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A LÓGICA DE EINSTEIN 
  
  
 
"Duas crianças estavam patinando num lago congelado da Alemanha. Era uma tarde nublada 
e fria, e as crianças brincavam, despreocupadas. De repente, o gelo se quebrou e uma delas 
caiu, ficando presa na fenda que se formou. A outra, vendo seu amiguinho preso e se 
congelando, tirou um dos patins e começou a golpear o gelo com todas as suas forças, 
conseguindo por fim quebrá-lo e libertar o amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o 
que havia acontecido, perguntaram ao menino: - Como você conseguiu fazer isso? É 
impossível que tenha conseguido quebrar gelo, sendo tão pequeno e com mãos tão frágeis! 
Nesse instante o gênio Albert Einstein, que passava pelo local, comentou: - Eu sei como ele 
conseguiu. Todos perguntaram: - Pode nos dizer como? - É simples, respondeu Einstein, não 
havia ninguém ao seu redor, para lhe dizer que não seria capaz."  
  
 "Deus nos fez perfeitos e não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não 
fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança."  
 

Albert Einstein 
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RESUMO 
 
 

Esta dissertação analisa o projeto original do Complexo Arquitetônico e Paisagístico da 
Pampulha, em Belo Horizonte, formado por uma Lagoa, um Cassino, um clube desportivo, o 
Iate Golfe Clube; um salão popular de bailes, a Casa do Baile e a Igreja de São Francisco de 
Assis, idealizados pelo prefeito Juscelino Kubitscheck e projetados pelo arquiteto Oscar 
Niemeyer, que junto com companheiros artistas, como Portinari, Ceschiatti, Zamoyski, Burle 
Marx e Pedrosa, “fizeram” a Pampulha na década de 1940. O estudo utilizou-se do método 
histórico, via pesquisa documental, buscando-se documentos primários, e com apoio 
bibliográfico, caracterizando-se, por vezes, como pesquisa exploratória. Traz como objetivos 
específicos apontar os propósitos da construção do espaço em questão, seus usos e 
intervenções durante sessenta anos (1943-2003), e a situação atual enquanto patrimônio a ser 
conservado para o lazer e turismo. Começa pelo reconhecimento do patrimônio histórico no 
Brasil, traz à tona algumas reflexões sobre o binômio lazer-turismo; busca reconstituir o 
processo de formação do Estado de Minas Gerais, através dos aspectos sócio-espaço-
históricos, para melhor entender a construção da Capital e o movimento modernista que a 
engendrou, assim como à Pampulha. Discute os usos desse espaço – Pampulha – durante seis 
décadas (1943-2003) e relata os programas que vêm sendo ali implementados para a 
recuperação de sua bacia hidrográfica, com problemas de poluição e assoreamento, causados 
pelo processo de metropolização acelerado da Capital e falta de planejamento sustentável. A 
tentativa de apreender a consolidação desse espaço como local de lazer e turismo, não se 
efetivou, na prática, ficando o mesmo durante longos períodos em estado de abandono e sub 
utilizado. Considera-se, com os resultados da pesquisa, que a Pampulha não se traduziu num 
complexo, como previsto, pois nem mesmo o hotel projetado foi construído, assim como não 
oferecia o local, atividades recreacionais naturais. O turismo ocorreu, na região, enquanto o 
Cassino funcionou, até 1946, quando foi proibido o jogo no país, ou talvez até alguns anos 
depois, enquanto a Casa do Baile funcionou como um dancing, mas também para a elite. E 
hoje a atividade turística ainda é ínfima, baseando-se em números de pesquisa da demanda, 
sendo Belo Horizonte reconhecida como cidade para negócios e, portanto, recebendo em sua 
maior parte, pessoas que vêm a trabalho e que, em seus momentos de não-trabalho, fazem o 
papel de turistas, ou que por ela passam, aproveitando suas idas às cidades históricas. A 
Pampulha também não se efetivou como atração turística, pois não teve seus atrativos 
trabalhados a contento, tampouco convertidos em produto. Quanto ao lazer, conclui-se que 
este sempre ocorreu ali, porém dirigido à elite, quando muito à classe média alta, que a 
freqüentava e ainda o faz. Com as novas obras de revitalização do entorno da lagoa, aos 106 
anos da Capital e 60 anos de Pampulha, além da construção do parque, prometidos para 2004, 
espera-se que ocorra uma ressignificação desse espaço, dando oportunidade às outras 
camadas sociais de freqüentá-lo. Porém assinala-se a necessidade premente de um plano 
sustentado, que possa garantir seu uso-fruto como objeto de lazer urbano às novas gerações. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE 
 
complexo turístico - arquitetura moderna - patrimônio - lazer - turismo - sustentabilidade   
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ABSTRACT 

 
 
This dissertation analyses the original project of Pampulha’s Architectonic and Landscaping 
Complex, in Belo Horizonte, that holds a Lagoon, a old Casino, which nowadays is a Modern 
Art Museum; a Yacht Golf Club, which is now a Yacht Tennis Club; the Ball House, before a 
popular ballroom, today is a Modern Architecture Reference Center, and the São Francisco de 
Assis Church. Such project was idealized by the mayor Juscelino Kubitscheck and projected 
by the architect Oscar Niemeyer, who, together with his friends, as Portinari, Ceschiatti, 
Zamoyski e Pedrosa, “did” the Pampulha. The study was done based upon a historical 
method, via document searching, using primary documents, and with bibliographic support, 
characterized many times, as exploratory searching. Brings as specific goals, points the 
purpose of the spatial construction, their use and intervention during sixty years and the real 
situation at this moment, while patrimony to be preserved for leisure and/or tourism. Starts by 
the recognition of the Brazilian historical patrimony, brings up some reflexions about leisure-
tourism; tries to rebuild the structure of Minas Gerais state’s development, through social-
spatial-historical aspects, in order to have a better understanding about the Capital’s 
construction and the modernist movement that engendered it, as well as Pampulha’s. Disputes 
the use of this space – Pampulha – during 06 (six) decades (1943-2003) and refer to all the 
programs there implemented in order to recover the hydrographic basin, with problems 
caused by the rapid  process of metropolization and lack of a sustainable plan.  A attempt of 
apprehend Pampulha’s consolidation as a place of leisure and tourism, wasn’t accomplished, 
based on daily experiences, remaining, for long period of time, abandoned and  sub utilized. 
We can consider, as result of this searching, that Pampulha didn’t became a complex, as 
foreseen – even the designed hotel was built – as well as natural leisure. Also, the tourism 
occurred while the Casino was opened, until 1946, when was forbidden, or perhaps until few 
years afterwards, while the Ballroom was opened as a “dancing”, also for the influential 
people. Nowadays the tourist activity is low, based on searching numbers of demand, and 
Belo Horizonte is recognized as a city for business and, thus, the majority of visitors, people 
who comes to work and, on their free time, going around as tourists. Pampulha didn’t 
accomplish as tourist attraction – it didn’t have it’s attractions worked to one’s satisfaction, 
neither converted as a product. Regarding to leisure, we can conclude that it was always 
present there, but mostly to the elite, and sometimes to the high middle-class, who use to 
visit-repeatedly and still does it. With the new revitalization work on the lagoon, besides a 
park construction engaged for 2004, this space blooming is hoped, giving opportunities to 
another social classes to  enjoy it. However, a sustainable plan is a crying need, which has 
never occurred there, in order to guarantee the urbane leisure and continuous use to the new 
generations.  
 
 
 
 

KEY WORDS 
 

Touristc Complex – Modern Architecture – Patrimony – Leisure – Tourism – Sustainable 
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1 INTRODUÇÃO   

 

O tema desta pesquisa teve sua origem nos estudos iniciais que embasaram o 

projeto técnico desta pesquisadora, apresentado como trabalho final de sua pós-graduação, 

nível especialização (em Gestão de Empreendimentos Turísticos), em Belo Horizonte, Minas 

Gerais, em 2000, entitulado: Casa do Baile: um centro de memória para a Pampulha1.   

Numa etapa posterior, dando continuidade à mesma área de pesquisa – turismo 

histórico-cultural – e mesmo objeto de estudo, o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da 

Pampulha, foi apresentada nova proposta à seleção do Curso de Mestrado em Turismo e 

Hotelaria da Univali, Centro de Educação Balneário Camboriú, Santa Catarina, em 2001, o 

qual originou o presente projeto de pesquisa2, iniciado em 2002, para a elaboração desta 

dissertação de mestrado.   

Dentro da linha de pesquisa “Ordenamento e Gestão dos Espaços para o 

Turismo”, este trabalho pretende reconstituir a memória histórica de um espaço conhecido 

popularmente como o “O Complexo Turístico da Pampulha”, situado em Belo Horizonte, 

capital de Minas Gerais; buscar os objetivos originais propostos e divulgados para o mesmo, 

apontar a que vieram as obras ali na época edificadas, e discutir seus usos no decorrer das 

últimas seis décadas – 1943/2003 – e se as mesmas cumpriram sua função, idealizadas essas 

por Juscelino Kubitscheck de Oliveira3, conhecido por JK, e projetadas por Oscar Niemeyer 

Soares Filho4 que, junto com alguns companheiros artistas, “fizeram” a Pampulha. 

                                                 
1 Esse trabalho trouxe como indagação o que foi feito até o ano de 2000 pelo espaço, a Casa do Baile, uma das 
obras edificadas em torno da Lagoa, cuja proposta original foi um salão popular para bailes, um Dancing, 
inaugurado em 1943, e que durante as seis décadas passadas, teve vários usos posteriores ao intuito original: 
restaurante, bar, pizzaria, depósito da prefeitura, anexo do Museu de Arte Moderna e, desde fins de 2002, um 
Centro de Referência em Arquitetura Moderna.  Trouxe breve panorama sobre as condições da Lagoa e seu 
entorno, relatando ainda os últimos programas de saneamento desenvolvidos até então – 1999 – para o 
tratamento e recuperação de sua bacia hidrográfica, e finalizou com uma proposta de reutilização da Casa do 
Baile, respeitando sua arquitetura original e propondo ali um Centro de Memória para a Pampulha, com estudo 
de um projeto arquitetônico para a situação, com plantas de lay out, reforma e intenções, precedidas de um plano 
de negócios, com os aspectos mercadológicos, suas variáveis, políticas e recursos necessários para a sua 
viabilização. À disposição na biblioteca da Pós-graduação do Unicentro Newton Paiva – BH. 
 
2 Esta pesquisadora teve apoio financeiro da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior, sendo aluna-bolsista da mesma. 
 
3 Ver item específico sobre JK, Item 4, sub item 4.1 (e que continua nos anexos desta pesquisa). 
 
4 Ver item específico sobre Niemeyer nos anexos. 
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A intenção aqui é de uma reflexão sobre esse espaço, no sentido de ir além de 

dizer que “A Pampulha é uma beleza”5, ou que “A Pampulha foi o grande entusiasmo de uma 

geração”6, mas voltar às suas origens, resgatando seus propósitos e analisando o que ocorreu 

com as obras ali originalmente edificadas e seu entorno nas seis décadas de sua existência, 

evidenciando a presença (ou não) do lazer e turismo e a conservação no local, até fins dos 

anos 2003. Como reflete Camargo (2002, p. 97), “... atrativos culturais devem estar voltados 

principalmente para o lazer das populações ou cidadãos da própria localidade, condição para 

uma futura e eventual apropriação pelo turismo”, o que nos remete a pensar que uma cidade 

só é boa para os turistas quando é boa para seus moradores. Se a Pampulha assim o estiver 

para os turistas, estará para a população belorizontina e visitantes e vice-versa.  Ainda 

segundo o mesmo autor, é preciso se afastar e estudar, para compreender que o objeto de 

estudo que está diante de nós apresenta diferenças que não podem ser conhecidas 

intuitivamente. 

Esta pesquisa buscou, desta forma, revelar os aspectos do fenômeno que não se 

consegue captar, talvez por se encontrarem encobertos, pretendendo-se substituir essa visão 

intuitiva por uma outra mais coerente, consistente e crítica da realidade. Para tanto o tema 

eleito veio se apoiar, além dos interesses7 pessoais e profissionais desta mestranda, em 

algumas considerações8 de autores consagrados na área do Turismo, sobre a carência de 

estudos na mesma. O Turismo, por advir de várias outras ciências, caminha ainda hoje, rumo 

a encontrar o seu lugar no campo científico, importando-se mais em construir o saber 

turístico, carente de estudos, pesquisas e produção de conhecimento9.  

                                                 
5 Lúcio Costa, arquiteto-urbanista, em telegrama para JK após a inauguração do Complexo. 
 
6 Deroche, arquiteto francês, em encontro com Niemeyer em Paris, vinte anos depois, já na década de 60. 
 
7 Esta pesquisadora morou na região por muitos anos, desde a infância se interessou pelo tema, além do que, nos 
últimos anos tem se dedicado à academia. 
 
8 Detalhes poderão ser vistos (item Referências)em DENCKER (2001, p. 20), TRIGO (2000, p. 31) e 
RUSCHMANN (2001, p. 51). 
 
9 O primeiro Mestrado em Turismo e Hotelaria surgiu na UNIVALI, no Campus de Balneário Camboriú/SC, em 
1997. Na UCS – Universidade de Caxias do Sul, em Caxias do Sul/ RS, pode-se fazer o Mestrado em Turismo. 
Na Universidade Anhembi-Morumbi, São Paulo/SP, o Mestrado em Hospitalidade. Na UNA – União de 
Negócios Administrativos, em BH/MG, o Mestrado em Turismo e Meio Ambiente. Na UESC – Universidade 
Estadual de Santa Cruz, Ilhéus/BA – em parceria com a UFBA/BA – o Mestrado em Cultura e Turismo. Citados 
aqui somente os cursos reconhecidos pela CAPES até então no Brasil, em Turismo, num total de cinco (05). Na 
Universidade de São Paulo – USP/ SP, na ECA – Escola de Comunicação e Artes, é possível optar pelo 
Mestrado em Comunicação, com área de concentração em Relações Públicas, Propaganda e Turismo, há mais 
tempo.. E a primeira turma de doutorado em Turismo e Hotelaria também é da UNIVALI, iniciada em 2002. 
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 A fundamentação teórica desta pesquisa procurou refletir sobre as premissas e 

conceitos fundamentais do tema Patrimônio Histórico-cultural, sua gestão e conservação 

versus lazer e turismo, e assim, outros temas a estes relacionados, como atrativos turísticos e 

seus usos, e que foram tratados durante o desenvolvimento do estudo, tendo como ponto de 

reflexão a situação do Conjunto, no decorrer do tempo, dentro da visão do planejamento 

sustentável, que deve convergir para uma gestão satisfatória, que garanta o uso-fruto do 

atrativo pelas próximas gerações, que – segundo Ruschmann (2000) – possam obter, através 

da conservação, uma memória coletiva. 

  O valor simbólico que atribuímos aos objetos ou artefatos é decorrente 
da importância    que lhes atribui a memória coletiva. E é essa 
memória que nos impele a desvendar seu significado histórico-social, 
refazendo o passado em relação ao presente, e a inventar o patrimônio 
dentro de limites possíveis, estabelecidos pelo conhecimento 
(CAMARGO, 2002, p.30-31). 

 

  Ainda para Ruschmann (1997), o planejamento é um instrumento fundamental 

na determinação e seleção de prioridades para a evolução da atividade e serve para ordenar as 

ações do homem sobre o território, direcionando a construção de equipamentos e facilidades 

de forma adequada, evitando assim efeitos negativos nos recursos turísticos. O planejamento 

do turismo torna-se, pois, uma tarefa árdua, que deve conciliar os interesses de uma 

população que chega em busca do lazer e uma população residente, que tem seu espaço 

“invadido”. Na maioria das vezes, os efeitos no cotidiano das comunidades receptoras não 

estão sendo avaliados nas propostas de implantação e crescimento da atividade turística. 

Alguns setores exploram a atividade e com isso obtêm lucros, mas parte da população local 

tem muitas vezes que conviver com perturbações de ordem social, econômica e ambiental, 

conhecidas como efeitos do turismo.  

 Minas Gerais possui hoje 853 municípios, sendo 167 potencialmente turísticos, 

onde 80% deles têm população aproximada a 20.000 habitantes, e, onde, não muito diferente 

do restante do país, pode-se ainda considerar, que está “tudo por fazer”, o que aumenta as 

possibilidades de atuação dos profissionais da educação e mercado turístico. Academia e 

mercado discutem o quanto a atividade turística se apresenta hoje como um leque de 

oportunidades profissionais, o que vem a exigir de seus estudantes maiores conhecimentos.  
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 O decorrer das últimas décadas tem provocado uma profunda mudança no 

modo de pensar essa atividade técnica, generalista e, sobretudo, humana. A atenção, por 

muitas vezes, paira nos aspectos econômicos e sociais dos grandes deslocamentos de pessoas. 

Fala-se muito em necessidade de políticas públicas para o turismo, na estabilidade da moeda, 

em estatísticas, na convivência interpovos, entre populações e, sobretudo, entre culturas 

distintas. Enfim o turismo já ocupa lugar entre outras grandes preocupações dos países em 

desenvolvimento, o caso do Brasil.  E entendido como um fenômeno social está carente de 

pesquisas científicas em todos os seus segmentos, que embasem decisões seguras.             

Contudo, baseado no exposto anteriormente e observando-se as atividades 

desenvolvidas nos últimos tempos na Pampulha, chegou-se à formulação do seguinte 

problema de pesquisa: O Complexo Arquitetônico da Pampulha, assim conhecido, em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, tornou-se um pólo de lazer e turismo, entendido aqui como atração 

turística, cumprindo a sua função originalmente proposta? 

Para responder a isso este estudo apóia-se em pesquisa documental, durante 

todo o tempo, com base no Relatório de Prefeito de JK, e falas divulgadas pela imprensa, 

numa tentativa de apontar os usos do Complexo ao longo do tempo e situá-lo hoje, como 

patrimônio histórico a ser conservado e atração turística e/ou pólo de lazer. Baseou-se, além 

disso, na bibliografia existente sobre o assunto principal e os temas a ele relacionados, 

caracterizando-se, em alguns momentos, como pesquisa exploratória, para a tentativa de 

reconstrução de períodos passados. Em outros momentos, ainda, usou-se de informações 

verbais, na tentativa de levantar dados importantes que pudessem contribuir nesta pesquisa. 

Pontua Werneck (2003) que a história tem como papel social efetuar interação 

entre o passado e o presente e se apóia em Le Goff (1984), quando este diz que o passado é 

uma construção constante e tem um futuro que é parte integrante e significativa da história.  

Foi utilizada uma abordagem histórica, para coleta e análise dos dados, 

partindo do princípio de que “o método histórico consiste em investigar acontecimentos para 

verificar sua influência na sociedade de hoje, preenchendo os vazios e acontecimentos e 

apoiando-se em um tempo, mesmo que artificialmente reconstruído” (LAKATOS & 

MARCONI, 2000, p.91). Esses autores classificam os métodos específicos das ciências 

sociais como procedimento científico, na área restrita das ciências sociais – e que os 

defendem como “etapas mais concretas da investigação”. 

