek, percebe-se que a
casa de Juscelino é um expoente modernista junto ao conjunto
projetado por Niemeyer, mas não chegou a influenciar seus
pares próximos. As construções modernistas instaladas na
Pampulha na década de 1940 influenciaram, posteriormente,
já na década de 1950, o surgimento de edificações com essas
características em outras regiões da cidade.

18
Edificação situada à avenida Otacílio Negrão de Lima, n° 4168.
Pampulha. Belo Horizonte/MG.
19
TAVARES, Maria Luiza. Belo Horizonte, 16 de junho de 2014.
Acervo do Museu Casa Kubitschek.
20
Em entrevista de 16 de junho de 2014, Maria Luiza Tavares conta
que seu pai, Pedro, foi engenheiro e amigo de Juscelino Kubitschek. Ele
participou das obras de construção da barragem da Pampulha e ao final,
comprou o lote ao lado do lote de Juscelino, por indicação do próprio.
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De acordo com Denise Bahia21,
a consolidação do modernismo em Belo Horizonte aconteceu, efetivamente, na década
de 1950. Foi nesse momento
que a arquitetura residencial
modernista se consolidou
nos bairros Cidade Jardim
(Regional Centro-Sul) e São
Luís (Regional Pampulha), se
beneficiando de lotes generosos, utilizando a implantação
da casa solta no lote e estabelecendo uma nova relação
do lote com a rua – outra ambiência urbana modernista.
Os bairros São Luís e Cidade
Jardim configuraram também
uma nova forma de ocupação
urbana em que se destacam
o uso de vegetação e uma
nova relação do edifício com
o lote: os passeios passaram
a ser gramados e arborizados,
dando sequência aos jardins
que cercam e interagem com
as casas soltas no terreno. Há
marcadamente uma integração entre as áreas internas e
externas desses espaços.

21
BAHIA, Denise. Entrevista
concedida a Camila Morais, Hugo
Rocha, Raul Lanari. Belo Horizonte,
26 de março de 2021. Aplicativo
Zoom.

Nesse contexto, com suas linhas marcantes, a casa moderna brasileira reuniu características surgidas no modernismo internacional, apresentadas por famosos arquitetos
estrangeiros como Frank Lloyd
Wright, Le Corbusier, Alvar
Aalto e Mies Van der Rohe, e
adaptadas às características e
condicionantes locais. Assim,
de modo geral, destaca-se a
existência de grandes recuos
frontais, a predominância das
formas regulares, dos partidos
lineares, sobretudo em formato de “L”. Os setores da casa
modernista, organizada em social, íntimo e serviço passaram
a ser bem demarcados.

O sistema construtivo, em concreto armado, é calculado a partir
da planta livre, com vãos maiores e liberdade no tratamento das
fachadas, já que as paredes perdem a função de sustentação
e passam a ser painéis de fechamento, com a possibilidade de
uso dos panos de vidro. A transparência, neste caso, propicia
maior integração entre áreas internas e externas, sendo um elemento arquitetônico marcante nessas edificações. A cobertura
mais utilizada é a de telhas sobre lajes com platibanda, dos
tipos “borboleta” ou laje plana. A casa modernista é invariavelmente horizontal e propicia a integração entre espaço interno
e externo, que ocorre sobretudo no setor social, através de
varandas, jardins, terraços e pátios internos.
A edificação que hoje abriga o MCK se destaca por seus aspectos modernistas e foi provavelmente o primeiro projeto residencial de Oscar Niemeyer para Belo Horizonte. Segundo
Joaquim Cardozo22, ela “indicaria uma marcha, uma conduta,
uma orientação para o estilo das futuras residências à margem
da represa.”
É interessante trazer aqui uma questão ainda lacunar na história da concepção dessa casa. Ela foi construída em 1943,
com projeto de Oscar Niemeyer. Entretanto o projeto construído seria um segundo projeto realizado pelo arquiteto, tendo
sido inviabilizada a construção do primeiro, sem que se saiba
claramente o motivo.

22
APUD XAVIER, Alberto (org.). Arquitetura Moderna Brasileira:
depoimento de uma geração. São Paulo: Pini, 1987.
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O primeiro projeto para tal residência foi caracterizado pelo
próprio Oscar Niemeyer, na Revista Módulo em 1957, como:

entre os projetos para
a Pampulha havia a
residência Kubitschek ,
que não chegou a ser
construída [o primeiro
projeto]. Sua fachada
inclinada tinha como
objetivo criar para os
quar tos um grande
terraço em par te
descober to. Não era,
absolutamente, o caso
das 'casas modernas',
agora tão disseminadas no
interior e mesmo no Rio, as
quais nunca deixam de ter
uma parede ou pelo menos
uma coluna inclinada,
resultando nesse aspecto
lamentavelmente frágil e
falso, que deprime a nossa
arquitetura e deseduca o
próprio gosto popular 23 .

23
NIEMEYER,
Oscar.
Considerações sobre a arquitetura
brasileira. Módulo, v. 3, n. 7, 1957,
p.09. Citação disponível também
em: <http://www.oscarniemeyer.
com.br/obra/pro017>. Acesso em
abr/2021.

Ainda, em 1944, em edição da
“Revista Pampulha” que apresenta o Conjunto da Pampulha, Niemeyer publicou o primeiro projeto realizado para a
Residência de Juscelino Kubitschek, ainda que a edificação já tivesse sido construída
utilizando o segundo projeto e
inaugurada um ano antes, em
1943. Nessa mesma revista, o
arquiteto abordou sua primeira
intenção com o projeto:
Detalhe da fachada frontal do Museu
Casa Kubitschek. Foto: Camila Morais.

Esta residência foi
projetada tendo em vista o
programa, a orientação e
o panorama da Pampulha.
Assim, todas as peças
abrem sobre a represa na
orientação conveniente,
sendo que na par te térrea
destinada às salas,
foi estudado um pátio
envidraçado, de forma a
ficar protegido dos ventos,
que, no local, se fazem
sentir insistentemente.
A cober tura se fixou
naturalmente, de acordo
com as alturas internas
necessárias, e o sistema
de tirantes que segura
o terraço dos quar tos,
justifica a inclinação
da fachada. 24
24
Revista Pampulha. RJ:
Imprensa Nacional, s.n.,1944, p. 57.
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Já em 1946, na “Revista Arquitetura: engenharia, urbanismo,
belas artes, decoração”, um
dossiê fotográfico de Francisco Fernandes apresentou
a edificação realmente construída com o título de: “Casa
na Pampulha, projeto de Oscar Niemeyer”25. O periódico a
caracterizou como uma construção dotada de:

Simplicidade de linhas,
aliada a uma sagaz
aplicação de formas novas
e ao inteligente emprego
de materiais. Tudo isso
resultou numa residência
que, além de satisfazer
suas finalidades, é de
uma nobreza e elegância
notáveis. Bem lançada
no ambiente, casa-se
perfeitamente com
a paisagem.”

25
REVISTA ARQUITETURA:
engenharia, urbanismo, belas
artes, decoração. Belo Horizonte:
Universidade Federal de Minas
Gerais, Escola de Arquitetura,
Diretório Acadêmico, ano I, n. I,
1946, p.42-44.

A edificação construída e
apresentada nesse relatório
fotográfico é referente aos croquis de Oscar Niemeyer publicados por Stamo Papadaki em
195026, e que chamamos aqui
de segundo projeto.
Em 1948, ao abordar a edificação residencial projetada
para Juscelino para a revista “Ante-projeto: Arquitetura
Contemporânea do Brasil”,
Oscar Niemeyer afirmou que
“este projeto, que constitui
uma simples reforma, procura, dentro das limitações que
esses casos obrigam, adaptar
melhor a casa ao ambiente local. Situada à margem do lago
da Pampulha, suas salas envidraçadas aproveitam toda a
vista da represa27”.

26
PAPADAKI, Stamo. The
work of Oscar Niemeyer. New York:
Reinhold Publishing, 1950, p. 108 a
111.
27
REVISTA
ANTEPROJETO.
Arquitetura
Contemporânea
no
Brasil.
Contemporary architecture in
Brasil. Rio de Janeiro: 1947-48.