Nesse sentido optou-se por esse tipo de metodologia por que a mesma utiliza-

se, além de outras, de fontes documentais como técnica de trabalho. Teve como população o 
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conjunto de documentos e registros do Complexo em questão, tendo sido realizada em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, com coletas de dados em órgãos públicos e universidades locais, 

além de todo um acervo de imprensa identificado. 

 Utilizou-se a análise de conteúdo, com abordagem qualitativa, pois como 

descrevem Laville & Dionne (1999, p. 214), “... será preciso para isso empreender um estudo 

minucioso de seu conteúdo (...) procurar-lhes o sentido, captar-lhes as intenções, comparar, 

avaliar, descartar o acessório, reconhecer o essencial e selecioná-lo em torno das idéias 

principais... é esse o princípio da análise de conteúdo”. 

  Reconhece-se como intenção deste trabalho uma reflexão mais profunda sobre 

essa pretendida “reconstrução” de décadas passadas, no sentido de buscar entender a atração 

turística pensada, planejada e consolidada ou não, e seus efeitos, sem a pretensão de propor 

quaisquer intervenções no objeto, eventualmente, contribuir para a adoção de novos rumos, 

além de sua função intrínseca, que é a de contribuir para a academia, fomentando alunos 

graduandos que necessitem pesquisar sobre o tema e somando reflexões quiçá diferenciadas 

àquelas que já existem. Utiliza-se aqui a história como elemento explicativo e interpretativo, 

sem ambições de contribuir para a historiografia.  

  Para compreender-se a evolução do tema desta pesquisa, dividiu-se o trabalho 

em itens. Após a introdução, no segundo item, fala-se sobre patrimônio histórico e sua 

documentação, dentro de uma breve perspectiva Europa-Brasil-Minas Gerais, trazendo 

conceitos e discussões a respeito, adentrando-se depois, no turismo histórico-cultural e seus 

efeitos, o que invocou falar de preservação e conservação e pediu um recuo aos finais do Séc. 

XVIII. Evidencia-se aqui, ainda, algumas reflexões sobre o binômio lazer-turismo, numa 

tentativa de compreender a história do lazer, para mais avante buscar situar o Conjunto da 

Pampulha, como um pólo de lazer e turismo, ou um destino turístico, como queria JK. Esta 

parte ainda traz conceitos de atrativos turísticos e seus usos, objetivando classificar em si o 

objeto de estudo, quanto à sua atratividade e hierarquização, fazendo uma alusão à 

importância do preservar para conservar. 

  O terceiro item busca resgatar a formação sócio-espacial de Minas Gerais, para 

se tentar entender o processo da construção e metropolização de Belo Horizonte. Evidencia-

se, num primeiro momento, a mineração – corrida em busca do ouro – como fator 

determinante no povoamento dos principais núcleos urbanos de Minas, refletindo depois 

disso, sobre os supostos motivos da escolha para a localização da capital, e as expectativas de 

que Belo Horizonte viesse a ser um pólo de convergência do estado, tendo sido a mesma 
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inaugurada em 08.12.1897 e se tornado um pólo econômico, conforme esperado, apenas a 

partir de 1920, vinte e três anos depois, com a chegada do transporte ferroviário e as usinas 

hidrelétricas, seguidas pela produção têxtil, siderúrgica e metalúrgica. 

  Ainda nessa parte do estudo busca-se entender com mais detalhes a construção 

da capital, tendo sido BH a primeira cidade planejada em fins do Séc. XIX de acordo com a 

concepção republicana moderna, já sob a égide progressista. O plano de BH viria como 

anúncio do que experimentariam, em princípio do século XX, grandes centros urbanos 

brasileiros, de acordo com Lima (1994).  

  No quarto item pode-se ter um breve panorama do movimento modernista, 

onde no Brasil o lema era desenvolver-se a qualquer preço, o que significava descobrir novas 

tecnologias, como pontua Rejowski (2002). Passando-se rapidamente por algumas 

contribuições das artes e viagens nas décadas de 20 e 30, cita-se a “Viagem de Redescoberta 

do Brasil”, em 1924, feita por uma caravana de intelectuais e artistas, com destino final a Belo 

Horizonte, depois de passar pelas cidades históricas. 

Fala-se ali da influência primeira de Le Corbusier, arquiteto franco-suíço, no 

trabalho de Niemeyer e o processo de remodelação da literatura e das artes plásticas, 

característica intrínseca do modernismo, ainda em questão, onde o arquiteto coloca o 

elemento beleza dentro da arquitetura, antes mais função (funcionalismo, pregado por 

Corbusier). Traz ainda biografias sobre JK e Niemeyer e míni-biografias, em notas de rodapé, 

referente aos principais membros da equipe que fez a Pampulha. Chega-se ao processo de 

construção e de inauguração do Conjunto da Pampulha, com seus aspectos históricos, 

geográficos, arquitetônicos e inclusive curiosidades, com mapas de localização da região 

dentro da cidade, da lagoa e do Conjunto. 

O quinto item aponta os usos das obras do Complexo, de acordo com as datas 

em que cada uma delas foi entregue pronta, começando pelo antigo Cassino, hoje MAP – 

Museu de Arte Moderna, depois de fechado em 1946, pela proibição de jogos no Brasil; o Iate 

Golfe Clube, hoje Iate Tênis Clube, que foi vendido a particulares em 1961, a Casa do Baile, 

hoje um Centro de Referência em Arquitetura Moderna e a Igreja de São Francisco de Assis, 

cada uma delas com sua história, intervenções e funções ao longo desses sessenta anos. Fala-

se também sobre o hotel projetado, que ficou nas fundações, nunca tendo sido construído; 

sobre os serviços de apoio, na época oferecidos aos freqüentadores locais, o parque idealizado 

para o entorno, com um campo de golfe, que acabou se tornando o Zoológico de BH; a Ilha 

dos Amores, em meio à lagoa construída e a casa de JK que ali foi edificada. 
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  O sexto item traz um breve diagnóstico da Região da Pampulha, com 

informações gerais sobre a bacia hidrográfica, e sua respectiva situação ambiental, apontando 

obstáculos para a sobrevivência física da bacia e população adjacente. Seguem-se a isso 

algumas observações inerentes à infra-estrutura básica da região. Aponta-se depois os 

programas que vêm sendo desenvolvidos para a recuperação da Bacia Hidrográfica da 

Pampulha e seus objetivos: O PROSAM  - Programa de Saneamento Ambiental das Bacias do 

Arrudas e do Onça, o PROPAM – Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental 

da Bacia da Pampulha e o Consórcio Intermunicipal da Lagoa da Pampulha, com suas ações 

já encerradas e o que ainda está por fazer. 

  No item 7 alude-se aos 106 anos da Capital, completados em 12.12.2003, tendo 

a Pampulha feito os seus 60, e são relatados os trabalhos que têm sido feitos na orla da lagoa, 

além dos que foram entregues em seu aniversário, assim como restaurações em suas obras e 

as promessas para 2004, como Parque José Lins do Rego, construído numa área de 27, 3 

hectares. Discute-se também a situação atual do plano zoneamento da Pampulha, através das 

novas normas do Conselho de Políticas Urbanas e o projeto de expansão do Aeroporto da 

Pampulha.  

Traz ainda esse item, as vocações e tendências da Capital, com pesquisas 

embasadas pela BELOTUR – Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A, com 

indicadores de seu desenvolvimento, que confirmam a supremacia do terceiro setor, assim 

como fatores que podem ser apontados como significativos, para colocar definitivamente Belo 

Horizonte na relação das grandes cidades do país capazes de motivar investimentos do setor 

privado. Segue-se a isso uma breve interpretação da pesquisa da demanda feita pelo mesmo 

órgão acima citado, em 2003, com o objetivo de traçar o perfil dos turistas e obter suas 

impressões sobre qualidade da oferta turística na cidade, por conseqüência, a Pampulha. 

  Acredita-se assim esta pesquisa tratar de uma temática atual e relevante para o 

ensino de turismo e, ao mesmo tempo, multidisciplinar no que se refere à prática docente. 

Diante da complexidade da atividade turística e o fator sustentabilidade, intrinsecamente 

ligado à sua manutenção, este estudo buscou oferecer novos elementos, que contribuam para 

os já existentes, no que se refere ao cientificismo do turismo e caibam como fontes 

inesgotáveis, fazendo suscitar novos questionamentos, que fundamentem novas reflexões e 

pesquisas. Poder-se-á, dessa maneira, quiçá contribuir para o permanente aprimoramento na 

formação dos profissionais da área e afins. 

 
2 PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
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Para analisar o tema proposto, entendeu-se como necessário voltar um pouco 

no tempo e chamar por alguns conceitos de patrimônio, assim como sua “chegada” no Brasil, 

e em seguida algumas reflexões sobre o ato de viajar, significados de turismo e turismo 

histórico-cultural, suas origens e efeitos. Enfocou-se a seguir a história do lazer, para se 

chegar ao Complexo da Pampulha, analisando, para isso, definições de atrativos turísticos e 

seus usos, assim como a necessidade do preservar para conservar. 

Pode-se dizer que a relação entre turismo e patrimônio, ainda que informal, 

vem de fins do século XVIII, pois no período pós-revolução industrial, na França e na Itália, 

os viajantes já podiam admirar as pontes, arenas e objetos de decoração, como estátuas, vasos 

etruscos, gravuras e objetos expostos em museus, movimento esse que, outrossim, servia de 

estímulo à produção e já demandava serviços como transporte, alimentação e hospedagem, 

considerados hoje como o tripé do turismo, além do entretenimento. Não se pode deixar, 

também, de comentar o Grand Tour, que se desenrolou entre os séculos XVI e XVIII, sobre o 

que se falará mais adiante. 

 

2.1 O patrimônio histórico no Brasil 

 

Segundo Camargo (2002) o processo de preservação do patrimônio histórico 

no Brasil chegou mais tarde, a começar pela documentação no século XIX, com a criação do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1838, no Rio de Janeiro, capital. Chegou a 

Minas Gerais, já no período republicano, com seu olhar voltado para Ouro Preto, e de acordo 

com Andrade (1986), configurada por Afonso Arinos de Melo Franco, em 1916, como 

“cidade-morta”, após a transferência da capital para Belo Horizonte, então criada e planejada 

para tal: algo deveria ser feito para impedir o desaparecimento de velhos edifícios da antiga 

Vila Rica (Ouro Preto), agora abandonada10.  

Denúncias, documentos, registros através de desenhos e fotografias, estudos, 

sensibilização da opinião pública, tudo isso serviu de meios para iniciar o movimento de 

preservação do patrimônio, a começar pela publicação do Documento Arquitetônico do pintor  

                                                 
10 (Informação verbal). De acordo com a arquiteta Prof.a Dr.a Celina Borges, professora-doutora da Escola de 
Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Ouro Preto perdeu 80.000 habitantes “da noite 
pro dia” (dados fornecidos em aulas da disciplina “Turismo e Urbanismo”, durante o Curso de Especialização 
em Gestão de Empreendimentos Turísticos, feito em 1999/2000, no Unicentro Newton Paiva, em BH, por esta 
pesquisadora). 
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paulista José Washt Rodrigues, sobre Ouro Preto, que englobou plantas e elementos 

funcionais e de embelezamento da cidade. A seguir pela chamada “Viagem da Redescoberta 

do Brasil11 (...), em 1924, a Ouro Preto e outras cidades de Minas Gerais, onde patrimônio 

cultural e preservação foram itens marcados, sendo a primeira viagem onde o patrimônio 

significou atrativo para o turismo e a preservação e traduziu num item de agenda. De forma 

espontânea, não organizada ou institucionalizada, esta é a primeira viagem em que o 

patrimônio figura como atrativo para o turismo” (CAMARGO, 2002, p. 82). Para este autor 

{2004?}, Ouro Preto sedimenta-se, assim, como localidade de invenção para o patrimônio, 

tornando-a arquétipo do atrativo brasileiro para o turismo cultural. 

Aliadas a isso se somam medidas posteriores ao governo de Getúlio Vargas 

para tornar o patrimônio um atrativo turístico, onde – por exemplo – todo o material de 

publicidade era encomendado, produzido e veiculado pelo governo. Em 1933, Ouro Preto foi 

reconhecida como Patrimônio Nacional (decreto-lei n. 22.928, de 12.07.33, assinado por 

Getúlio Vargas, chefe do governo provisório, na época); em 1935 organizou-se o 

Departamento Histórico da Prefeitura de São Paulo, e depois o plano de trabalho para o 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi criado em 1938.   

Segundo um depoimento de Alzira Vargas, filha e assessora de Getúlio, em 

Poços de Caldas, estação de águas onde a corte passava o verão, em fevereiro de 1938, 

convidada ao gabinete do prefeito para uma conversa, 

 
Mostraram-me  mapas,  folhetos,  relatórios,   estatísticas,  estudos  para  provar que  o 
Brasil  estava  perdendo  uma  fonte  de  renda  excepcional,  por  falta  de 

organização 
Turística  (...)    um  organismo  que  se  dedicasse  à   propaganda   de  nossas  

belezas    
naturais,  e  fomentasse  a  vinda  de  turistas   estrangeiros (...)   poderíamos  melhorar   
nossos  hotéis,  organizar  caçadas...  formar   uma   equipe  de  guias  instruídos   e 

até  
 melhorar   nossas  estradas...  Construir  novos  teatros,  aprimorar  o meio  artístico  e  
cultural,   pleiteava  Procópio.  E  os  dois  em  uníssono:  sem  levar   em  conta  o 

que 
cada  turista  gasta  perCapita (ARAÚJO, 1984 apud CAMARGO, {2004?}). 
 

Ainda em 1938, em fins de Dezembro, foi criado o Departamento de Imprensa 

e Propaganda, estruturado em seções, dentre elas, a Divisão de Turismo. Nesse mesmo ano foi 

construído em Ouro Preto o Grande Hotel, obra também projetada pelo arquiteto Oscar 

                                                 
11 Participaram dessa viagem Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, o poeta francês Blaise 
Cendrars e políticos cafeicultores de São Paulo e seus altos burgueses, como Paulo Prado.   
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Niemeyer, e que trouxe polêmica, através do novo e arrojado frente ao “barroco-colonial”12 e, 

com isso, a posterior aliança entre o modernismo13 e o barroco, expressada através da 

aprovação do poder público, com a construção de Belo Horizonte em quatro anos, entre 1893 

e 1897, capital planejada para as Minas Gerais, e depois Brasília, capital federal.  

O modernismo alimenta a discussão, então já existente, vindo a quebrar a idéia 

de que patrimônio cultural seria o rococó, o barroco e o colonial, o apenas construído, sendo 

esse conceito posteriormente ampliado para a preservação da história dentro de um aspecto 

novo: tudo o que traduz a memória de um povo, o que culmina, nos anos 80, com as 

mudanças aditadas pelo IPHAN, incorporando outros elementos, principalmente os bens de 

origem popular e o patrimônio imaterial, mais recentemente, como festas e gastronomia.  A 

Revista Turismo Visão e Ação (2000, p. 20) conceitua que 

 
 Patrimônio Cultural é o conjunto de bens materiais, culturais, simbólicos e 

espirituais de uma sociedade, nos quais se incluem: os conjuntos urbanos, 
arquitetônicos e os sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, 
paleontológico e científico” . E Patrimônio Histórico é a parte do patrimônio 
cultural que compreende as edificações, os monumentos, os espaços públicos, o 
acervo documental e bibliográfico, o complexo artístico de uma comunidade. Pelo 
decreto-lei de 30.11.1937 que organiza o SPHAN, patrimônio histórico e artístico é 
assim definido: o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 
conservação seja de interesse público, quer por seu excepcional valor arqueológico 
ou etnológico, bibliográfico ou artístico.  

                 
 
Assim pode-se dizer que o turismo no patrimônio histórico abarca uma fatia do 

cultural, posto que história é cultura e patrimônio é história. Lemos (1981, p. 7) afirma que 

“... patrimônio histórico (...) na verdade, essa expressão usual, que é inclusive usada na 

Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, abrange somente um segmento de 

um acervo maior, que é o chamado Patrimônio Cultural de uma nação ou de um povo.” Ou 

seja, o autor insere o patrimônio histórico num âmbito maior, o patrimônio cultural,  

corroborando com a definição da citação acima. 

Falando de monumentos arquitetônicos – E o Conjunto Arquitetônico e 

Paisagístico da Pampulha como um ícone ao modernismo – vale lembrar, então, que o 

conceito de que o patrimônio cultural é somente aquilo que é passado remoto, está mudado, 

                                                 
12 Expressão de senso-comum, não podendo, portanto, ser considerada como categoria de análise. Conforme 
Camargo (2002, p. 95), seria o “barroco-escravista”. 
 
13 De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa (2002), modernismo é um termo geral atribuído às várias 
correntes vanguardistas da arte e da arquitetura, que dominaram a cultura ocidental durante um longo período do 
séc. XX; ou é um movimento literário em que a literatura surge associada às artes plásticas e é por estas 
influenciada. (Ver Item 4, sub item 4.1). 
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pois o presente fará parte do patrimônio futuro, ou seja, é um movimento constante, em ordem 

progressiva.  

 

2.2 O turismo histórico-cultural 

 

À parte motivações variadas e antigas ao ato de viajar, como para o comércio, 

ou a procura de alimentos, ou ainda a própria subsistência, a literatura hoje situa o início do 

Turismo, como fenômeno moderno, no Século XIX, com o início da Revolução Industrial. 

Mas não se pode deixar, aqui, de comentar o Grand Tour, que se desenrolou entre os séculos 

XVI e XVIII, onde os jovens ingleses das classes de maior poder sócio-econômico 

embarcavam para países com predominância de outras culturas, como França, Alemanha, 

Itália e outros centros culturais da Europa. A duração dessas viagens era em torno de dois a 

três anos, com o objetivo de ampliar conhecimentos sobre os mais diversos temas culturais, 

inclusive arquitetura. Já se observava, assim, vestígios de viagens histórico-culturais, 

relacionadas ao turismo também, além de estudos. Mas não viagens de turismo, de acordo 

com a OMT – Organização Mundial do Turismo (2001), devido ao período, superior a um 

ano. 

  Avançando no tempo, com a melhoria dos meios de transporte – locomotiva e 

navio a vapor – as viagens se tornam mais acessíveis e se intensificam, resultando na procura 

de alguns destinos, fato reconhecido hoje como “turismo de massa”. Lage & Millone (2000, 

p. 125) analisam: “é evidente que o turismo tem um grande número de custos sociais e 

culturais em potencial”. E a Revista Turismo Visão e Ação define: 

 
Impacto do Turismo: é constituído pela gama de modificações ou seqüências de 
eventos provocados pelo processo de desenvolvimento turístico nas localidades. As 
variáveis que provocam os impactos têm natureza, intensidade, direções e 
magnitudes diversas, porém os resultados interagem e são irreversíveis quando 
ocorrem no meio ambiente natural. 