Ainda não foram localizados outros documentos que possam
elucidar dúvida sobre a possibilidade de a casa ter sido fruto
de uma reforma. Contudo, o que se percebe é que o primeiro projeto, mesmo não tendo sido construído na Pampulha,
acabou recebendo atenção especial do arquiteto. Nota-se
também o nível de detalhe dos croquis feitos para o primeiro
projeto. Em um dos desenhos (acima) é possível perceber a
vista em relação à lagoa, com possibilidade de se contemplar
pela ampla janela da casa o Cassino (atual Museu de Arte da
Pampulha), a Casa do Baile (atual Centro de Referência de
Arquitetura, Urbanismo e Design) e o Yatch Clube (atual Iate
Tênis Clube), além dos desenhos de móveis modernistas e
uma escultura, muito similar aos padrões executados por José
Pedrosa, para o Cassino.

Croquis para o primeiro projeto
[não construído] de Oscar Niemeyer para a Residência
de Juscelino Kubitschek na Pampulha, hoje MCK.
Fonte: Revista Pampulha, 1944, p. 57 e 58.
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O projeto aprovado para a
casa foi construído em um
terreno em aclive, de extensas
dimensões (2.800m²), voltado
para a lagoa. A edificação
conta com um grande recuo
frontal, onde destaca-se um
exuberante jardim que enfatiza sua imponência e valoriza
o percurso no acesso à casa.
Sua localização é privilegiada em relação ao Conjunto
Moderno da Pampulha, com
vista direita para a Igreja da
Pampulha, o Iate Tênis Clube e
o antigo Cassino, atual Museu
de Arte da Pampulha.
A própria implantação da casa
já remetia a um novo modo de
morar, já que ela não mais se
colocava no alinhamento da
rua, o quintal não se destinava ao abastecimento, mas ao
lazer, e os blocos correspondiam a uma setorização prévia. O partido arquitetônico dá
a impressão de linearidade e
clareza na percepção dos espaços entre os cômodos.
A cobertura se destaca pelo
telhado estilo “borboleta”, com
clareza perspectiva e inovadora solução de cobertura em
planos convergentes para uma
calha central, guardando certa
semelhança com a Maison Errazuriz (1930) de Le Corbusier
e Pierre Jeanneret. A linha interna correspondente a calha
central da cobertura delimita

os espaços interiores entre a
sala de estar e a sala de jantar. A comunicação interna é
sempre buscada e a parede
divisória entre estar/jantar não
atinge toda a largura dos cômodos, sendo uma espécie
de biombo em alvenaria. O
mezanino aproveita a altura
do pé direito gerada pela inclinação do telhado. Paredes
envidraçadas, localizadas na
separação da varanda de entrada para as salas de estar e
jantar, conferem a visibilidade
que não se queria perder. Os
espaços possuem reduzidas
alturas de peitoris. O mezanino, em seu espaço interno, é
tão marcante que Cris Guerra,
neta de Dona Juracy, relembra
que o melhor lugar dentro da
casa em sua infância era justamente esse. O mezanino era o
“lugar mais mágico da casa”28.

28
GUERRA, Cristiana de
Souza; GUERRA, Marcos de
Souza; ASSIS, Patrícia Guerra
Pezzini & ASSIS, Tati guerra
Pezzini. Entrevista concedida à
Marcus Vinícius Lage, Thiago
Carlos Costa e Vanessa de Araújo.
Belo Horizonte, 23 de novembro
de 2020. Instituo Periférico, Museu
Casa Kubitschek.
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Microfilme da planta de casa residencial de Juscelino Kubitschek na
Pampulha, hoje MCK. Planta de autoria de Jayme Dolabella, em 1948.
Fonte: IEPHA, 2009, p. 9.

Museu Casa Kubitschek, projeto de
Oscar Niemeyer de 1943.
Fonte: IEPHA, 2009, p. 10.

Detalhe da fachada do Museu Casa Kubitschek.
Foto: Gabriel Castro, 2013.
Acervo MCK.

Verifica-se uma integração das
áreas internas com os jardins
frontal e posterior, originalmente de Burle Marx, bem como
caminhos bem demarcados
nas áreas externas, sugerindo percursos e pontuando
lugares. O jardim frontal é valorizado pelo grande recuo da
edificação.
A casa projetada para Juscelino, atualmente sede do Museu Casa Kubitschek, contém
espaços especializados com
um amplo setor social, um
bem resguardado setor íntimo
e um setor de serviços. Essa
setorização, também uma novidade modernista, se apresentava como uma maneira
de preservar a intimidade dos
moradores: a área social é
composta por salas de estar,
jantar e jogos; a área íntima,
por três quartos; e a parte de
serviços, pela cozinha, o banheiro e as dependências para
empregados. A residência explora o desnível do terreno em
sua implantação e altimetria interna, com ambientes distintos
entre as áreas social e íntima:
garagem; varandas e salas;
mezanino e quartos.
Esta setorização se ajusta ao
partido adotado na implantação da edificação, em forma
de “U”. Os estudos iniciais
desenvolvidos por Oscar Niemeyer e Burle Marx apresen-

tam o partido em “L”. Já em
1948, na planta de regularização da construção, de autoria
de Jayme Gouvêa Dolabella, a
edificação aparece com partido em “U”. Nos croquis iniciais
não aparece a ala de serviço,
mas vale notar que elementos
usados no acabamento deste
setor, como os basculantes e
suas ferragens, a paginação
dos azulejos, o piso em pastilha sextavada e a louça da pia
são idênticos aos das outras
áreas molhadas da casa, sinalizando a possibilidade do partido em “U” ter sido adotado
desde o início da construção.

Quarto de casal.
Foto: Gabriel Castro, 2013.
Acervo MCK.

Sala de jantar.
Foto: Gabriel Castro, 2013.
Acervo MCK.

A casa que abriga o MCK reúne características universais da
linguagem modernista e particularidades que a identificam,
lhe conferem singularidade e revelam a expressão notória de
Niemeyer, referências e contrapontos à tradição da arquitetura
colonial mineira. Os temas das fachadas posteriores da casa
e do bloco de serviço remetem a esta característica: treliças e
esquadrias em madeira pintadas em cor azul que contrastam
com a cor branca da casa; beiral; revestimento da base em
pedra, aludindo ao baldrame em pedra; pequena varanda, tipo
balcão, articulando o dormitório ao pátio interno. Na fachada
frontal, há um elemento relevante e inesperado na composição:
um frontão revestido em madeira roliça, lembrando a arquitetura
de Alvar Aalto. Esse elemento foi repetido na construção dos
vestiários no fundo do lote, posteriormente.

Cozinha.
Foto: Gabriel Castro, 2013. Acervo MCK.

Ainda na parte posterior, destaca-se a presença de uma
piscina, existente desde a
construção da edificação. Os
netos de Dona Juracy 29 se
lembram que adoravam o lugar que, como contava a avó,
teria sido a primeira piscina
29
GUERRA, Cristiana de
Souza; GUERRA, Marcos de
Souza; ASSIS, Patrícia Guerra
Pezzini & ASSIS, Tati guerra
Pezzini. Entrevista concedida à
Marcus Vinícius Lage, Thiago
Carlos Costa e Vanessa de Araújo.
Belo Horizonte, 23 de novembro
de 2020. Instituo Periférico, Museu
Casa Kubitschek.

Fachada frontal do Museu Casa Kubitschek.
Foto: Gabriel Castro, 2013. Acervo MCK.

residencial de Belo Horizonte.
Dona Maria Luiza30, vizinha da
edificação desde a sua infância, consegue se lembrar dos
momentos passados nela e
que, como não havia outras
casas com piscina na região,
a de Dona Juracy era muito
procurada. Quando do restauro da edificação para sua
abertura pública, decidiu-se
desativar a piscina e transformá-la em um jardim aquático,
junto aos jardins da edificação.
30
TAVARES, Maria Luiza.
Belo Horizonte, 16 de junho de
2014. Acervo do Museu Casa
Kubitschek.

Fachada posterior do Museu Casa Kubitschek.
Foto: Gabriel Castro, 2013. Acervo MCK.