 

 Também pontua Acerenza (2002, p. 32) que o turismo de massa pode causar 

efeitos negativos nas localidades visitadas: “... o turismo também dá a outros tipos de efeitos 

que se manifestam sobre os valores sociais e culturais dos povos, (...) é normalmente 

identificado com o nome de efeitos sócio-culturais do turismo.” Importa-se aqui refletir que 

muitas vezes a atividade turística pode provocar – e o faz – influências sutis e progressivas, 

ocorrendo somente em longo prazo e quando diagnosticadas, são, não raro, irreversíveis. A 
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essas influências, comumente identificadas como impactos, já são hoje chamadas como 

“efeitos14” do turismo.  

Para melhor se entender a natureza dos assuntos aqui evidenciados, torna-se 

interessante conceituar alguns termos já citados. A começar por definir turismo, ou atividade 

turística. Conforme a OMT (2001) o turismo compreende as atividades que as pessoas 

desenvolvem durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, 

por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras. 

  E como entende Andrade (1997, p. 95), “o turista, como qualquer outra pessoa, 

exerce a ambivalente e concomitante função de agente aculturador e de elemento suscetível 

de sensibilização por culturas outras que a sua própria”, evidenciando, assim, a relação entre 

turismo e cultura, originando o termo turismo cultural, e salientando que viajar pode ser uma 

fonte de novas vivências, já que o turista abandona o lugar onde mora para conviver, por um 

tempo, com pessoas de outras localidades, antes conhecidas somente através dos livros e da 

mídia, possibilitando-se observar e vivenciar diferentes sistemas culturais.  

Ainda para o mesmo autor o turismo cultural pode ser definido como turismo 

restritivo e abranger exclusivamente as atividades que se efetuam através de deslocamentos 

para a satisfação de objetivos de encontro com emoções artísticas, científicas, de formação e 

de informação nas várias áreas do conhecimento existentes, como conseqüência das próprias 

riquezas da inteligência e da criatividade do homem. Em tese seria então, o Complexo da 

Pampulha, local de turismo e outros lazeres: Casa de bailes, Cassino, Clube desportivo e 

Igreja.  
 (...) o que parece caracterizar mais fortemente o segmento é a intenção de apreciar 

manifestações e obras de arte, seja pelo aspecto estético ou histórico (VAZ, 1993). 
Turismo cultural pode ser definido como um fenômeno social, produto da 
experiência humana, cuja prática aproxima e fortalece as relações sociais e o 
processo de interação entre indivíduos e seus grupos sociais, ou de culturas 
diferentes (TURISMO Visão e Ação, 2000, p.25). 

 
 
                        Marcellino (2000) lembra o sociólogo Paulo Salles Oliveira, que diz que o 

turismo, enquanto atividade de lazer, envolve três dimensões: a imaginação, a ação e a 

recordação. A imaginação vem antes da viagem, na forma de sonho com o local a ser visitado; 

a ação é a própria viagem em si, onde as surpresas que rompem com a rotina acontecem; e a 

recordação prolonga a viagem, através de imagens e sensações deixadas pela mesma. De 

qualquer maneira, reconhece-se aí o aspecto duplo desse lazer, que identifica nele, ao mesmo 

                                                 
14 O termo efeitos surge como mais suave, porque por efeitos subtende-se impactos negativos e/ou positivos; já o 
termo impactos, traz consigo uma carga negativa. 
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tempo, um veículo e um objeto privilegiado de educação, no seu sentido mais amplo, 

caminhando do aprendizado ao estímulo, à superação do conformismo, em busca do diferente, 

e desse modo à criatividade e crítica, potencializando as oportunidades, daqueles que dele 

desfrutam, de desenvolvimento pessoal e social. 

 

2.2.1 Lazer e turismo no tempo 

 

Em busca do objetivo principal da construção do Complexo da Pampulha, tido 

neste estudo como pólo de lazer e turismo, torna-se necessário voltarmo-nos a algumas 

considerações sobre o lazer e sua evolução histórica dentro do período estudado. Ocorre que, 

atrás das mesmas, verificou-se que no Brasil ainda são incipientes as pesquisas dedicadas à 

discussão sobre o processo histórico do lazer, algo ainda em recente construção. 

De volta à primeira metade do Séc. XX, o chamado tempo livre no Brasil foi 

regulamentado, através de leis sociais, dentro da política trabalhista de Getúlio Vargas (vale 

lembrar que o nosso sistema previdenciário foi “copiado” do sistema francês). Pontua 

Lenharo (1986) que se pretendeu encontrar novos conceitos de trabalho e trabalhador no 

Brasil, com a política de Vargas; desde então o uso bem feito das horas de lazer tomou as 

discussões. Mas apenas a partir da década de 50 é que surgiram os primeiros livros sobre o 

lazer. A primeira obra literária publicada sobre o lazer no Brasil, como afirmam vários 

autores, foi “Lazer operário”, de Acácio Ferreira, em 1959. Houve alguns estudos sobre o 

lazer da classe operária, mas referenciavam à importância da recreação. 

Considerando o lazer como um não-trabalho, e que os homens sempre 

trabalharam, pode-se dizer que sempre existiu o lazer nesse espaço de tempo, o de “não-

trabalho”. Marcellino (2000) quando nos rememora aos tempos pré-industriais – onde os 

locais de trabalho ficavam próximos das moradias, era muitas vezes acompanhado pelo canto 

dos ali presentes, e obedecia ao ciclo natural do tempo e o ritmo do homem – e aos pós-

industriais, onde a mecanização afastou os indivíduos da convivência em grupo, indica a 

despersonalização das relações, caracterizando o binômio trabalho-lazer e identificando, 

assim, um divisor de águas entre dois estágios: a sociedade tradicional e a sociedade moderna.  

Werneck (2003, p. 72) pontua que 

 
 Caso não fossem bem empregadas, as horas de lazer poderiam contribuir com a 

degradação da sociedade, sustentando vícios, promiscuidade, ociosidade. Por essa 
razão o poder público federal assumiu a responsabilidade de preencher o lazer do 
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operariado, com uma proposta de recreação organizada, ou seja, com diversão 
saudável, educativa e socialmente útil. 

 

Cabe aqui salientar que recreação engloba “...atividades realizadas durante o 

tempo de lazer e que visam à recuperação do desgaste psicofísico provocado pelas atividades 

profissionais” (TURISMO Visão e Ação, 2000, p. 23). É um conceito pós-industrial do lazer. 

Pode-se dizer então que a recreação é uma forma de lazer. Ou atividades realizadas nas horas 

de lazer.  

E pode-se considerar que o lazer é uma forma de turismo.  O título deste 

estudo, “O Conjunto da Pampulha: concepção e usos para o lazer e turismo (1943/2003)”, 

poderia trazer consigo somente o termo lazer, que já englobaria, tacitamente, o turismo. Mas 

como essas discussões ainda estão em voga, optou-se pela primeira alternativa.  

A Pampulha sempre foi reconhecida como um local de turismo, um “Complexo 

Turístico”; seria a Pampulha, então, um lugar de lazer (e turismo) para a população belo-

horizontina? BH, até os anos 20, mantinha ares ainda muito provincianos, somente depois 

dessa época, tendo se iniciado no processo de industrialização, tornando-se um pólo 

econômico. Daí, sim, a necessidade de lazer para o seu operariado. 

Mas teria sido a Pampulha um local de turismo para os viajantes? Marcellino 

(2000) entende que os interesses turísticos estão incluídos entre os conteúdos culturais do 

lazer, dirigidos pelas aspirações dos que buscam a quebra da rotina, com novas paisagens, 

novas pessoas e costumes, e um estilo de vida diferente do seu cotidiano. E assim como as 

demais atividades do lazer o turismo é ocasião para consumo ou desenvolvimento pessoal e 

social.  Na Revista Turismo Visão e Ação (2000, p. 18), Kelly (1982) define como lazer hoje 

como uma atividade voluntária, realizada no tempo livre, organizada para o atendimento de 

objetivos pessoais e sociais, incluindo a recuperação física e a integração social. E Werneck 

(2003, p. 69) acrescenta que 
 
A cultura constitui um campo privilegiado de produção humana em várias 
perspectivas, e o lazer representa uma de suas dimensões. Podemos concluir que o 
lazer não é, desta maneira, sinônimo de cultura, mas um artefato cultural que oferece 
elementos para, através de suas manifestações lúdicas, compreendermos um grupo 
social em um determinado período, suas formas de vida e relações sociais (...) o 
lazer é construído através de quatro elementos inter-relacionados: das ações, do 
tempo, do espaço/lugar e dos conteúdos culturais vivenciados, ludicamente, pelos 
sujeitos. 
 

JK era tido e conhecido como “pé-de-valsa”, e a Casa do Baile como um 

dancing, teria sido um lugar de diversão “saudável”, proporcionando à população formas de 

sociabilidade e entretenimento; o Cassino, local de jogos, invocaria lazer e turismo e o Iate 
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Golfe Clube, com suas atividades desportivas, o lazer, ficando a Igreja para um templo de 

adoração. 

O lazer no contexto da Pampulha também poderia ocorrer também, nos anos 

1940, através da pesca, das caminhadas em seu entorno ou da pura contemplação, feito isso 

entre famílias, amigos ou mesmos casais. Além do remo, atividade esportiva muito 

incentivada naquele tempo, mas restrita à elite. Havia veleiros, no Iate, para passeios e o 

Cassino para os jogos. Casa de Baile, Cassino, Clube e Igreja: sagrada ou profana seria a 

infra-estrutura a receber os possíveis turistas, excursionistas ou a população local. 

 

2.2.2 Atrativos turísticos e seus usos 

 

  Seja qual for o destino escolhido pelo viajante, deve esse destino ter uma 

motivação qualquer alimentada por seu usuário, o que se pode definir então como atrativo. O 

atrativo é o elemento que motiva a visita turística; pode ser natural (paisagens, rios, 

cachoeiras, etc.) ou cultural (museus, festas tradicionais, construções de valor artístico ou 

histórico, etc.). Vejamos os conceitos de atrativos turísticos: 

 
E atrativo turístico é: 1. Todo lugar, objeto ou acontecimento de interesse para o 
turismo (Embratur, 1992).2. “... todo elemento material que tem capacidade própria, 
ou em combinação com outros, para atrair visitantes de uma determinada localidade 
ou zona” (Cerro, 1992).3. Constitui o componente principal e mais importante do 
produto turístico, pois determina a seleção, por parte do turista, do local de destino 
de uma viagem, ou seja, gere uma corrente turística até a localidade. Os atrativos 
turísticos podem ser naturais, culturais, manifestações e usos tradicionais e 
populares, realizações técnicas e científicas contemporâneas e acontecimentos 
programados (TURISMO Visão e Ação, 2000, p. 11). 

 
 
  Beni (2000) diz que esses atrativos constituem os recursos turísticos que devem 

ser disponibilizados no mercado. Atrativos esses que podem ser reconhecidos como naturais 

ou culturais, sendo os primeiros criados pela natureza, sem intervenção humana e os segundos 

revestidos de razões culturais e, portanto históricas, sofrida a intervenção do homem. Os 

atrativos históricos então estão contidos nos culturais, trazendo sempre um significado de uma 

memória coletiva. Goeldner (2002) traz atrativos como estruturas especialmente construídas 

para proporcionar, aos residentes e aos visitantes, entretenimento, aprendizado, atividade, 

convivência e outras formas de estímulo que fazem de uma região ou destino um local 

desejável. 
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Dentro da metodologia de hierarquização desenvolvida pela EMBRATUR  - 

Instituto Brasileiro de Turismo, o Complexo da Pampulha é classificado como atrativo 

natural, pela lagoa, e cultural, pelas arquiteturas civil e religiosa, assim como pelas pinturas, 

esculturas, museu, jardins e assentamento paisagístico, segundo Ignarra (1999). Mas se Beni 

diz que atrativos naturais são criados pela natureza e a Lagoa da Pampulha foi artificialmente 

construída, com base num represamento de águas ali já existente, também construído, como 

classificá-la? Assim, o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da lagoa da Pampulha pode ser 

classificado, de acordo com o Glossário da Revista Turismo Visão e Ação (2000), como 

paisagem cultural ou edificada, sendo um espaço urbano humanizado (?), com um conjunto 

formado por expressões culturais.  

  Quanto à classificação de atrativos turísticos, para Beni (2001), a Lagoa 

(mesmo tendo sido construída em cima de uma barragem pré-existente) é considerada um 

atrativo turístico natural.  As obras construídas em seu entorno são atrativos histórico-

culturais, monumentais, de arquiteturas civil, “edificações públicas ou privadas, urbanas ou 

rurais, com função de residência, ou para ensino e pesquisa, serviço e comércio” e religiosa: 

“edificações construídas para abrigar funções de cultos...” (BENI, 2001, p. 302), no caso da 

Igreja de São Francisco de Assis.  

E em relação à avaliação dos atrativos turísticos do Conjunto, considerando 

somente a área delimitada para este trabalho, ou seja, a parte interna à Lagoa e contando com 

esta e sua infra-estrutura local15, chegou-se a um valor intrínseco do atrativo, em geral, ao 

nível de hierarquia II: “Identifica atrativo com algum interesse, capaz de estimular fluxos 

turísticos regionais e locais, atuais ou potenciais, e de interessar visitantes nacionais e 

internacionais que afluíram por outras motivações turísticas” (BENI, 2001, p.388). 

Também define o autor como Complexos Turísticos “Empreendimentos de 

grande envergadura, que apresentam instalações e serviços variados como: meios de 

hospedagem, condomínios, equipamentos de esporte, lazer e outros. Estão situados em áreas 

delimitadas, onde já existia uma natural vocação recreacional” (BENI, 2001, p. 337). Havia o 

projeto de um hotel para o entorno da Lagoa, que não foi construído, assim como um campo 

de golfe, idem. Dentro ainda da classificação de Beni (2001), Complexo é um espaço 

artificial, compreendendo artefatos construídos pelo homem, sendo que, quando aparece um 

elemento natural, como os jardins, sua função é decorar o ambiente, em vasos ou em 

                                                 
15 Acesso rodoviário e aeroportuário, transporte local precário, equipamentos e serviços turísticos precários (em 
construção). Ver Item 6, onde são apontadas as deficiências da região. 
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canteiros. Não há meios de hospedagem ou condomínios no local, e não existia uma natural 

vocação recreacional, o Conjunto da Pampulha foi construído sobre uma planície, em cima de 

terras desapropriadas e da barragem.  

Portanto, a Pampulha pode ser considerada como Conjunto arquitetônico e 

paisagístico, mas não complexo, por não possuir meios de hospedagem, nem tampouco 

complexo turístico, com base no supracitado. Através de diversas falas que aparecerão no 

desenvolver desta pesquisa, o leitor poderá identificar o termo Complexo, muito usado 

popularmente. Diante do compromisso desta pesquisadora de usar conceitos com base 

científica, e sem desmerecer a opinião pública e as intenções de JK, optou a mesma por usar o 

termo Conjunto, neste estudo, sendo ainda que, sempre que se aludir a este, ou “à Pampulha”, 

estará subtendido ser um conjunto arquitetônico e paisagístico, para que não se torne 

repetitivo aos olhos do leitor. 

  Conforme a OMT (1998), “recurso turístico não é algo válido por si mesmo, 

mas que depende do poder que tenha de satisfazer necessidades para ser considerado como 

tal” e “o feito turístico requer a existência de certos recursos que tenham capacidade de 

atração para o consumidor turístico” (tradução nossa). E Souza & Corrêa (2002) trazem 

atração como um conjunto de atrativos que compreende os recursos (naturais, históricos, 

culturais, programações) que atraem pessoas a uma determinada localidade. Pode-se 

considerar então a atração turística como o conjunto de atrativos transformados em produto.  

Dito isto teria sido a Pampulha construída para atrair turistas, como ferramenta 

para fomentar o turismo naquela época, na capital, relacionando o “belo” ali construído com o 

“Belo Horizonte” ? Ou teria sido a Pampulha um instrumento de ascensão política de JK e, 

simultaneamente, para lançar Niemeyer no mercado internacional? Ideologias à parte, teria 

sido a Pampulha, transformada em produto, traduzindo-se em atração turística? Os atrativos 

ali foram devidamente cuidados, preservados, dentro dos princípios da sustentabilidade, 

conforme Ruschmann (2001) e Santos (2001)?  

Goeldner (2002) também defende que para proporcionar um maior benefício 

sustentável para gerações presentes – e manter, simultaneamente esse potencial a atender 

necessidades e desejos futuros – é necessário o gerenciamento do uso humano do meio 

ambiente (entendido aqui como um todo). O IEPHA (Cartas Patrimoniais, 1995) confirma que 

para se alcançar o desenvolvimento sustentável a proteção ao meio ambiente deve estar 

inserida no processo de desenvolvimento local, e não ser considerada à parte deste. 
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2.3 Preservação e conservação 

 

Haulot (1997, p. 72) entende que empreender uma busca mais profunda ao 

redor da gama de aspectos relacionados a essa atividade faz chegar à necessidade de 

equilíbrio de valores, o qual não se alcança senão “... na medida em que se devolve ao 

elemento humano a parte da que se havia despojado”, pois ao ser um fenômeno humano, o 

turismo teria que se somar a ela: “... preservar, para que não se perda, o impulso fundamental 

que empurra a tantos seres humanos a recorrer os caminhos do mundo” (tradução nossa). O 

IEPHA (2001) define que preservar é toda e qualquer ação que o poder público ou a própria 

sociedade impõe a conservar o patrimônio cultural, visando proteger sua integridade e 

perenidade, através de formas legais, via atividades que fomentem e acabem por convergir na 

preservação. Para isso considera fundamental o comprometimento da comunidade. 

Para falar de destruir ou preservar, torna-se relevante voltar no tempo e lembrar 

a Queda da Bastilha, que marcou o início da Idade Contemporânea, que assinalou – além do 

seu propósito de novas idéias – um outro significado, algo mais do que uma simples fortaleza 

de oito torres destruídas em Paris. Significado esse que podemos traduzir no “apagar da 

memória”, de acordo com o que descreve Camargo (2002), um motivo claramente ideológico, 

na época, mas que não se distancia, por isso, da destruição física, por assim dizer, dos 

vestígios do passado.  

Para o IEPHA (2001) a conservação deve ter caráter permanente, através de 

práticas várias, de natureza pública ou privada, que visem salvaguardar os bens culturais 

diversos, tanto obra como o que ela representa. E quando já há deterioração do processo 

torna-se necessário agir diretamente no objeto. Numa visão ampla significa assegurar e 

manter o bem através de disposições que prevejam sua futura destinação. 