Por fim, agregando valor estético e respeitando os preceitos
modernistas, observa-se a presença da arte integrada à edificação: um mural em azulejos, na varanda, e um mural em
pastilhas, no pátio interno. A varanda da casa é decorada por
uma composição em azulejaria, da década de 1940. O painel
alegórico, aos moldes das cartas de navegação existentes no
século XVII, caracteriza-se por um painel de azulejos, da Osirarte – composição de Volpi-Osir e execução de Volpi-Zanini.
Painel de Volpi-Osir,
década de 1940.
Foto: Gabriel Castro,
2013. Acervo MCK.

Atual vista posterior do Museu Casa Kubitschek,
com antiga piscina transformada em lago. Foto: Mirela Persichini, 2021.

Detalhe de painel de Volpi-Osir, década de 1940.
Foto: Gabriel Castro, 2013. Acervo MCK.
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Já o mural em pastilhas cerâmicas de Paulo Werneck
encontra-se na fachada posterior, junto ao pátio interno,
sendo datado da década de
1940. O artista, que também
trabalhou na Igreja de São
Francisco de Assis, confeccionou para a casa de Kubitschek
um painel de pastilhas com

três tonalidades de azul, em
forma abstrata. Há ainda um
banco em concreto armado
revestido com pastilhas azuis
sob o mosaico e uma mesa
azulejada com pés metálicos
em “V”, que constituem o mobiliário desse ambiente de estar íntimo a céu aberto.

Foto: Mirela Pescichini.

Pátio interno com mural de Paulo Werneck,
no Museu Casa Kubitschek, década de 1940.
Foto: Gabriel Castro, 2013. Acervo MCK.

Desde a sua inauguração, em
2013, o Museu Casa Kubitschek preocupou-se em realizar
ações educativas que explorassem o potencial de seus
jardins, mas foi em 2016 que
a instituição criou um projeto
que colocaria definitivamente os jardins como objeto de
estudo e difusão: “O Jardim e
o Museu”. Tratando os jardins
como acervo a ser preservado,
investigado e comunicado, o
Museu Casa Kubitschek iniciou o processamento técnico do seu acervo botânico.
Foram inventariadas todas
as espécies encontradas nos
jardins do MCK, pesquisadas
suas características científicas
e publicado um catálogo ilus-

trado sobre seu acervo botânico. Pesquisas mais amplas
também estão em desenvolvimento e buscam contextualizar os jardins do museu, colocando-os em diálogo com o
movimento modernista, com
outros jardins de Belo Horizonte e com saberes vindos
de grupos sociais e culturais
distintos. Essas pesquisas são
fundamentais para ampliar e
subsidiar as ações educativas
desenvolvidas pelo museu.
Por meio do projeto “O Jardim
e o Museu”, o MCK assumiu
a Educação Museal como caminho fundamental para o reconhecimento, preservação e
fruição dos jardins.

Foto: Mirela Pescichini.

O jardim e
o museu

Historicamente, as políticas de preservação dedicam-se à conservação e salvaguarda dos bens edificados, mas os jardins não
recebem o mesmo tratamento, ocupando papel secundário. No
Museu Casa Kubitschek, os jardins não são vistos como mera
moldura para a edificação. Procura-se dar aos jardins de Burle
Marx a mesma atenção conferida à casa modernista, projetada
por Oscar Niemeyer.
Ao tomar seus jardins como acervo museológico, o MCK assume-os como documento/monumento, conforme apontado pelo
historiador Jacques Le Goff (1983). Considerar que um jardim
é um documento/monumento significa reconhecer que ele é
um símbolo, aquilo que a sociedade estabelece como imagem
a ser difundida para o futuro. Significa que os elementos que
o constituem estão carregados de informações que dizem da
sociedade, da época e do paisagista que o projetou. Significa
que um jardim informa e também conforma uma determinada
visão de mundo.
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Alinhado a esta perspectiva, o projeto “O Jardim e o
Museu” desenvolve diversas
ações educativas que visam
a alcançar os seguintes objetivos: ampliar a divulgação do
patrimônio paisagístico e cultural brasileiro, em especial os
jardins modernos de Roberto
Burle Marx; estimular o olhar
investigativo sobre os jardins
históricos; propiciar aprendizagens cognitivas, estéticas e
sociais por meio dos jardins;
capacitar educadores e agentes culturais para o trabalho
com os jardins históricos; estimular os usuários do museu
a ressignificar o papel dos
jardins em suas experiências
culturais; valorizar os saberes
populares e as memórias sobre os jardins, gerando vínculos afetivos entre o público e
o museu; contribuir para o debate e a produção de conhecimento no campo do patrimônio
paisagístico.
Os jardins são parte indissociável dos projetos modernistas e, na Pampulha, ficaram a
cargo do paisagista Roberto
Burle Marx, com a colaboração do botânico Henrique
Lahmeyer Mello Barreto. Os
jardins elaborados para a
Pampulha demonstram espaços tratados para fins de
lazer, recreação e cultura,
instaurando na história do paisagismo contemporâneo o es-