Mas preservar e/ou conservar16? Abstrair-se dos motivos para se destruir, mas 

ater-se ao que foi destruído – ou ainda pode sê-lo – engendra, hoje, uma das grandes 

preocupações daqueles envolvidos com a memória da nossa história: preservar o patrimônio 

cultural enquanto herança e identidade, o que não se quer mais perder.  Torna-se importante, 

então, buscar conceitos desses dois termos discutidos entre historiadores, arquitetos e afins:  

 

                                                 
16 Entendido aqui o termo conservação, no sentido de manter o bem preservado, e subentendido o preservar 
como manter sem destruir total ou parcialmente, ou simplesmente desfigurar, conforme entende Camargo 
(2003). 
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Proteção, conservação e preservação ambiental são expressões muitas vezes 
utilizadas como sinônimos, mas conceitualmente diversas; proteção tem um sentido 
genérico da atenção, cuidado e defesa do ambiente; conservação diz respeito a 
formas racionais de apropriação dos recursos naturais, baseadas na continuidade 
dessa mesma apropriação, e na manutenção ou mínima interferência nas condições 
ambientais; preservação relaciona-se com propostas de não intervenção humana na 
natureza, de defesa da sua intocabilidade (TURISMO Visão e Ação, 2000, p. 22). 
 
 

Segundo dados fornecidos pela arquiteta mineira Prof.a Dr.a Celina Borges 

(informação verbal)17, em trinta anos (1969-1999), Ouro Preto perdeu mais de 3.000 

residências originais, o que significa em torno de 30% do que havia, e Diamantina, outra 

cidade histórica mineira, possuía, também em 1999, apenas 500 casas coloniais preservadas, o 

que significa dizer que o nosso patrimônio foi dilapidado ao longo dos anos, o que nos leva a 

pensar na ocorrência da atividade turística em núcleos e centros históricos, e seus efeitos, e na 

urgência do preservar para conservar.  

 
O dinamismo da vida em sociedades complexas, na segunda metade do século XX, 
constitui um fator de mudanças que pode provocar dificuldades à política de 
preservação do patrimônio cultural. A memória brasileira foi e está sendo atropelada 
pelo progresso cego: especulações imobiliárias, expansão ou inchaço das áreas 
urbanas, os órgãos de comunicação social facilitando o advento e a adoção de 
modismos da época... Daí a necessidade ainda maior da preservação esclarecida e da 
documentação dos traços culturais, para se poder efetuar uma leitura satisfatória e 
correta da Nação (PELLEGRINI, 1993, p. 105). 

 

As diretrizes para a proteção do patrimônio cultural de Minas Gerais, editadas 

pelo IEPHA – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, 

defendem uma política de preservação correta quando articula as questões sócio-econômicas, 

políticas e culturais de um povo com sua qualidade de vida, meio ambiente e cidadania, 

porque o patrimônio integrado ao dia-a-dia das pessoas exerce força geradora de identidade 

étnica, valorizando-a e referenciando-a. “Quanto mais autêntica for a comunidade, maior será 

a valorização de seu patrimônio cultural, sobretudo por aqueles que vêm de fora: os turistas” 

(SANTOS, 2001, p. 112). Existem alguns movimentos de defesa do local, integrados por 

moradores e ambientalistas, como a Comissão de Meio Ambiente da Pampulha, a Associação 

Ecológica Pró-Lagoa da Pampulha e a União Pró-Pampulha, que afirmam não querer o 

“entreguismo”, mas sim a lagoa preservada para todos os moradores da cidade.  

 
Tudo o que tem valor significativo, que é susceptível de ser adquirido e transmitido, 
forma o conjunto de bens culturais que devem ser preservados por representarem 

                                                 
17 Professora-doutora da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Dados 
fornecidos em aulas da disciplina “Turismo e Urbanismo”, durante o Curso de Especialização em Gestão de 
Empreendimentos Turísticos, feito em 1999/2000, no Unicentro Newton Paiva, em BH, por esta pesquisadora. 
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referenciais importantes para a coletividade. Assim sendo, a consciência para a 
preservação do patrimônio cultural é de competência dos formadores de opinião, 
professores, jornalistas, universitários e líderes comunitários (SANTOS, 2001, p. 
111-112). 
 

 

Para uma correta política de preservação do patrimônio é preciso haver 

medidas preventivas, compensatórias, de estímulo e de consciência preservacionista, como a 

educação patrimonial. Murta (2002, p. 13) reflete que 

 
 Nas três últimas décadas o crescente número de visitantes a sítios históricos e 

naturais vem levando governos, empresários e comunidades locais a gerenciar e 
promover seu patrimônio como recurso educacional e como recurso de 
desenvolvimento turístico. A técnica mais utilizada na Europa e nos Estados Unidos 
tem sido a interpretação do patrimônio para visitantes, associada à sua revitalização 
(...) . A interpretação do patrimônio, em sua melhor versão, cumpre uma dupla 
função de valorização. De um lado valoriza a experiência do visitante, levando-o a 
uma melhor compreensão e apreciação do lugar visitado; de outro valoriza o próprio 
patrimônio, incorporando-o como atração turística. 

 
 

Em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, estado da região sudeste do 

Brasil, cidade que não se enquadra nos parâmetros tradicionais de destinos turísticos, com 

base em resultados de pesquisa18 já aplicada, sendo uma metrópole mais utilizada pelo 

chamado “turismo de negócios”19 – não obstante como cidade-apoio para os que vêm de 

outros estados a conhecer as cidades históricas – são oferecidos há trinta (30) anos cursos 

superiores de Turismo20, sendo desconhecidos trabalhos de construção científica sobre esse 

campo, multidisciplinar, muito menos a partir da própria cidade, com enfoque na atividade 

turística.    

Resgatar a Lagoa da Pampulha, em sua forma física, ou transformá-la, tem sido 

objeto de vários programas: PROSAM – Programa de Saneamento Ambiental das Bacias do 

Arrudas e do Onça, PROPAM – Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da  

Bacia da Pampulha, Consórcio Intermunicipal da Bacia da Pampulha e outros, que prevêem a 

                                                 
18 Pesquisa da demanda turística feita por alunos da disciplina “Pesquisa da oferta e demanda” do curso superior 
de Turismo do Unicentro Newton Paiva, em 1999, no Aeroporto da Pampulha, não publicada, somente para uso 
interno de professores e alunos. 
 
19 O Turismo de negócios é amplamente discutido no meio acadêmico. Discussões à parte, seriam os praticantes 
do mesmo, aqueles que viajam a trabalho, deslocando-se da cidade de onde residem para outra(s), onde se 
hospedam (e pernoitam) e, em seus momentos de folga, passeia e faz compras, períodos pequenos, esses, que 
poderiam ser considerados lazer, nos entremeios dos períodos de trabalho. 
 
20 A primeira turma de turismo de MG teve início em 1974, em BH, na antiga “Faculdade de Turismo de Belo 
Horizonte”. 
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recuperação de seu entorno paisagístico e da qualidade de suas águas. Foram feitos estudos 

técnicos para a região da lagoa da Pampulha e seu entorno, e propostos por arquitetos, como o 

“Projeto Pampulha”21, de Éolo Maia e Jô Vasconcellos – assim como de políticos, como o 

mais recente e combatido “Verticalização da Pampulha”22, proposto pelo Vereador César 

Masci, do PSDB – Partido Social Democrático Brasileiro. Além desses, a monografia de 

bacharelado da historiadora Adalgisa Arantes Campos, que trata do artístico, do político e do 

religioso, mas não traz à tona maiores discussões sobre o turismo no local, mas algumas 

evocações a respeito, quando fala da intencionalidade do projeto. 

O Conjunto da Pampulha teve seu tombamento provisório em 1994 e definitivo 

em 1996, pelo IPHAN. A delimitação da área tombada inclui os prédios do Cassino, da Igreja, 

da casa do ex-presidente JK, também projetada por Niemeyer, da Casa do Baile, do antigo 

Iate Golfe Clube (hoje Iate Tênis Clube) e o lago, definição técnica para a lagoa da Pampulha. 

JK (1942 e 1975) pontua que em 1940, então prefeito de Belo Horizonte, teve 

sua intenção voltada para a Pampulha, um lindo recanto paisagístico que poderia ser 

transformado, sem grandes despesas, num pólo de atração turística, que faltava na capital. O 

Conjunto da Pampulha conhecido através de jornais e outros veículos de mídia, como “O 

Cartão Postal de Belo Horizonte” foi proclamado como pólo de lazer e turismo para a 

população. No entanto, observava-se até fins de 2001, quando foi proposta esta pesquisa, que 

a Pampulha permanecia lá, sem grande concentração de gente, o que favoreceu uma reflexão 

mais aprofundada sobre o tema proposto. Com o decorrer deste estudo foram surgindo obras 

em seu entorno, alimentando novas perspectivas para a região. 

                                                 
21 De acordo com o Jornal Estado de Minas, de 08.12.98, o projeto propôs, com a Empresa de Engenharia Gerar, 
com sede em Brasília, com patrocínio da Petrobrás, completa reabilitação urbana do entorno, com espaços 
dotados para esportes, bares, restaurantes, centro turístico, museus da água, da terra e da escultura, monumentos, 
ciclovias, pista de corridas, hotel cinco estrelas, centro multimídia, arena, play ground, sanitários públicos, 
estacionamento para veículos utilitários e passeios, posto de gasolina e outros. Prevê também a duplicação da 
orla da Lagoa, da Av. Otacílio Negrão de Lima e foi orçado em R$ 215 milhões em 1998, no que diz respeito 
apenas às duas primeiras etapas, quando mostrado ao público na exposição “Pampulha 2000”, no MAP. O 
projeto seria um complemento ao tratamento da Bacia da Pampulha, previsto para terminar em 2004, e os 
investimentos do mesmo estariam sendo analisados por agentes financeiros japoneses.  
 
22 Segundo o Jornal “O Tempo”, de 18 set. 99, o projeto altera a classificação dos bairros às margens da Lagoa 
da Pampulha, na lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, permitindo uso comercial aos terrenos e também 
a construção de prédios com até 12 andares em vários locais. O referido projeto de lei no. 767/99 foi vetado, na 
íntegra, em 07.12.99, durante a prefeitura de Célio de Castro, por motivos de inconstitucionalidade e de violação 
do interesse público. A região está numa ADE – Área de diretrizes especiais, o que significa dizer que a 
verticalização de sua orla comprometeria o “Cartão-postal” de BH. Porém o projeto voltou e se encontra na 
Câmara dos vereadores. Ver maiores detalhes no item 6. 
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Oswaldo Caldeira, cineasta, autor de um documentário23 sobre a Pampulha, 

finaliza uma entrevista ao Jornal Estado de Minas, dizendo que recorreu inclusive à memórias 

de sua infância – é nascido em 1943, ano de inauguração do Complexo – para se embasar no 

trabalho, e se lembra do orgulho que sentia do local, que projetava a cidade de Belo Horizonte 

internacionalmente, sendo que “os mineiros hoje se referem à Pampulha com desprezo, como 

se fosse algo em decadência”.  

A Pampulha lá está, há seis décadas, ainda a reverenciar aqueles que por ali 

passam e os que pelo aeroporto de mesmo nome chegam, pois é a sua primeira visão quando 

ali pousam. Objeto ainda de contemplação de uns; para outros de abandono, descaso, falta de 

vontade política e para parte dos seus contemporâneos, de saudosismo, ou até de 

inconformismo, por parte dos descendentes daqueles que ali primeiro moraram e tiveram seus 

ascendentes desapropriados para as construções.  

 Indaga-se: Tem a Pampulha sofrido as devidas intervenções para que suas 

obras se mantenham abertas à visitação pública, de maneira saudável, contribuindo para a sua 

função social divulgada? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 DAS MINAS GERAIS AO BELO HORIZONTE 

 

                                                 
23 Documentário “Pampulha, Todos queremos ser Modernos”. 
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Resgatou-se, neste item, a formação sócio-espacial de Minas Gerais – MG, que 

envolve o processo histórico da ocupação do seu espaço geográfico, incluídos no contexto os 

fatores econômicos que facilitaram a localização da região e seus acessos, e os possíveis 

fatores externos que contribuíram na estagnação ou expansão de outras áreas e acabaram por 

interferir na ocupação territorial do estado, e o próprio desenrolar de sua história, buscando 

entender o processo de construção da capital, Belo Horizonte. Enfocou-se a seguir, o 

planejamento da capital, tanto nos aspectos urbanísticos quanto nas questões da sua 

metropolização, para se chegar à Pampulha. 

 

3.1 Formação Sócio-espacial de Minas Gerais 

 

               A corrida em busca do ouro foi um fator marcante na ocupação de Minas 

Gerais a partir do Século XVIII. A mineração desencadeou um processo de povoamento e de 

formação dos principais núcleos urbanos, representados, principalmente, pelas cidades de 

Sabará, Arraial do Tejuco (Diamantina), Congonhas, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, Lavras 

e São João Del Rei, localidades onde se deu exploração mais significativa, apesar de, 

posteriormente, terem sido descobertas outras áreas: Minas Novas, Minas de Paracatu 

(Paracatu), Minas do Rio Verde e Minas de Itajubá (Itajubá). 

              A dispersão territorial desses núcleos urbanos e o vínculo com os centros 

exportadores (através do Caminho da Estrada Real24, que atravessava São Paulo e Rio de 

Janeiro até as Minas Gerais), caracterizavam a dinâmica espacial do estado naquela época, 

que aliado ao sistema externo de dispersão hidrográfica, impuseram ao território mineiro um 

padrão de fluxos dependentes do mercado externo. Assinala-se que a importância das cidades 

mineradoras, cuja localização estava condicionada pela proximidade e produção das minas, 

limitou o seu desenvolvimento, tanto que nenhuma dessas cidades tornou-se centro 

                                                 
24 Criada No Séc. XVII a Estrada Real era a única via de acesso à região das principais reservas de metais 
preciosos – ouro e diamantes – no Estado de MG autorizada pela Coroa. Dessa forma toda a circulação de 
riquezas, mercadorias e pessoas somente poderia ser feita por esse trajeto e por isso passou a ser chamada de 
Estrada Real (apesar de que, sabe-se que houve escoamento desse ouro para a Bahia, basta ver as ricas Igrejas de 
Salvador) A fim de garantir a fiscalização era estritamente proibida a abertura de novos caminhos. Com o 
encerramento das atividades de mineração, entretanto, os caminhos ficaram liberados e pobres. Devido ao 
intenso movimento e assédio, as estradas reais foram os eixos principais do processo de urbanização do centro-
sul brasileiro e se tornaram algumas das mais importantes rotas históricas-culturais da história do Brasil, hoje 
comparada por uns com o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, como potencial turístico. Trata-se 
de uma rota de mais de 1400 Km de extensão, compreendendo 162 municípios, dentre estes 162 em MG, 8 no 
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econômico regional. “Distantes dos centros consumidores, as primeiras correntes migratórias 

oriundas das minas ingressavam numa vida quase autárquica, constituindo diminutas manchas 

de ocupação, profundamente desligadas do resto da Colônia” (CASTRO, 1980, p. 29).  

Mesmo Ouro Preto, que foi capital de MG, nunca foi mais que Sede 

administrativa mineira. Mesmo sendo a maior cidade das Minas Gerais por um longo período, 

a capital não era um centro econômico regional. Isto porque seria preciso que tivesse 

estabelecido ligações com um mercado além-fronteiras (além-mar), como ocorria no período 

colonial no Brasil, cujos papéis foram exercidos por Recife, Salvador e Rio de Janeiro. 

                 Percebe-se, portanto, que todo o fluxo de mercadorias estabelecia-se entre as 

cidades mineradoras e os mercados exportadores, os quais também as abasteciam, com os 

suprimentos necessários à atividade mineradora. O trajeto mais curto entre o estado de Minas 

Gerais e o mar era o “Caminho Novo” (Estrada Real), tendo o Rio de Janeiro se tornado o 

grande escoadouro do metal (e é a isto que o Rio se deve por ter se tornado capital do Brasil 

em 1763).  

        

                                                                                            
Figura 01 – Mapas do Brasil, de Minas Gerais e de Belo Horizonte 
Fonte: www.google.com.br (adaptados pela autora) 
 
 

Este quadro manteve-se por muito tempo, influenciando mais tarde a 

construção da nova capital de Minas no período republicano. 

 

3.1.1 A construção da nova capital 

  

                                                                                                                                                         
RJ e 7 em SP, municípios estes que são hoje objetos de estudo do Instituto Estrada Real, segundo Avelino 
(2004). Maiores detalhes no site www.estradareal.org.br.  
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             Com a decadência da mineração Ouro Preto perdeu grande parte da sua 

população. Dependente do mercado externo, a capital não estabeleceu vínculos com outras 

cidades e regiões mineiras. Havia uma dicotomia, segundo Camargo (2003), de duas 

categorias opostas: litoral (Rio de Janeiro, capital da República, Salvador e Recife, como 

capitais, portos e cidades expostas às influências do exterior) e Ouro Preto, no interior cercada 

pelas montanhas, imune ao “progresso”, (quem sabe este a pairar sobre Belo Horizonte, mais 

tarde). A pecuária, e depois a cafeicultura, estreitamente condicionadas pela dinâmica externa, 

também não contribuíram para o fortalecimento de uma outra cidade mineira enquanto pólo-

regional. 

  Singer (1977) pontua que sua insignificância enquanto centro econômico 

permaneceu, sobretudo após o encerramento das atividades mineradoras. Apesar disso houve 

um desenvolvimento no setor de subsistência (lavoura e pecuária) no estado, durante o 

apogeu do ouro. O Vale do rio São Francisco, principalmente às margens dos seus afluentes, 

Paraopeba e Rio das Velhas, foi ocupado por fazendas de gado.  Devido a esses fatores, 

outros núcleos de povoamento originaram-se de atividades subsidiárias da mineração, ou que 

a ela substituíram, pois onde elas existiam, havia necessidade de carne para os mineradores. 

Depois disso, devido ao aproveitamento do ferro, ao decaírem as jazidas de 

ouro, aproveitando as derrubadas feitas nas florestas virgens (para a extração do combustível: 

a fundição do minério no local da jazida estava ligada à floresta que fornecia o carvão 

vegetal), a lavoura ia devagar se desenvolvendo e as terras se povoando. Lado a isso o gado 

também ocupava terras, que iam sendo aos poucos abandonadas, formando ali a atividade 

complementar. No Vale do Rio Paraíba, é um exemplo, aonde depois veio se desenvolver a 

cafeicultura, vinda de terras fluminenses. O mesmo ocorreu com o Triângulo mineiro, por 

influência paulista. Paralelo a esse panorama 

 
A economia aurífera introduziu fenômenos novos e profundamente renovadores no 
quadro colonial (...) A vida urbana aí se desenvolvia na vizinhança mesmo das 
atividades primárias, chamando a si uma série de funções terciárias e não tardando a 
servir de base às atividades artesanais e industriais, que cedo despontariam na região 
(CASTRO, 1980, p. 26-27). 
 