trito respeito ao meio natural.31
Em todos os trabalhos dos jardins da Pampulha prevalece o
rigoroso caráter ambientalista
e a correlação entre o projeto
e o ambiente, amplos gramados, a valorização de ângulos
notáveis da paisagem, a associação de vegetação com
rochas semelhante à existente
no meio natural e a recorrência aos espelhos d’água com
seus canteiros aquáticos.
Os trabalhos de Burle Marx
e Mello Barreto se iniciaram
ainda em 1941.

Na Pampulha, as propostas paisagísticas retomavam as pesquisas experimentais ensaiadas por Burle Marx no projeto que
fizera para o governo mineiro na estância hidromineral de Araxá,
onde, graças à influência e participação do botânico Mello Barreto, foi possível adotar uma abordagem “ecológica, utilizando
espécimes da flora local e evocando a diversidade natural do
Estado de Minas Gerais em 25 ambientes, como uma reação
“à monotonia que em regra se nota na maioria dos demais [parques] existentes no Brasil, derivada do aproveitamento de um
número restrito de elementos, na sua maioria exóticos, e que
se repetem continuamente com uma feição estandardizada”.32
Para a concepção de sua residência na Pampulha, Juscelino
Kubitschek utilizou a mesma equipe destinada às obras monumentais. Portanto, nos jardins de sua casa, também atuaram
Burle Marx e Mello Barreto. Burle Marx e Niemeyer, por sua vez,
já haviam trabalhado juntos em projetos residenciais, firmando
uma boa parceria aos moldes modernistas.
O extenso terreno em aclive que abriga a edificação permitiu
que generosa área fosse destinada aos jardins, tanto em sua
porção frontal quanto na posterior. Ao todo, foram previstos
110 espécimes diferentes no projeto original. No jardim frontal
previu-se, desde a calçada, manchas de vegetação de coloração contrastante, definindo uma passarela sinuosa. Em frente
de toda a casa, observa-se um lajeado em pedras irregulares
que remete aos calçamentos das ruas de Diamantina, cidade
natal de Juscelino. Os jardins frontais possuem vários ambientes, incluindo um pequeno lago árvores e arbustos concentrados nas laterais do terreno, liberando a vista em direção ao
lago da Pampulha.

31
LANA, Ricardo Samuel
de. Arquitetos da paisagem década de 1940: memoráveis
jardins - Roberto Burle Marx e
Henrique Lahmeyer de Mello
Barreto. Belo Horizonte: Museu
Histórico Abílio Barreto, 2009.

32
APUD DOURADO, Guilherme Mazza. Burle Marx e a criação
da Pampulha. In: FINGUERUT, Silvia e CASTRO, Mariângela. Igreja
da Pampulha: restauro e reflexões. Rio de Janeiro: Fundação Roberto
Marinho, 2006.
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Para os jardins posteriores, o
projeto recobriu o pátio interno
com o mesmo lajeado existente na porção frontal, que vai
sendo estreitado até se reduzir a pedras sequenciais, desalinhadas, dispersas sobre
o vasto gramado. Os jardins
posteriores possuem grupos
de espécies nativas floridas,
que rompem os tons de verde
dos canteiros gramados. Na
parte central do gramado vê-se um extenso grupo de cangas. Dando sequência a elas
aparece, novamente, o gramado, dando acesso à piscina.
A composição dos jardins
do Museu Casa Kubitschek
é considerada muito equilibrada por especialistas.33 Os
grupos de árvores foram organizados para não obstruir a
visibilidade da paisagem. Os
gramados abundantes, por
sua vez, com grandes ondas
descontínuas, diferenciam os
jardins Museu Casa Kubitschek de outros projetados
para a orla da Pampulha.

Entregues no início da década de 1940, ao longo dos
anos os jardins originais sofreram intervenções, a maioria delas realizada por Dona
Juracy, proprietária da residência por mais de 50 anos
apreciadora deste espaço.
Sob seus cuidados, os jardins da edificação adquiriram
um aspecto carinhoso que remete aos jardins das casas
de avós, se tornando uma
espécie de “jardim afetivo”.
Projeto de Ajardinamento para a
Residência da Família Juscelino
Kubitschek. Realização de Burle Marx
com colocação de Mello Barreto, 1943.
Fonte: LANA, 2009, anexo.
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19

Estudo de cores baseado no projeto
de ajardinamento de Burle Marx em
colaboração com Mello Barreto para a
residência de Juscelino Kubitschek em
Belo Horizonte. Realização: Ana Karina
Bernardes e Paula Salles, 2019/ 2020.
Fonte: Acervo MCK.
Estudo de cores baseado no projeto de
ajardinamento J36 de Roberto Burle Marx em
colaboração com o Dr. Henrique L. de Mello Barreto
para a residência do Dr. Juscelino Kubitschek em
Belo Horizonte.
Por Ana Karina Bernardes e Paula Salles
2019 / 2020

33
LANA, Ricardo Samuel de.
Arquitetos da paisagem - década
de 1940: memoráveis jardins Roberto Burle Marx e Henrique
Lahmeyer de Mello Barreto. Belo
Horizonte: Museu Histórico Abílio
Barreto, 2009

Sobre os jardins da edificação e o trato carinhoso dispensado
a eles por Dona Juracy, Dona Maria Luiza, vizinha por muitos
anos da atual sede MCK, se lembrou de uma boa história
relativa a eles:

“ Tem duas palmeiras aqui [na porção frontal dos
jardins do MCK], não sei se vocês já viram, uma do
lado de cá [ já no lote vizinho] e outra de lá [MCK].
Ela [Juracy] falava: essas palmeiras, nunca deixem
cor tar, que são as ‘palmeiras gêmeas’ que eram muito
amadas pelo seu pai e pelo Juscelino. O Juscelino
plantou de lá e papai plantou de cá”.

Museu Casa Kubitschek, instalado na antiga
residência encomendada por Juscelino Kubitschek
a Oscar Niemeyer. Foto: Camila Morais, 2021.

Atividades educativas nos jardins
do Museu Casa Kubitschek.
Fotos: Ana Karina Bernardes.

Em 2013, os jardins passaram por um processo de recuperação, voltando a uma configuração paisagística mais próxima
da projetada por Burle Marx, mas sem extinguir totalmente as
intervenções de Dona Juracy.

Jardim de D. Juracy Guerra. Fonte: Arquivo MCK.
Atividade educativa no MCK.
Jardins posteriores e Jardim de canga do MCK.
Fotos: Ana Karina Bernardes.

Em 2019, o Museu Casa Kubitschek foi contemplado com o
Prêmio Darcy Ribeiro, iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus
(IBRAM) que tem por objetivo premiar 10 práticas inovadoras
de Educação Museal. O projeto premiado foi o “O Jardim e o
Museu”, que visava o desenvolvimento de pesquisas e ações
educativas voltadas para a apropriação e valorização dos jardins, estimulando o público a reconhecer os jardins como patrimônio. A premiação coroa o esforço para a consolidação do
espaço museal mais recente da Pampulha, aprofundando o
reconhecimento deste território como aglutinador de instituições
do gênero em Belo Horizonte.

Foto: Mirela Pescichini.
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