 
Mas Ouro Preto não se beneficiou da cafeicultura, de acordo com o mesmo 

autor. “Assim sendo, a força de trabalho iria sendo redistribuída em favor de atividades que, 

se não lograram reconstituir a difícil vinculação com a economia de mercado, pelo menos 
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garantiam o sustento da população montanhesa” (CASTRO, 1980, p. 29). A mineração 

aurífera havia se concentrado sobre as altas terras e a pecuária seria, naturalmente, sua 

atividade básica. Havia, sumariamente, a busca de alternativas para o emprego da mão de 

obra liberada pela involução da mineração. Os agricultores mineiros próximos ao RJ tentaram 

os laticínios; no Sul de Minas o café; nos grandes Vales (São Francisco e Jequitinhonha) a 

pecuária extensiva. 

Minas Gerais possuía alguns elementos favoráveis à implantação de atividades 

manufatureiras. O custo dos transportes (o Tratado de Methuem impedia qualquer forma de 

proteção oficial a atividades manufatureiras, em detrimento do café) defendia a produção 

local; a população não era dispersa em latifúndios auto-suficientes, e assim se poderia obter 

algodão (fácil transporte e produção rudimentar) e ferro (usado na mineração e a zona era rica 

em minério com alto teor de ferro) e a própria estrutura social imposta, que favorecia dupla 

condição: o fracasso dos “proprietários” das minas, muitas vezes levados à miséria, com o 

esgotamento das mesmas, e os comerciantes, que podiam evoluir para a produção local de 

manufaturas, onde não eram necessárias máquinas nem formas modernas de energia. Minas 

Gerais chegou a exportar algodão, mas depois foi atropelada pela produção avassaladora do 

café. 

Diante desta configuração espacial de centros locais dispersos, sem vínculos 

entre si, os discursos políticos no início do período republicano necessitavam escolher uma 

nova capital, que tivesse a função de promover a unidade e o desenvolvimento econômico do 

estado.  De acordo com Singer (1977) a discussão sobre a mudança da capital mineira não 

surgiu no século passado, já era uma idéia antiga. A primeira tentativa de transferir a sede do 

Governo para uma cidade diferente de Ouro Preto, data de 1843/44, com olhos voltados para 

Mariana ou São João Del Rei, pois de 20.000 habitantes, nessa época Ouro Preto contava 

somente com menos de 5.000. Em 1867 houve nova proposta de mudança da capital para as 

margens do Rio das Velhas, tendo como motivo a sua “estrada fluvial” (o Rio São Francisco), 

de acordo com o proponente, Padre Souza Paraízo, deputado da Assembléia Provincial de 

Minas, vetado pelo seu presidente.  

Em 1879, mais uma tentativa, quando os inconfidentes planejaram instalar a 

capital de sua república em São João Del Rei. Depois disso, mais quatro delas foram feitas, 

todas fracassadas. A questão só veio a ser considerada após a Proclamação da República. Mas 

dessa vez não se trava de uma simples transferência, mas a construção de uma nova cidade. E 

todas essas tentativas anteriores de mudança tinham fundamento nos movimentos separatistas: 
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diante da possibilidade do estado de Minas ser desmembrado em várias províncias, urgia um 

centro econômico-administrativo unificador. Em primeiro lugar, para se destacar o novo 

cenário republicano, Minas Gerais precisava mostrar-se unida na política e por ela fortalecida. 

A construção de uma nova capital, localizada no centro geográfico do Estado, facilitaria o 

equilíbrio das diversas facções políticas que disputavam o poder. O problema é que as 

principais regiões queriam ser esse centro de poder. “A transferência da capital seria o toque 

mágico que distinguiria a eleita” (SINGER, 1977, p. 217). 

Os republicanos desejavam promover o progresso de Minas Gerias, tornando-o 

um Estado industrializado, moderno. A cidade de Ouro Preto não oferecia condições 

adequadas para o crescimento econômico esperado. O relevo acidentado da cidade dificultava 

os transportes e as comunicações e as estruturas de saneamento e higiene não comportavam 

população muito maior que a ali já existente. A construção de uma nova capital, planejada de 

acordo com essas exigências, seria a solução para o problema do crescimento. 

      Um outro fator contribuiu para fortalecer a idéia de mudança. Ouro Preto, 

cidade histórica, guardava em sua arquitetura uma série de símbolos e marcas do passado 

colonial que os republicanos queriam enterrar. Com suas ruelas e becos, suas igrejas barrocas 

e suas casas, porões e senzalas, a cidade lembrava os anos da dominação portuguesa, das 

conspirações, da escravidão. Uma nova cidade, planejada segundo os valores modernos, seria 

o símbolo de uma nova era. 

Em 1891, o presidente do Estado, Augusto de Lima, via decreto, determinou a 

transferência da capital para um lugar que oferecesse condições precisas de higiene. 

Adicionada à Constituição Estadual, a lei provocou muitos protestos da população ouro-

pretana. Os mineiros dividiram-se entre os "mudancistas", favoráveis à nova capital, e os 

"não-mudancistas". Cada um desses grupos fundou seu jornal, promovendo reuniões e 

debates. 

       O Governo Estadual, enfrentando essas disputas, criou uma Comissão de 

Estudos para indicar, dentre cinco localidades, a mais adequada para a construção da nova 

cidade. Dentre as cinco indicações, via lei adicional à Constituição, surgiram Várzea do 

Marçal (na época a 4 Km de São João Del Rei, um subúrbio ainda não habitado), cuja 

localização era estratégica; Barbacena, a povoação do Curral Del Rei (futura BH), Juiz de 

Fora e Paraúna. Aponta Singer (1977) que o critério da macro-localização era muito mais 

importante do que a escolha do sítio que abrigaria a nova capital (micro-localização). O 
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estudo das regiões foi feito por Aarão Reis, que viria, posteriormente, a chefiar a construção 

da mesma. 

Nas conclusões desses estudos, indicou-se a Várzea do Marçal (São João Del 

Rei) como a região mais favorável à instalação da capital, do que o Curral Del Rei (BH), além 

da posição estratégica, pois ligava-se a todas as zonas do estado. Tinha maior número de 

terrenos devolutos e já dispunha de ferrovia, acarretando menores gastos, para a construção da 

nova capital. Com isso os interesses regionais se agitaram, e o Congresso, temendo retaliação 

dos ouro-pretanos, transferiu suas sessões para Barbacena, onde, ao final, houve maioria 

favorável ao Curral Del Rei. Os congressistas de Ouro Preto, opondo-se à mudança, votam 

nesta última, acreditando ser impossível, num período de 4 anos, conforme mandava a lei, 

construir a capital em um arraial “pobre e sem ferrovia”. Por isso registra Singer (1977) que a 

escolha de Ouro Preto como capital mineira teve um caráter arbitrário. 

Assim, a 17 de dezembro de 1893, a lei n.º 3 foi adicionada à Constituição 

Estadual, determinando que a nova sede do Governo fosse erguida na futura Belo Horizonte, 

chamando-a de Cidade de Minas. No prazo máximo de quatro anos, a capital deveria ser 

inaugurada. A lei criava ainda a Comissão Construtora, composta de técnicos responsáveis 

pelo planejamento e execução das obras. Em sua formação, estavam alguns dos melhores 

engenheiros e arquitetos do país, chefiados por Aarão Reis. 

             A escolha do povoado de Curral Del Rei, depois chamado de Cidade de Minas 

(1897-1901) e enfim Belo Horizonte, confirma o interesse da macrolocalização, aliado ao 

caráter arbitrário, citado por Singer. Localizado na Bacia do Rio das Velhas, o povoado tinha 

uma posição estratégia, porém sem nenhuma infraestrutura urbana. Tudo teria que ser 

construído. Leite (2001) enfatiza que a história do território é uma história de movimentos. A 

apropriação e utilização do território implicam em construir um sistema de comunicações e de 

transportes, que depende de vários fatores. “A construção da nova capital de Minas Gerais 

atendeu à necessidade de criar uma estrutura urbana capaz de desempenhar um papel de 

centro econômico agregador de inúmeras áreas produtoras do Estado” (LEITE, 2001, p. 440).      

 

3.1.2 De Ouro Preto a Belo Horizonte 

 

Em 1711, através de uma Carta de Sesmaria, foi cedido a João Leite da Silva 

Ortiz – um bandeirante que ali chegou em busca de ouro – um sítio em um local de bela 
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paisagem, clima ameno e próprio para a agricultura (próximo a Serra de Congonhas, hoje 

Serra do Curral). Ortiz ali se estabeleceu com a agropecuária, fundando a Fazenda do 

Cercado, que se estendia até a região da Lagoinha (hoje um bairro de BH) e servia como meio 

abastecedor dos povoados das regiões mineradoras.  

  Conforme a PBH - Prefeitura de Belo Horizonte (1997) o progresso da fazenda 

logo atraiu outros moradores e um arraial começou a se formar em seu redor. Viajantes que 

por ali passavam, conduzindo o gado da Bahia em direção às minas, fizeram da região um 

ponto de parada. O povoado foi batizado de Curral Del Rei.  Da serra de Congonhas mudou-

se o antigo nome: é hoje a Serra do Curral. Nossa Senhora da Boa Viagem, santa a quem os 

forasteiros pediam proteção, tornou-se a padroeira do local.  Aos poucos, o Curral Del Rei foi 

crescendo, apoiado na pequena lavoura, na criação e comercialização de gado e na fabricação 

de farinha.  

Algumas poucas fábricas, ainda primitivas, instalaram-se pela região: 

produzia-se algodão, fundia-se ferro e bronze. Das pedreiras, extraía-se granito e calcário. 

Frutas e madeira eram vendidas para outros locais. Com a decadência da mineração, o arraial 

se expandiu. Das 30 ou 40 famílias existentes no começo, o número de habitantes foi para 

18.000. Elevado à condição de Freguesia, mas ainda subordinado a Sabará, o Curral Del Rei 

englobava as regiões de Sete Lagoas, Contagem, Santa Quitéria (hoje Esmeraldas), Buritis, 

Capela Nova do Betim, Piedade do Paraopeba, Brumado Itatiaiuçú, Morro de Mateus Leme, 

Neves, Aranha e Rio Manso. Vieram as primeiras escolas, o comércio se desenvolveu. No 

centro do arraial, os devotos ergueram a Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem. 

Essa prosperidade, contudo, durou pouco. As regiões que constituíram o arraial 

foram se tornando autônomas, separando-se dele. A população diminuiu e a economia local 

entrou em decadência. Já no final do século passado, restavam pouco mais de 4 mil 

habitantes. 

 
Sua rotina era simples e monótona. Começava cedo, no trabalho de casa ou na 
lavoura, e terminava às dezenove horas, quando muitos já começavam a se recolher. 
Durante o dia, a Farmácia Abreu era o ponto de encontro preferido para o bate-
papo. à noite, as mulheres faziam novenas, enquanto os homens improvisavam um 
botequim no Armazém Esperança. De vez em quando, uma serenata fazia as janelas 
se abrirem. Apenas nos fins-de-semana o arraial ganhava vida, quando os moradores 
das redondezas vinham ouvir a missa ou visitar parentes e fazer compras. Em datas 
especiais, o arraial tornava-se mais alegre: nas Festas Juninas, no Natal ou no Dia da 
Padroeira os festejos eram certos (PBH, 1997, p. 5). 
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Em 1823, Vila Rica é elevada à cidade de Ouro Preto, como capital da 

Província de Minas Gerais. Com a proclamação da república, a capital foi transferida para o 

Curral Del Rei em 1891, cujo nome, por lembrar a monarquia aos influentes, mudou-se para 

Cidade de Minas e depois para Belo Horizonte, em 190125. A Proclamação da República, em 

1889, veio trazer aos curralenses a esperança de transformações. Foi nesse clima de euforia 

que os futuros belo-horizontinos receberam a notícia da nova construção da capital. Durante 

três dias o arraial se pôs em festa, com missa solene, discursos, bandas de música e bailes. 

Seus habitantes já sonhavam com modernização e o progresso que a capital traria para a 

região.  

             Mas, num primeiro momento, a nova capital não exerceu um impacto sobre a 

economia do estado. Isto aconteceu porque a cidade não desenvolveu um setor de produção 

que alimentasse um circuito produtivo local e regional. As deficiências de energia e 

transporte, aliadas à ausência de um setor, foram fatores limitantes no processo de criação de 

um sistema de movimento do território mineiro que tivesse a capital como centro organizador 

desta estrutura urbana. E isto “... era uma ilusão, embora freqüente e compreensível, a de 

tomar efeito pela causa e supor que, criado o centro urbano, a economia da província 

naturalmente convergiria para ele e, deste modo, transformasse a capital política também em 

capital econômica” (SINGER, 1977, p.215). 

            Nas duas primeiras décadas do século passado, BH teve, 

alternadamente, períodos de grande crise e surtos de desenvolvimento. A época de maior 

crescimento correspondeu aos anos de 1905, 1912-13 e 1917-19.  Pequenas fábricas se 

abriram na cidade, ampliou-se o fornecimento de energia elétrica, expandiram-se as linhas de 

bonde, criaram-se praças e jardins e a cidade ficou mais arborizada. O número de empregos 

cresceu e a Capital passou a atrair mais habitantes. A vida social também já apresentava 

opções, com a chegada do elegante Teatro Municipal (1909) e com a inauguração de diversos 

cinemas. Ir aos cinemas e teatros tornou-se não um pretexto para encontros e conversas. 

Nessa época em que cinema fazia muito sucesso, nasceu o gosto do belo-horizontino pela 

moda, com famosas costureiras imitando os modelos vestidos pelas atrizes mais conhecidas. 

        Com o crescimento na cidade da massa trabalhista veio a primeira grande 

greve, ocorreu em 1912 e paralisou a cidade por 15 dias. Liderado por trabalhadores da 

                                                 
25 O nome Cidade de Minas não vingou entre os moradores do local, que já chamavam-no de Belo Horizonte, o 
qual, legalmente, veio a se firmar nesta data, em 1901, quatro anos depois de inaugurada (1897). 
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construção civil, que defendiam uma jornada de trabalho de oito horas, o movimento teve 

apoio de grande parte da população.  

Somente a partir de 1920, com as obras de infra-estruturas no setor de 

transporte ferroviário e na construção de usinas hidrelétricas, é que Belo Horizonte começa a 

se  

tornar centro econômico. O renascimento da zona metalúrgica entre as duas Guerras Mundiais 

fortalece a economia do Estado e surgem as cidades industriais nas proximidades de 

Contagem e Betim; desenvolvem novos centros industriais como Conselheiro Lafaiete e Nova 

Lima, iniciando-se a formação de um parque siderúrgico, que se transformou num dos mais 

importantes do país.  

A produção têxtil, siderúrgica e metalúrgica na região de Belo Horizonte 

contribuiu para o fortalecimento da cidade enquanto centro econômico do estado. Aí sim, a 

capital passou a cumprir suas funções político-administrativa e econômica. Essa organização 

urbana, aliada ao processo de urbanização brasileira, implicou mais tarde na constituição da 

metrópole regional. 

 

3.1.3 Belo Horizonte, a cidade planejada 
 

Construída às margens do Ribeirão Arrudas, e como primeira cidade planejada 

do país em fins do séc. XIX – de acordo com a concepção republicana moderna – Belo 

Horizonte apresentou em seu desenho urbano-espacial o que havia de mais arrojado, com 

impacto surpreendente, na época, sobre a sociedade. Na planta da cidade constavam três 

setores: urbano, suburbano e rural. Na zona urbana da cidade as ruas paralelas e as avenidas 

ortogonais, geometricamente desenhadas, como num tabuleiro de xadrez, inspiradas nos 

boulevards franceses, convergindo para as praças, assim como em Whashington – USA e em 

La Plata, Argentina.  
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       Fotos 01 e 02 – Belo Horizonte na década de 30: “Cidade-Jardim” 
       Fonte: Coleção de postais antigos desta pesquisadora – Maria Stella Andrade de Resende/BH 

Toda a infra-estrutura urbana (telefonia, energia, água e esgoto) foi 

cuidadosamente planejada. E “Planejada com generosidade, Belo Horizonte conseguiu evitar, 

pelo menos nos seus estágios iniciais de crescimento, uma série de problemas (trânsito, água e 

esgoto, iluminação) que atormentavam o habitante das cidades que evoluíram 

espontaneamente” (SINGER, 1977, p. 219). Havia 

 
... a concentração da atividade industrial na Cidade-operária (hoje chamado de 
bairro dos Funcionários e muito – popularmente – conhecido como Savassi26),  a 
concentração da massa operária no entorno da Pampulha, bairro residencial, arejado 
e sadio, a reunião de todo o aparelhamento de saúde, como sejam os hospitais, 
sanatórios, pensões, clínicas-modelos, na futura Cidade-saúde e a reunião da 
população estudantina e das atividades de estudo e pesquisa na futura Cidade-
universitária (Folha de Minas, Belo Horizonte, 28 mai 1943. p. 3). 

 
 

De acordo com Lima (1994) a nova cidade, criada para substituir a velha Ouro 

Preto, deveria ter o perfil de “... uma cidade moderna, edificada segundo as prescrições da 

arte de construir e as da hygiene sanitária” (REIS apud BARRETO, 1936, p. 296). Os ricos 

geometrizados da nova capital definiam uma ordem baseada em princípios higiênicos, antes 

de tudo:  
 ...gráficos minudentes de observações meteorológicas, tomadas com escrupulosa 

regularidade, cultura de micro-organismos tehnicamente feita, delicada analyse de 
águas, projectos dos principais edifícios públicos a construir e variadíssimas 
informações sobre as condições hygiênicas ... (BARRETO, op. Cit, p. 294). 

 
 

                                                 
26 Savassi  era o nome de uma antiga e tradicional padaria (Padaria e Confeitaria Savassi), cujos proprietários 
tinham o mesmo sobrenome. A praça onde se localizava tal padaria, originalmente chamada de Diogo de 
Vasconcelos, também é reconhecida até hoje por “Praça da Savassi”. O bairro idem, mas o nome correto é 
Bairro dos Funcionários e foi construído para os funcionários do governo. 
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Lima (1994) pontua também que o planejamento de BH resultou de muitas 

conquistas, em termos urbanísticos, baseadas no conhecimento científico. A criação da nova 

capital estava em sintonia com as novidades veiculadas ao longo do século XIX, no que se 

refere às necessidades e ao planejamento de cidades. O plano de BH viria como anúncio do 

que experimentariam, em princípio do século XX, grandes centros urbanos brasileiros. Ali, 

tudo se encontrava a um passo da modernidade. 

 
... o fato é que, no futuro, Belo Horizonte não contará apenas com as grandes obras 
de urbanismo municipal, cujo vulto todo o país já conhece, mas também com o 
grande sistema de estradas que a liga a todas fontes de produção, o intercâmbio 
facilitado pelos transportes, os parques industriais, as usinas, a energia com que o 
espírito do governo mineiro adotou (Folha de Minas, Belo Horizonte, 18 mai 1943. 
p. 3). 

Aarão Reis, engenheiro paraense, que recebera a incumbência de projetar a 

nova capital, para compor sua equipe, buscou a neutralidade e o não-vínculo com interesses 

locais, evitando empregar profissionais mineiros – mesmo reconhecendo sua capacidade 

técnica.  Sabe-se que o mesmo participou de três movimentos modernistas: o abolicionismo27, 

o republicanismo28 e o positivismo29, o que determinou a importância de sua geração, de 

intelectuais, que buscavam projetar o Brasil muito além de suas fronteiras. 

 Tudo foi levado em conta – estudadas as situações de cada localidade – para 

verificar as suas condições gerais, tendo sido estudados os itens que compreendiam as 

circunstâncias naturais de salubridade, o abastecimento de água potável, o esgoto das matérias 

e águas servidas e pluviais e a drenagem do solo, a facilidade para ali se edificar e construir, 

os recursos de vida, a iluminação pública e a particular e outros. Para “Beagá”, ou “Belô”, 

assim chamada hoje pelos seus moradores, se considerou, inicialmente, a construção de uma 

cidade para 30.000 habitantes, sendo planejada para as necessidades futuras de uma 

população de 200.000 habitantes: 100 metros quadrados por pessoa, considerados por Aarão 

Reis, eram “... uma média mais folgada que a das principais cidades européias e americanas 

edificadas em condições sanitárias vantajosas” (REIS apud BARRETO, op. Cit, p. 21). 

Pode-se perceber, contudo, que o espaço interno da cidade foi organizado a 

partir de um zoneamento e parcelamento do solo que atendia aos interesses da elite mineira. 

                                                 
27 Sistema ou partido dos que defendiam a abolição da escravatura. 
 
28 Sistema ou partido dos que defendiam a república. 
 
29 Após o liberalismo, onde imperava o livre desenvolvimento do espírito e das faculdades do indivíduo, e o 
empirismo, baseado na experiência sensível e vontade, e o cientificismo, explicado sempre pela experiência, 
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“Cidade republicana, apontando para os novos tempos, Belo Horizonte reproduz o poder das 

elites, enquadrando uma área administrativa que expulsa do seu interior as camadas 

populares” (LEITE, 2001, p. 441).  

No centro, o traçado geométrico e também regular estabelecia um padrão de 

ruas retas, formando uma espécie de quadriculado. Mas largas, as avenidas seriam dispostas 

em sentido diagonal. Esta área receberia toda a estrutura urbana de transportes, educação, 

saneamento e assistência médica. Abrigaria, também, os edifícios públicos dos funcionários 

estaduais. Ali também deveriam se instalar os estabelecimentos comerciais. Toda essa área se 

concentraria dentro da Avenida do Contorno, que perpassaria por toda a cidade, em forma 

quase circular. 

 Segundo a PBH (1997) a região suburbana, formada por ruas irregulares, 

deveria ser ocupada mais tarde e não recebeu de imediato a infra-estrutura urbana. A área 

rural seria composta por cinco colônias agrícolas com inúmeras chácaras, e funcionaria como 

um cinturão verde, abastecendo a cidade com produtos hortigranjeiros (a Região da Pampulha 

seria uma delas). 

A implantação de tão grandioso projeto tinha, porém, uma exigência: a 

destruição do arraial que ali se localizava e a transferência de seus antigos habitantes para 

outro local. Rapidamente os curralenses tiveram suas casas desapropriadas e demolidas, 

sendo-lhes oferecidos novos imóveis a um preço, para eles, alto. Sem condições de adquirir os 

valorizados terrenos da área central, eles foram empurrados para fora da cidade, indo  

refugiar-se na periferia. 

 Com o crescimento demográfico e a ausência de planejamento para a área 

suburbana, as camadas populares ocuparam desordenadamente a periferia da cidade. Pontua 

Leite (2001) que o plano original de crescer de dentro para fora “do espaço central ordenado, 

moderno e dominante, para os espaços periféricos, dominados, do urbano para o suburbano” 

foi assim, invertido pela população operária, à qual foi negada a inserção no plano urbanístico 

da cidade. 

 

3.1.4 Urbanização e Metropolização 

 

                                                                                                                                                         
verifica-se uma reconciliação da natureza e história. É o positivismo, que busca um equilíbrio de postura perante 
a ciência, de acordo com Ribeiro (1992).  
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            O crescimento demográfico brasileiro, a modernização dos setores produtivos 

no campo, aliado aos deslocamentos espaciais da população, impulsionaram o crescimento 

dos núcleos urbanos. As cidades-pólo, como Belo Horizonte – por concentrar os setores 

produtivos e uma série de serviços – tiveram um crescimento populacional maior que as 

demais. Essa concentração urbana nas cidades de médio e grande porte é um fenômeno que 

caracteriza o processo de urbanização brasileira.  

  Atrás de todo esse “progresso”, citado no sub-item anterior, já havia 

demonstrações de contentamento, em contrapartida à parte otimista da cidade: “O número de 

árvores plantadas na cidade aumentaria duas ou três vezes mais se para cada poste fosse 

plantado um arbusto” (A CIDADE. Folha de Minas, Belo Horizonte, 19 mai. 1942, p. 3). A 

capital moderna já apresentava sua outra face, os fatores negativos de uma cidade crescida, 

como o transporte incipiente: “ (...) naqueles horários os bondes circulam sobrecarregados, 

pingentes e com gente até dependurada nas trazeiras dos carros” (A CIDADE. Folha de 

Minas, Belo Horizonte, 26 mai. 1942, p. 3). E havia, também, a reclamação dos prédios mais 

altos, que já chegaram nos idos anos 1940: “Belo horizonte, como toda cidade moderna, 

ressente-se desse mal. Deixou-se levar demais pelas inovações do momento e nos legou uma 

série de monstros arquitetônicos, que andam por aí enfeiando as suas belas avenidas” (A 

CIDADE. Folha de Minas, Belo Horizonte, 18 mai. 1942, p. 3). 

As citações reclamatórias supracitadas demonstram talvez vontade de parar o 

processo histórico, o que não acontece, na realidade. Os discursos otimistas e apologistas de 

JK e Benedito Valadares , com símbolos de chaminés, concreto armado e vidro, simbolizando 

a metrópole do futuro, colocaram Minas no cenário do país, mas pareciam mais discursos 

conciliatórios. Belo Horizonte foi construída, como toda grande metrópole, excluindo os que 

viviam ali na área central. A Pampulha, por sua vez, foi construída também desalojando os 

que ali já sobreviviam da agropecuária: a história se repetiu. 

  Mas o fato é que já “em 1940, Belo Horizonte estava com 214.307 habitantes” 

(SINGER, 1977, p. 250), há quarenta e três anos depois de inaugurada, quando foi planejada 

para 30.000 habitantes, mas considerando suportar uma população futura de 200.000, 

ratificando. Ou seja, já havia ultrapassado o ideal “sustentável”. Atinge os 500 mil em 1960 e 

1.000.000 em 1970. E consecutivo a essa concentração urbana formam-se as metrópoles, 

conforme Santos & Silveira (2001).  
 

O ritmo acelerado da urbanização da sociedade, resultado das modernizações 

seletivas do território, levou, por um lado, à intensificação dos fluxos de pessoas, bens e 
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mercadorias e, por outro, ao próprio crescimento das metrópoles. A concentração de recursos 

econômicos, a presença de um mercado de trabalho privilegiado, e as promessas de realização 

de consumo direcionaram os fluxos migratórios para esses centros mais dinâmicos, 

delineando-se o processo de metropolização. (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p. 390). 
 

Esse crescimento implicou numa ocupação desordenada das periferias urbanas, 

com sérias conseqüências sociais e ambientais.   De acordo com a PBH (1997), a capital 

traçada pela comissão construtora parecia ser um lugar elitista. Seus espaços estariam 

reservados somente aos funcionários do Governo e aos que tinham posses para adquirir lotes. 

Acreditava-se que os problemas sociais, como a pobreza, seriam evitados com a retirada dos 

operários, assim que a construção da cidade estivesse concluída. Mas, na prática, não foi isso 

que aconteceu e Belo Horizonte foi inaugurada às pressas, estando ainda inacabada. 

  BH apresentou em seu desenho urbano-espacial o que havia de mais arrojado, 

com impacto surpreendente, na época, sobre a sociedade. Concentrou-se na zona urbana da 

cidade, onde as ruas paralelas e as avenidas ortogonais foram geometricamente desenhadas, 

convergindo para as praças. Entre os muitos relatos sobre as diversas cidades presentes na 

capital, havia a cidade-jardim, a cidade-universitária e a cidade-lazer. Assim, através da 

Capital, Minas Gerais foi apresentada à modernidade. 
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4 MODERNISMO, MODERNISTAS E A PAMPULHA 

        

Para se chegar à construção do Complexo da Pampulha, buscou-se aqui 

entender um pouco sobre o movimento modernista que a engendrou, assim como refletir 

sobre JK, com uma breve biografia (maiores detalhes nos anexos, sobre a vida de JK, assim 

como biografia de Niemeyer), e sua política desenvolvimentista, trazendo a Pampulha como 

um de seus símbolos e, portanto um marco, precedido de Brasília. Em relação aos 

companheiros artistas, que junto com Niemeyer “fizeram” a Pampulha, não se deixou de 

aludi-los, com curtas biografias em notas de rodapé, sem deter-se em maiores detalhes, em 

busca dos objetivos aqui propostos. 

Feito isso se retratou as intenções ao se construir a Pampulha, sua localização e 

um pouco da sua história – no contexto dos anos 40. 

  

4.1 O Modernismo 

 

No começo do século XX o Brasil encontrava-se em situação de desenvolver-

se a qualquer preço e o lema era modernização, o que significava novas descobertas e 

tecnologias nas áreas da comunicação, transportes e saúde, como afirma Rejowski (2002). E 

“a idéia das novas elites era promover uma industrialização imediata e a modernização do 

país a todo custo (...) ampliou-se a construção de uma consistente esfera pública, reforçada 

pela expansão crescente da imprensa, e das oportunidades de convívio cultural” 

(SEVCENCKO, 1998, p. 15). 

Segundo a PBH (1997) a década de 20 vinte marcou, particularmente, uma 

época romântica da história de BH. Entre passeios de bonde e sessões de cinema, entre 
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conversas nos cafés e o footing30, era ela chamada de "Cidade-Jardim" ou “Cidade-Vergel”, 

onde abundava o verde. Nascia a geração de escritores modernistas da capital que iria se 

destacar no cenário nacional: Abgar Renault, Alberto Campos, Belmiro Braga, Carlos 

Drumond de Andrade, Cyro dos Anjos, Emílio Moura, João Alphonsus, Luís Vaz, Milton 

Campos, Pedro Nava, que mudaram o panorama da literatura brasileira. Havia, 

simultaneamente, no Brasil, o chamado “Grupo dos 5”, composto por Anita Malfati, Tarsila 

do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Picchia, também 

modernistas. 

Nas artes e cultura a cidade se desenvolveu: em 1926 o Conservatório Mineiro 

de Música foi fundado, em 1927 a UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais foi criada 

e em 1929 o Automóvel Clube surgiu, permanecendo, até hoje, como o salão de festas e 

bailes da elite. A indústria de Belo Horizonte ganhou impulso nessa década. Os serviços 

urbanos cresciam à medida que a população demandava. Parecia, finalmente, que a 

modernidade tinha chegado à Capital. Os carros tornaram-se comuns, surgindo o primeiro 

código de trânsito e a primeira auto-escola. Surgiram também os auto-ônibus, para auxiliar os 

bondes no transporte urbano. Em 1920 toda a Praça da Liberdade foi reformulada, adquirindo 

o seu aspecto atual, para receber a família real belga, que na capital esteve naquela época. 

Ainda de acordo com a mesma autora, no decorrer da década de 30, essa onda 

de progresso continuou, surgindo novos bairros na periferia, mas também muitas favelas já 

começaram a se formar. A expansão da cidade aconteceu sem um maior controle ou 

planejamento e isso trouxe sérios problemas urbanos. Muitos dos novos bairros não possuíam 

os serviços básicos de água, luz e esgotos e, enquanto isso, o centro da cidade estava 

relativamente vazio. Com a Revolução de 3 de outubro de 1930, que levou Getúlio Vargas ao 

poder, e a ditadura estadonovista  que se sucedeu, fechou-se o Poder Legislativo, e impôs-se o 

controle da imprensa e o clima tenso era de repressão.  

Como conseqüência da política de modernização da economia implantada por 

Vargas, as bases para o desenvolvimento industrial da cidade foram lançadas, criando-se a 

Zona Industrial de BH.   Os avanços nas décadas de 20 e 30, de uma maneira geral, como a 

arte, o cinema e os esportes, chegaram às capitais do país, proporcionando num primeiro 

momento acesso somente a parcelas da sociedade compostas pelas elites. Vieram os locais de 

lazer e veraneio no entorno desses grandes centros urbanos, grandes hotéis, estações de cura e 

                                                 
30 Expressão inglesa usual que significava, na linguagem popular, passear “de cá pra lá” e vice-versa; uma 
espécie e vai-e-volta. 
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os cassinos, já no final da década de 30 e início de 40. Isso gerou um certo otimismo, o que 

estimulou a implantação de alguns complexos turísticos, como a Pampulha e Araxá. 

Voltando à caravana de 1924, citada no Cap. I, que compunha a “Viagem de 

Redescoberta do Brasil”, e que teve Belo Horizonte como a rota final de visita às cidades 

históricas, a mesma explica a importância do escritor Mário de Andrade31 e modernistas 

paulistas, que de certa forma trouxeram com ela o início do modernismo mineiro.  

Com a presença do poeta franco-suíço Blaise Cendrars, e por ele incentivado, 

partiram em busca do exótico, da tradição e do primitivo, encontrados no barroco mineiro. 

Nessa caravana e com sua imediata repercussão entre os escritores, os paulistas começaram a 

buscar encontrar a nossa própria cultura, uma cultura nacionalista, através do barroco 

tradicional ali encontrado, na ânsia de consolidar a imagem, ainda pouco definida, de nossa 

pátria. A paisagem urbana colonial lhes deu o que faltava, o patrimônio cultural e a urgência 

de restaurar obras antigas, como alternativa para convivência destas com o novo. 

Mário de Andrade, por exemplo, uniu o barroco ao expressionismo alemão, por 

ambos refletirem estética semelhante: a deformação da obra artística e o aparecimento de um 

novo homem. Isto se denota através dos poemas, das crônicas e demais escritos, como o que 

ele fez em homenagem ao Aleijadinho32, por exemplo, que trazia desenhos de Tarsila do 

Amaral33, outra integrante do grupo, mostrando as cidades visitadas. Desenhos esses que 

                                                 
31 Muito se tem para falar dele: Mário Andrade (1893-1945), um dos principais artistas-artífices da Semana de 
Arte Moderna de 1922, autor de “Macunaíma”, também era músico e musicólogo, de acordo com Anjos (2004),  
ensinava piano, mas era politeísta na música: não se fixava em nenhum gênero, queria todos. Estudioso do nosso 
folclore e suas raízes, sobre eles redigiu vários ensaios críticos, discutindo a arte que emana do povo. Anjos 
recomenda o musical “Piano e Ganzá”, que reforça a imagem de Mário de Andrade como o homem que fez o 
Brasil respeitar a si mesmo e a arte apoiar-se na mistura de nossas raízes. 
 
32 Autor de várias obras, como os conhecidos “Os profetas de Aleijadinho”, esculpidos em pedra-sabão, em 
Congonhas, MG, Antônio Francisco Lisboa foi o maior escultor do barroco brasileiro. Aos 40 anos suas pernas e 
mãos começaram a se deformar, em conseqüência da hanseníase, e ele passou a ter dificuldade nos movimentos. 
Nessa época começaram a chamá-lo de Aleijadinho. A limitação não o impediu, porém, de continuar 
trabalhando na construção de igrejas, capelas e altares. Entre 1796 e 1805 executou o conjunto do santuário de 
Bom Jesus de Matozinhos, na cidade de Congonhas do Campo. O trabalho, que reuniu 66 estátuas da Via Crucis 
em cedro-rosa e 12 estátuas dos profetas em pedra-sabão, é considerado um dos mais representativos do período 
colonial brasileiro. Filho de um mestre-de-obras português e de uma escrava, o Aleijadinho nasceu em Vila 
Rica, atual Ouro Preto, em 1730 e morreu pobre e solitário nessa mesma cidade, em 1814 
(http://www.es.geocities.com/ormondbr Acesso em 10 dez. 2003).  
 
33 Nasceu numa família abastada em 01.09.1886, em Capivari/SP, estudou em SP, capital, depois em Barcelona, 
Espanha, onde pintou seu primeiro quadro. Estudou escultura, desenho e pintura no Brasil e depois foi para Paris 
(1920-1922), quando voltou ao Brasil e integrou-se ao grupo modernista e, apesar de não participar da “Semana 
de 22”, tornou-se namorada de Oswald de Andrade, também modernista. De volta à Europa estudou cubismo e 
conheceu o artista Blaise Cendrars, que veio ao Brasil em 1924 e com ela participou da “Caravana de descoberta 
do Brasil”. De volta a Paris expôs seu quadro “Pau-Brasil”, e casou-se com Oswald (1926-1930). De volta ao 
Brasil viveu vinte anos com o escritor Luís Martins, fazendo várias exposições. Faleceu aqui em 17.01.1973 
(http://www.tarsiladoamaral.com.br/index_frame.htm Acesso em 10 dez.2003).  
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feitos de traços limpos e finos, sugeriam o despojamento do olhar modernista diante da 

riqueza de detalhes do barroco. 

Nos anos 20 e 30 a arte e a literatura, de um modo geral, trouxeram o encontro 

do barroco com o expressionismo do Século XX e romperam com conceitos, reformulando-

os, como o da estética, em busca de um traçado mais nítido, em contraposição à arte abstrata. 

Portinari34 traduziu nos anos 30 um momento de grande significado da arte brasileira.  

Nos anos 40 já a literatura e as artes plásticas, em processo de remodelação, 

resultam nos projetos arquitetônicos de Niemeyer e Lúcio Costa, influenciados por Le 

Corbusier, arquiteto funcionalista. O funcionalismo pregava a arquitetura funcional, que 

criava espaços para cumprir funções, onde cada forma do espaço deve expressar-se e adaptar-

se à sua finalidade, dispensando ornatos e detalhes em profusão.  

Nesse sentido Niemeyer construiu a Pampulha, indo além do funcionalismo e 

evidenciando a beleza plástica, de certa forma rompendo com Le Corbusier e sua escola, a 

Bahaus. A procura da beleza fez de cada obra sua única e original. De acordo com Campos 

(1983), Niemeyer considerava a arquitetura não somente como prestação de serviços à 

sociedade, ou expressão clara da função, tal como entendiam os funcionalistas, 

contemporâneos a ele, colocando também a beleza como uma função, e das mais importantes 

na arquitetura. Mas cabe lembrar aqui que Niemeyer tinha idéias “de esquerda” e era novo 

ainda, recém-formado, quando contratado por JK para fazer a Pampulha. Havia necessidade 

de emprego, expressão de idéias e autopromoção. 

Houve assim no Brasil um grande esforço no sentido de modernizar o país, 

contrariando inclusive seleções oficiais de projetos. Para o prédio do Ministério da Educação 

e Saúde, houve um concurso e o projeto vencedor, selecionado pela banca, não era moderno. 

O prêmio foi entregue e o ministro da educação e saúde, Gustavo Capanema35, 

apoiado pelos modernistas, encomendou outro traçado arquitetônico a Lúcio Costa36, 

                                                 
34 Portinari é conhecido mundialmente pela qualidade e pela temática social de sua obra. Recebeu, em 1928, a 
medalha de ouro no Salão Nacional de Belas-Artes. Em 1935, a tela Café foi agraciada com a menção honrosa 
do Prêmio Carnegie, em Pittsburg (EUA) e Portinari tornou-se o primeiro artista brasileiro moderno a ser 
premiado no exterior. Destacam-se, entre suas principais obras, o painel Guerra e Paz, na sede da ONU (Nova 
York), os murais: Tiradentes, Café, Descobrimento do Brasil, Emigrantes, Primeira Missa, além de telas, 
ilustrações, gravuras e desenhos, a maioria deles inspirados na realidade brasileira. Cândido Torquato Portinari 
nasceu em 29/12/1903, em Brodowski - uma cidadezinha do interior de S.Paulo - e morreu no Rio de Janeiro, 
em 06/02/1962 (PUGLIESI JUNIOR, F. 2003, p. 22-23).  
35 Gustavo Capanema Filho (1900-19050) nasceu em Pitangui/MG, neto do Barão de Capanema (1824-1908), 
físico que instalou nessa cidade a primeira linha telegráfica do Brasil e fundou a Repartição Geral dos 
Telégrafos. 
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Niemeyer e colegas, com o parecer final de Corbusier, o qual foi implementado.  Na 

Pampulha não foi diferente: JK recebeu sugestões de Agache, arquiteto francês, para fazer na 

região uma área de abastecimento da capital, com produtos hortigranjeiros. Contrariou tal 

orientação e encomendou a Niemeyer a ocupação moderna daquele espaço. O projeto da 

Pampulha abriu caminho para outras obras como Brasília e deu continuidade com o que fora 

apresentado em 1922, na Semana de Arte Moderna Brasileira, em 1924, com a caravana 

anteriormente falada.  

 

4.2 Os modernistas 

 

4.2.1 Juscelino Kubitscheck de Oliveira (12.09.1902 – 22.08.1976): o “Acólito da 

         Ditadura” e o “Baluarte da Democracia” 

 

Segundo o APCBH – Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, Juscelino 

Kubitscheck (1902-1976), natural de Diamantina, MG, para concluir seus estudos, a nível 

médio, ingressou no Seminário Diocesano de Diamantina, onde recebeu ensino gratuito, 

porém sem se comprometer com a carreira eclesiástica, onde concluiu o curso de 

                                                                                                                                                         
Capanema estudou em BH entre 1920-1924, formando-se em direito, quando retornou à sua cidade natal e lá 
advogou e lecionou até 1929, tendo sido eleito vereador, por lá, em 1927. Oficial de gabinete durante o governo 
de Olegário Maciel em Minas, foi em 1931 designado Secretário do Interior, sendo nomeado depois para 
Ministério da Educação e Saúde Pública, dez dias após a eleição de Vargas, em julho de 1934, onde teve uma 
fecunda gestão, tendo entre seus feitos a transformação da Universidade do RJ em Universidade do Brasil , 
fazendo com que a carreira de docente adquirisse status de nível superior (A fundação do INEP – Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos em 1938 foi outra importante realização de seu mandato, bem como a 
fundação do Instituto Nacional do Livro e a criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). A 
carreira política de Gustavo Capanema continuou na Câmara Federal, onde tomou posse em 1945 como 
deputado federal constituinte eleito por Minas Gerais. Foi reeleito em 1954, após a queda de Vargas. Em 1958, 
obteve novo mandato, e em 1959 foi nomeado por Juscelino Kubitschek ministro do Tribunal de Contas da 
União, cargo que ocupou até 1961, quando retomou à Câmara. Maiores detalhes na Obra “Tempos de 
Capanema”, ver item Referências. 
 
36 Lúcio Costa nasceu em Toulón, França, onde seus pais estavam a serviço. Estudou na Inglaterra e na Suíça e 
veio para o Brasil em 1917, onde estudou pintura e arquitetura, na Escola Nacional de Belas Artes, no RJ, 
formando-se em 1924 e tornando-se diretor da mesma, em 1930. Em 1931, reformulou o 38o Salão Nacional de 
Belas Artes e em 1936 convenceu Corbusier a vir ao Brasil para avaliar o projeto do Ministério de Educação, no 
RJ. Em 1954 perdeu sua esposa num acidente, onde ele dirigia (havia se casado em 1928) e no ano seguinte 
venceu o concurso nacional para o Plano Piloto de Brasília/DF. Foi doutor honoris causa em Harvard, trabalhou 
em Florença e Roma e faleceu em 23.06.1998, em sua casa, no Leblon, RJ/RJ. Seu nome completo era Lucio 
Marçal Ferreira Ribeiro de Lima e Costa (www.persocom.com.br/brasilia/lucio.htm Acesso em 12 ago. 2003).  
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“Humanidades”37 e onde viveu até os seus 18 anos. Seu pai, João César de Oliveira, faleceu 

em 1905, deixando sua mãe, Júlia Kubitscheck de Oliveira, sozinha com os dois filhos (ele 

tinha uma irmã, Maria da Conceição, falecida em 65): professora, encarregou-se sozinha de 

sua educação, nessa época ainda com três anos de idade.  

Em 1917 mudou-se para BH, onde fez concurso para a Repartição Geral dos 

Telégrafos, em 1919, e foi aprovado, mas nomeado somente em maio de 1921, ano em que 

concluiu os exames preparatórios para o curso superior. Ingressou na Faculdade de Medicina 

em janeiro de 1922 e se formou em dezembro de 1927. Nessa época trabalhava à noite como 

telegrafista para se manter. Formado, permaneceu na faculdade como professor-assistente das 

cadeiras de Clínica cirúrgica e Física Médica. Foi assistente na Clínica Médica da Santa Casa 

e, nomeado médico da Caixa Beneficente da Imprensa Oficial, por interferência de José Maria 

de Alkimim, advogado e vice-diretor da mesma, e seu amigo desde 1916. 

Foi a Paris em abril de 1930, munido de suas economias e um empréstimo 

bancário, e especializou-se em urologia no Hospital Cochin, voltando ao Brasil em novembro 

do mesmo ano, após a Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas ao poder. Aos 29 anos, em 

30.12.30 casou-se, no Rio de Janeiro, com Sara Gomes de Lemos, filha de um político 

mineiro já falecido, Jaime Gomes de Sousa Lemos.  Seu casamento também o tornou parente, 

por afinidade, de Otacílio e Francisco Negrão de Lima, primos de sua esposa. Em 17/03/1931 

foi nomeado médico da antiga Força Pública Mineira, sendo encarregado do Laboratório de 

Análises Clínicas do Hospital Militar e do Serviço de Urologia.  

Em julho de 1932, quando da eclosão da Revolução Constitucionalista, seguiu 

com as forças legalistas mineiras à frente de batalha, na região da Mantiqueira, onde foi 

encarregado de montar um hospital para os feridos. Entre suas amizades feitas na campanha 

para deputado, estava o futuro interventor e governador de Minas, Benedito Valadares 

Ribeiro, já no primeiro cargo desde 13.12.33, que o convidou para membro do seu gabinete 

civil. Em 14.10.1934 elege-se deputado federal pelo Partido Progressista, o mais votado de 

MG. Em 1936, segundo a UFMG (1994), sua liderança regional já se confirmava, com a 

eleição do seu candidato à prefeitura de Diamantina e a conquista de 11 das 15 cadeiras da 

Câmara de vereadores local.  

                                                 
37 Alguns dados aqui informados foram obtidos na Exposição “100 anos de JK”, Projeto Memória 2002., 
Fundação Banco do Brasil. Cronologia de vida e obra, exposto em vários locais do Brasil, visitada por esta 
pesquisadora em Itajaí/SC em out. 2002.  
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No panorama político da época atuava a Ação Integralista Brasileira, de direita, 

e a Aliança Nacional Libertadora, de esquerda. JK não participou de nenhuma delas, ambas 

de oposição. E a 10.11.37, aproveitando-se do ambiente de intensa polarização política, criado 

pelo oposicionismo38, pelo governismo39 e pelo integralismo40, Vargas deu o golpe que 

instituiu o Estado Novo; com o apoio da cúpula militar fechou o Congresso Nacional e 

declarou extintos os partidos políticos. JK, frustrado com os novos rumos da política 

brasileira, abandonou a vida pública e voltou à Clínica em BH e às atividades na Santa Casa. 

Em fins de 1938 foi promovido a Tenente-coronel-médico da Força Pública e nomeado Chefe 

do Serviço de Cirurgia do Hospital Militar. 

Benedito Valadares, governador de MG, havia sondado JK para o cargo de 

prefeito da capital e ele o recusou. Mesmo assim, à sua revelia, o governador o indicou e JK 

somente tomou conhecimento através da publicação do fato no Jornal Minas Gerais, em 

16.04.40, assumindo o posto de prefeito em 18.04.40, antecedido por José Oswaldo de Araújo 

e Otacílio Negrão de Lima. A princípio tentou conciliar a carreira de médico com a de 

prefeito, abandonando a primeira somente em 1945. Sua meta era promover progresso no 

menor espaço de tempo, e não era um momento muito propício, devido à Segunda Guerra, 

que explodia na Europa. 

À frente da prefeitura de BH pôs em prática uma série de medidas, objetivando 

ampliar  e modernizar   a  cidade: ampliou   avenidas,   abriu  radiais  a estas,  novos   bairros;  

Fundou  a   Escola    de   Arquitetura    e   Belas  Artes  (que   mais  tarde   se   incorporou    à  

UFMG). Entre outras coisas ordenou a reconstrução da Fazenda Velha, única construção 

ainda existente do primitivo Arraial do Curral Del Rei, instalando ali o Museu da Cidade; 

criou os restaurantes populares e o Serviço de Ambulatório do Hospital Municipal. Belo 

Horizonte era considerada, segundo Silva (1998) uma cidade de pessoas cultas. No espaço de 

vinte anos, editou 126 revistas, muitas delas nacionalmente. Mas, sem dúvida, de acordo com 

a UFMG (1994), sua mais notável realização foi o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, a 

primeira grande obra pública de Oscar Niemeyer. 

 

4.3 A construção do Complexo da Pampulha 

                                                 
38 Representado por Armando Sales de Oliveira. 
 
39 Representado por José Américo de Almeida. 
 
40 Representado por Plínio Salgado.  
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Em 1936, na administração do prefeito Otacílio Negrão de Lima41, iniciaram-se 

as obras de represamento do Ribeirão Pampulha, para a construção da barragem (inaugurada 

em março de 1938), com uma altura de quase 18 metros, tendo como objetivo o controle das 

cheias dos tributários e, ainda, o abastecimento de água para Belo Horizonte. Inundaria uma 

área de 130 hectares, com cota de 111.500, com o nível de lâmina de água a 110.000. 

A Lagoa da Pampulha nasceu durante a prefeitura do engenheiro e prefeito 

Otacílio Negrão de Lima. Os visitantes de Belo Horizonte achavam a capital bonita, 

gabavam-na, mas diziam que só lhe faltava ter o mar, para completar o quadro de 

maravilhas... 

 
O prefeito-engenheiro era inteligente e corajoso. Não havia mesmo mar e era 
impossível trazê-lo. Viu a mataria da Pampulha à ilharga da capital. Muito mato e 
um córrego perene... Viu e pensou como audacioso, planejou como engenheiro e 
agiu como prefeito: deu a BH uma espantosa lagoa artificial, com a construção de 
uma represa. Criara o “mar” doméstico para a cidade e, mais ainda em torno dele 
uma nova cidade, porque o desenvolvimento da Pampulha foi tão grande que a 
prefeitura teve que inscrevê-la nos seus assentos como cidade-satélite. JK 
completaria o arrojo, porque foi o prefeito que veio pouco depois. Quis a Pampulha, 
padrão de Arte Moderna, escandalizasse a quem escandalizasse... Chamou 
Niemeyer, Portinari e outros do mesmo naipe. E surgiram as construções atrevidas 
pela originalidade: a Igreja, o Iate, o Cassino. A Pampulha, antes matagal, passou a 
ter fama no mundo (CAMPOS P. M., 1982, p.124-125). 

 

 

Um ano depois de começada a 2ª Guerra Mundial (01.09.1939), em 1940, 

iniciam-se as obras da Pampulha, inauguradas em 1943, três anos depois. Segundo a PBH 

(1984), atendendo à nova destinação da represa, resolveu-se ampliar o serviço, chegando-se à 

cota de 117.000, com um nível de lâmina de água de 115.500, passando para 220 hectares a 

área a ser inundada, triplicando, assim, a acumulação de água, pois o comprimento da 

barragem, que seria de 272 metros, passou para 450 metros. Segundo Silva (1998), o lazer 

não poderia ficar esquecido. A região deveria ser o centro de vida ativa para a população de 

BH e um ponto de atração turística. Os anos 40 dão trazem um ar de metrópole à BH, que 

ganha indústrias, abandonando o perfil de cidade administrativa. O setor de serviços também 

começou a crescer, fortalecido pelo comércio. O impulso para isso foi dado pela criação de 

                                                 
41 A avenida que contorna a Lagoa da Pampulha chamava-se Getúlio Vargas e depois teve seu nome mudado 
para Otacílio Negrão de Lima. O mesmo ocorreu com a Avenida que dava acesso centro-lagoa. Originalmente 
chamada de Av. Pampulha, mudou para Presidente Antônio Carlos, nome atual. 
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um Parque Industrial, em 1941. O centro da cidade é valorizado e chega a especulação 

imobiliária. 

A Pampulha foi um marco pioneiro da arte moderna no Brasil: a capital 

mineira entrou nessa era quando ganhou um bairro novo, com um lago artificial e em suas 

margens um Cassino, um clube – o Iate Golfe Clube, um Salão Popular de Bailes – a Casa do 

Baile, e uma Igreja – a Igreja de São Francisco de Assis. Percebe-se a intenção clara de JK, ao 

relatar ao governador que 
Voltamos nossa atenção para as obras de embelezamento da capital, levando avante 
o conjunto urbanístico da Pampulha, onde temos procurado criar para Belo 
Horizonte o que há muito se reclamava e que, hoje, em todas as grandes cidades, é 
preocupação dos governos – a atração para o turista (APCBH, 1942). 

O projeto incluía também um hotel e um campo de golfe, que não foram 

executados. O projeto contratado por JK teria que ser, não apenas de caráter monumental, mas 

de valor urbanístico, turístico e social notável. JK vislumbrou, na lagoa, as possibilidades de 

se criar um centro de vida ativa para seus moradores e um pólo de lazer e turismo nacional e 

internacional. Em um de seus livros, publicados posteriormente à Brasília, JK relata: 

 
Penso que percorri um caminho por vezes áspero, íngreme e ingrato, que 
começando na Pampulha me conduziu a Brasília – um caminho cheio de pedras, 
mas que eu não trocaria por nenhum outro. Em 1940, prefeito de Belo Horizonte 
(que apesar do seu extraordinário desenvolvimento não atendia aos desafios da 
época), tive minha atenção voltada para a Pampulha, - lindo recanto paisagístico, 
que poderia ser convertido, sem grandes despesas, num pólo de atração turística que 
faltava na cidade. Um foco de lazer, com a formação de um grande lago artificial, 
rodeado de residências e com casas de diversões que se debruçassem sobre a água: a 
natureza transformada em fator de plenitude espiritual a serviço da comunidade 
(OLIVEIRA, J. K. de., 1976, p. 15-16). 
 

Em 1944 houve, na cidade, no Edifício Mariana, a Exposição de Arte 

Moderna, aberta por JK, onde estiveram artistas do eixo Rio-São Paulo. No discurso de 

abertura JK reforça os ares de renovação artística da capital, objetivando colocá-la em nível 

das grandes metrópoles. Já surgiam novidades na arquitetura: prédios altos e novos estilos de 

fachadas. Seu discurso recusava a admitir o passado como modelo e deixava clara a intenção 

de levar a capital ao reconhecimento internacional, nivelando-a com as grandes metrópoles já 

conhecidas, onde moderno era sinônimo de progresso. O antigo foi negado, o período colonial 

visto como antro de subdesenvolvimento e o passado recusado a ser admitido como modelo. 

A nossa nacionalidade deveria ser construída em cima de padrões internacionais e 

cosmopolitas. 
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...à construção planejada da cidade se associou a expansão suburbana por manchas 
descontínuas de ocupação, numa desordem que, ao contrariar a racionalidade do 
planejado, criava novos e imprevistos usos das estruturas propostas, resultando em 
formas de paisagem que sugeriam, aos olhos do Estado, uma modernidade capaz de 
revelar a tradição que a cidade não conhecia. No início dos anos 40, Juscelino 
Kubitschek recorreu ao arquiteto Oscar Niemeyer para projetar o Conjunto 
Arquitetônico da Pampulha, (...) que guardavam uma relação dialógica entre o 
passado, a tradição e a vontade de assegurar um futuro que alcançasse ressonância 
mundial (...) representado a reinstalação da vontade de progresso e desenvolvimento 
no cinqüentenário da fundação da Capital. (LEITE, in Santos e Silveira, 2001, 
p.441) 

 
 
O Conjunto Arquitetônico da Pampulha passa a ser o cartão-postal da antiga 

Cidade de Minas, agora um Belo Horizonte, e passa a merecer desde então, tratamento mais 

próximo dos órgãos municipais, invocando reflexões político-culturais da época, deixando 

marcas explícitas de modernidade e, assim, auxiliando na construção de nossa memória, na 

história da literatura, das artes e dos conceitos criados no Brasil. 

 

4.3.1 A Pampulha, o maior atrativo de BH: localização e história  

 

  Distante cerca de 12 km do centro da cidade, a Pampulha tornou-se conhecida 

mundialmente, tendo como destaque a arquitetura de Niemeyer e os trabalhos de seus  

companheiros artistas: as pinturas de Portinari, a decoração de Santa Rosa42, as esculturas de 

Ceschiatti, Zamoiski, Pedrosa, o painel executado por Werneck e o paisagismo de Burle 

Marx43 (ver notas no Item 5, referentes aos artistas não contemplados aqui). 

                                                 
42 Tomás Santa Rosa Junior (João Pessoa/PB 1909 - Índia 1956). Pintor, cenógrafo, decorador, figurinista, 
ilustrador, artista gráfico, gravador, professor e crítico de arte. Muda-se para o Rio de Janeiro em 1932, onde 
fixa residência e começa a trabalhar como auxiliar de Portinari na fatura de acabamento de vários murais. 
Portinari, além de Picasso, exercem grande influência sobre o seu trabalho. Em 1946, coordena o curso de 
desenho e artes gráficas da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Como professor, leciona na Escola 
Nacional de Belas Artes e no MAM/RJ, no Rio de Janeiro. No período de 1952 a 1954, é integrante da 
Comissão Nacional de Belas Artes, dirige o Conservatório Nacional de Teatro. Em 1957, o Ipase adquire seu 
acervo particular para fundar o Museu Santa Rosa, hoje extinto. Teve várias exposições, tendo sido a última na 
Bienal Brasil Século XX, na Fundação Bienal de São Paulo, 1994.  
43 Roberto Burle Marx (04.08.1909-1994). Desenhista, pintor, musicista, cenógrafo, figurinista, designer de 
jóias, tapetes e paisagista, nascido em São Paulo/SP, em família abastada, em casa conhecida como “Vila 
Fortunata”. Filho de mãe brasileira (pianista, cantora e amante das plantas) e pai judeu-alemão, de Stuttgart, 
primo de Karl Marx. Dividido entre a pintura, a música e as plantas, e de volta ao Brasil, ouviu Lúcio Costa, seu 
vizinho e amigo no Leme/RJ, a estudar na Escola Nacional de Belas Artes, em 1930, onde conheceu Guignard e 
Niemeyer. Também influenciado por Corbusier, foi aluno de Portinari e depois seu assistente, ao pintar o Mural 
do Ministério da Educação e Saúde, no RJ. Depois de dois anos sai da academia e se torna auto-didata, nunca 
tendo se fixado em movimentos ou escolas artísticas. Sua atenção e seu trabalho recaíram, nas últimas décadas, 
sobre a arquitetura paisagística. O que lhe parecia distração se traduziu em pesquisa, criação e trabalho 
profissional, o que chamou a atenção de Lúcio Costa, já consagrado como arquiteto, que lhe encomenda a 
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Figura 02 – Mapa de Belo Horizonte – Divisão por Administrações Regionais 
Fonte:  www. bhtrans.pbh.gov.br (adaptado pela autora). 

 

 

De acordo com a Revista Alterosa (1942) um novo e aristocrático bairro surgia 

como uma visão de beleza semelhante a Galveston ou Copacabana – mais uma atração 

turística proporcionada à capital – pela fecunda administração do prefeito JK. Mas quando se 

fala em Pampulha, nos vem a imagem da represa e seu conjunto arquitetônico e paisagístico. 

Mas mesmo antes de ser construída essa represa, já existiam em terras ao lado alguns colonos, 

que vieram de Portugal e da Itália, fugidos dos indícios da Primeira Guerra, e que foram 

desapropriados em grande parte de suas glebas, oferecendo inclusive resistência, na época, a 

esse fato.  

 
primeira obra em 1932. Nessa época Tarsila do Amaral, ao lhe visitar, apelida-o de “o poeta dos jardins”. Sua 
carreira teve impulso entre 1934/1937, quando trabalha em Recife, onde conhece Joaquim Cardozo, poeta e 
engenheiro calculista, e em 1943 convence-o, junto com Rodrigo Mello Franco, a se mudar para o Rio (com o 
Estado Novo ele retorna ao Rio para ali morar) e o apresenta a Niemeyer, que acaba por integrá-lo à sua equipe 
de trabalho. E assim participa dos projetos da Pampulha, de Araxá e de Brasília, convidado por Mello Franco. 
Suas obras atravessam fronteiras e projeta para outros países da América do Sul e Estados Unidos. Destacam-se 
os jardins do Aeroporto de Santos Dumont e do Parque do Flamengo, no RJ, entre outros.  
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Até esta parte da pesquisa a Pampulha foi tratada de formas diferentes: 

Primeiro alude-se a ela, de acordo com o primeiro parágrafo deste item, como um bairro. 

Depois como o conjunto em si, sendo as quatro obras ali edificadas e a lagoa.  A região 

inserida nos arquivos da prefeitura como “Cidade-Satélite” fazia parte de um grande 

latifúndio chamado Bento Pires. Por volta de 1771, o latifúndio foi dividido em várias 

fazendas, para diferentes proprietários. Foi assim que, das terras de Bento Pires, surgiu, pelo 

desdobramento da posse, a Fazenda Pampulha, segundo Reis (1997). 

No entanto, de acordo com REIS44 (1996), a Pampulha surgiu de um pequeno 

arraial, o Arraial de Santo Antônio da Pampulha Velha, com base no inventário dos bens 

deixados por Joana Batista, esposa de José Cupertino Pinto Fernandes, em 1849, referência 

mais antiga da existência da Fazenda Pampulha, uma das primeiras da região. Portanto a 

Pampulha tem mais de 150 anos e é mais “idosa” que a Cidade de Minas, hoje BH, com 106 

anos. Nesse inventário foram listados os gados bovino e suíno, nome por nome, indicando que 

havia, sim, atividade agropecuária na localidade.  

  A Fazenda da Pampulha pertencia à Freguesia do Distrito do Curral Del Rei, 

que pertencia à cidade de nossa Senhora da Conceição do Sabará (hoje Sabará), e esta à 

Comarca do Rio das Velhas. Suas terras eram limitadas pelo Ribeirão Pampulha (represado 

para a construção da primeira barragem, em 1936) e fazendeiros vizinhos. A partir daí, 

desapareceram as informações oficiais e sabe-se, através da tradição oral, que os conflitos pela 

possa da terra eram intensos, com a construção da nova capital, que desapropriou os moradores 

dali (havia trinta e poucas famílias), determinando espaços para as obras. 

 
 Ali onde vocês pescam nas horas de folga será um aeroporto, onde jogam bola será 

uma represa, onde tem horta será um conjunto de casas, onde os bois pastam soltos 
será um praça. A “Estrada Velha”será asfaltada e “ficará”novinha, disseram os 
estranhos (...) eles destruiriam tudo, expulsariam todos dali tal como fizeram com os 
moradores do Curral Del Rei? (REIS, 1996, p. 5). 

 

 
                        Também existe a versão de que antes da construção da primeira barragem, em 

36, existia ali um Ribeirão, chamado Pampulha, o que é confirmado pela literatura. O fato é 

que a Pampulha cresceu muito e se dividiu em três Pampulhas – pontua Reis (1996): a 

Pampulha Velha, na região do aeroporto; a Pampulha Rica, a partir da Av. Presidente Antônio 

Carlos “pra dentro”, em direção às mansões da orla da lagoa; e a Pampulha Abandonada, do 

                                                 
44 Advogado e filósofo, bailarino contempoâneo, folclorista e pesquisador, Manoel Fonseca dos Reis é neto de 
Ana Moraes dos Reis, já falecida, conhecida por Sadonana e moradora da Fazenda Pampulha. Vive até hoje na 
casa-sede,  no bairro – hoje chamado – do Jaraguá/BH, bem próximo ao Aeroporto da Pampulha. 
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outro lado da represa. E não se misturam, têm histórias e, portanto, culturas diferentes. Não 

são rivais, mas não se cumprimentam e seus caminhos não se cruzam, diz o mesmo autor.  

 

 
 Protegida a leste pela Aeronáutica, a oeste por um Batalhão da Polícia Militar, ao 

norte pela Polícia Civil e ao Sul pelo Exército (tem até um Corpo de Bombeiros), a 
Pampulha Rica dorme tranqüila, como uma cidade feudal. Ao seu alcance está o 
melhor transporte terrestre, aéreo e “aquático”; a melhor universidade, os melhores 
clubes e os maiores estádios; as melhores diversões e na passagem do ano assiste a 
um apoteótico espetáculo pirotécnico. Já a outra Pampulha, a Abandonada, tem 
muitos “campos de pelada” ,de terra vermelha (...) onde os “pés vermelhos” se 
divertem, o zoológico com os bichos sonolentos e as capivaras, garças e jacarés da 
lagoa, que não está assoreada, mas mais parece um “rio-esgoto” (...) E para a outra, 
mais velha das três, sobra o ronco dos aviões que a sobrevoam (...) serão as 
máquinas que voltaram para arrasar o que restou? Pesadelo que ainda atormenta (...) 
A Pampulha velha vive de luto. Fogos de artifício estouram em duas épocas: na data 
da Padroeira do Brasil e nas Festas do Congo (REIS, 1996, p. 5). 

 

A origem deste nome Pampulha traz controvérsias. Etimologicamente, a 

palavra Pampulha significa “campo de pedra”, composta pelas palavras “pampa” e “hulha”. 

Supõe-se que alguns dos antigos proprietários daquelas terras fossem lisboetas vindos do 

Bairro Pampulha, na capital portuguesa. Nesse caso, o nome Pampulha seria uma homenagem 

à terra que deixaram para trás e que já denominava essa região em BH, onde fixaram 

residência, quando ali chegaram. Mas essa versão nunca foi confirmada por pesquisadores, de 

acordo com Reis (2004 – informação verbal). 

Com base no mesmo pesquisador, sua avó, “Sadonana”, uma espécie de 

rezadeira e feiticeira, segundo Aleixo (1998), dizia que “ulha” era uma terra preta que ali 

predominava, e que sendo observada do alto do vale transformava-se em um grande “pampa”, 

terminando em Pampulha. Outra versão refere-se à um tipo de cavalo, o pampa, bem comum 

por ali. (2004 – informação verbal). Fica subtendido, então, neste estudo, que quando aqui se 

refere à Pampulha, está se falando somente do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da 

Pampulha, ou seja, da Lagoa e das obras (4: Igreja, Cassino, Clube e Casa do Baile) 

originalmente incluídas no projeto de Niemeyer, na visão descrita acima, a “Pampulha Rica”. 

 
A arquitetura de Niemeyer encurva o concreto armado. Idéia neobarroca, 
ajustamento das montanhas fechadas e caladas à abertura das formas. Os azulejos de 
Portinari contrariam a tradição católica, grandes painéis substituem a decoração 
eclética e neogótica por traços expressionistas. O paisagismo de Burle Marx revela a 
beleza da flora brasileira em jardins idealizados que submetem a natureza a uma 
determinada composição espacial e urbanística (Módulo 3. BH-1 Século. C/ Arte) 
 
 

  



 66  

Implantado na década de 40 como marco de modernidade belo-horizontina, o 

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Orla da Pampulha caracterizou uma fase da história 

de Belo Horizonte – a “fase da transformação”, desenvolvida no período compreendido entre 

1940 e 1955, aproximadamente – e projetou mundialmente o jovem arquiteto, recém-

formado, Oscar Niemeyer. A Pampulha representa uma interação entre arquitetura, artes 

plásticas e paisagismo, sendo considerada um ícone da modernidade e das perspectivas 

desenvolvimentistas de Juscelino Kubitschek. Suas formas arredondadas, a originalidade, o 

espírito contestador destas obras marcam toda a arquitetura moderna do país. É o resultado de 

um conjunto vinculado ao paisagismo e à escultura.  

As curvas arquitetônicas e a integração com o verde produziram no conjunto o 

resultado esperado pelo arquiteto Oscar Niemeyer: “leve e sensual”, em homenagem às 

montanhas de Minas e à mulher brasileira: “Não é o ângulo que me atrai, nem a linha reta, 

dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual. A curva que 

encontro nas montanhas do meu país, na mulher preferida, nas nuvens do céu e nas ondas do 

mar. De curvas é feito o Universo. O Universo curvo de Einstein” (SOARES FILHO, O. N.  

1983). O comentário de JK veio a corroborar com suas idéias: “(...) As cidades, como as 

mulheres, não basta, apenas, a pureza das formas; é preciso também a graça que as vivifica.. 

A Pampulha veio, como uma rima sonora no fim de um verso, encher de harmonias a vida 

tranqüila e quieta da metrópole” (APCBH. Belo Horizonte na palavra do Prefeito Juscelino 

Kubitscheck, 1940, v.1, p. 16).  

 
Como uma cidade nova, bem próxima do centro, a Pampulha muito em breve estará 
com sua avenida principal – a avenida Getúlio Vargas (...) cheia de construções 
obedecendo a um plano já elaborado pela Municipalidade, próprio para o local. Não 
haverá ali o inconveniente das construções excessivamente unidas, umas às outras, 
porque os lotes não podem ter menos de vinte metros quadrados de área. Tudo vem 
sendo previsto na “Cidade-Satélite’, para que o futuro não encontre “senões” de 
difícil solução.45 
 

A festa de inauguração do Conjunto arquitetônico da Pampulha, em 16 de 

março de 1943, contou com a presença do então Presidente da República Getúlio Vargas (que 

percorreu toda a lagoa na lancha da prefeitura, em um passeio de cerca de 30 minutos), do 

Governador de Minas Benedito Valadares, do Prefeito JK e mais uma multidão calculada em 

20 mil pessoas, “...participando da festa de inauguração do mais importante complexo 

turístico da Capital”, segundo o Jornal Estado de Minas (1995). 
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O Conjunto é originalmente composto pela Igreja de São Francisco de Assis, o 

Cassino (hoje MAP – Museu de Arte Moderna), a Casa do Baile e o Iate Tênis Clube (houve 

o projeto de um hotel, que ficou somente nas fundações), tendo sido a ele incorporados, 

posteriormente, outros atrativos de grande importância, como a Casa de JK, o Estádio 

Governador Magalhães Pinto (Mineirão, com capacidade para 130.000 pessoas), o Ginásio 

Jornalista Felipe Henriot Drummond (Mineirinho, com capacidade para 26.000 pessoas), o 

Jardim Zoológico (hoje com a Fundação Zoobotânica de BH), com uma área  de 1.000.000 de  

m2, o CEPEL – Centro Eqüestre da Pampulha, o Campus da UFMG, o Monumento à 

Iemanjá46 e o Aeroporto da Pampulha.  

 

 
 

Foto 03 – Vista aérea da Lagoa da Pampulha e entorno (UFMG, Mineirão e Mineirinho)Fonte: 
http://www.dcc.ufmg.br/~loureiro/img/imagens.html (Acesso em 06.08.2002) 
 

 

4.3.2 Curiosidade: a maldição da Pampulha 

 

                                                                                                                                                         
45 Fonte: (BELO HORIZONTE e o governador Benedito Valadares. Minas Gerais, Belo Horizonte, 21 abr. 
1942, p.11). 
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O sonho de modernidade de BH por pouco não foi por água abaixo, com o 

rompimento da barragem da Pampulha, em 1954. Já incorporada à paisagem da cidade, a 

barragem rompeu, causando grande inundação em toda a região. 

 
 “Em 1954 uma onda de desalento invadiu a cidade. Uma fenda se abriu na barragem 

da Pampulha, de alto a baixo, fazendo desaparecer a lagoa. Assim que o vazamento 
foi detectado, as autoridades acionadas fizeram de tudo, com apoio de técnicos, para 
tentar evitar o rompimento. Não teve jeito. A região foi evacuada, o aeroporto da 
Pampulha interditado e os bombeiros ficaram em alerta. Em 20 de Abril, a barragem 
cedeu e a água se espalhou por toda a área, atingindo casas, olarias e o aeroporto. 
Quatro anos depois, em janeiro de 1958, foi inaugurada a nova barragem, com muita 
festa (...) entre outras atrações, a esquadrilha da fumaça. Em 1963, cinco anos após a 
reinauguração, um problema na compota principal da represa ameaçava provocar 
seu rompimento (...) o que não aconteceu, mas atraiu curiosos de toda a cidade.” 
(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, abr./ mai. 1995).  

 

  A imprensa destacava os problemas como uma maldição provocada por 

“praga” das famílias desalojadas do local para a construção da lagoa. Entre as desgraças 

estavam o rompimento da represa, a recusa da Igreja Católica em abençoar a Igreja de São 

Francisco de Assis, e a vida curta do Cassino com a proibição do jogo, em 1946. Em 1957 o 

Cassino foi transformado em Museu de Arte Moderna. Em 1958 a barragem foi reconstruída 

e, em 1959, a Igrejinha da Pampulha foi abençoada.  

 

4.3.3 Pampulha, Monumento Nacional 

 

Segundo o Jornal Hoje em Dia (1996), o Conjunto da Pampulha foi tombado 

provisoriamente47 pelo IPHAN em 27 de dezembro de 1994. A delimitação da área tombada 

inclui o Cassino, a Igreja de São Francisco de Assis, a casa do ex-presidente JK, a Casa do 

Baile, o antigo proposto Golfe Clube (hoje sede do Jardim Zoológico) e o lago, definição 

técnica para a Lagoa da Pampulha. E quase dois anos depois, desde 27 de agosto de 1996, a 

Pampulha é, oficialmente, um patrimônio nacional, tombada definitivamente.  

                                                                                                                                                         
46 Obra de José Sinfronini de Castro, escultor. 
47 A decisão não implicou em recursos financeiros para recupera-lo, mas criou mecanismos de proteção à Lagoa 
e seu entorno. O tombamento pode funcionar como uma espécie de “fiador” no momento de se negociar 
recursos e empréstimos para obras, no caso, no Complexo, conforme o Jornal Hoje em Dia (1996). 
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Figura 03 – Mapa da Lagoa da Pampulha – Acessos viários internos à Lagoa 
Fonte: www.bwelotur.gov.br (Acesso em 02.11.2002). 
 

Figura 04 – Mapa da Lagoa da Pampulha – Córregos do entorno 
Fonte: www.manuelzao.ufmg.br/jornal/jornal22/pampulha.htm (Acesso em 08.08.2002). 
 
 
  A principal conseqüência da medida é a proteção ao local. Qualquer agressão a 

Pampulha passou então a ser julgada pelas leis de preservação do patrimônio e pelo código 

penal. Qualquer intervenção nos imóveis tem que ser aprovada pelo IPHAN.  
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5 OS USOS DO CONJUNTO EM SEIS DÉCADAS: 1943 a 2003  

 

  Este item aponta e enumera as obras do Conjunto e os usos das mesmas, 

durante seis décadas a partir de sua inauguração, e também traz à tona algumas reflexões, já 

iniciadas no item anterior, sobre cada uma delas. É relevante destacar que os jardins do 

espaço integram o conjunto de 11 projetos do paisagista Burle Marx, com a colaboração do 

botânico Henrique Lahmeyer de Melo Barreto, para a Pampulha. Trata-se talvez do mais 

expressivo conjunto de projetos paisagísticos modernistas elaborados nos primeiros anos da 

década de 1940, com composição de desenhos, formas e cores com o uso de plantas da flora 

brasileira. Porém esta pesquisadora optou por não se adentrar em pormenores, tendo em vista 

os objetivos propostos para esta pesquisa. 

     

5.1 O Cassino 

 

O “Palácio de Cristal” foi criado para ser o Cassino da Pampulha, inaugurado 

em 02.05.1942. Foi projetado em 1940, por Oscar Niemeyer, como seu primeiro trabalho na 

Pampulha. Com ele trabalhou ali o engenheiro estrutural Joaquim Cardozo. Construído a oito 

metros acima do nível das águas, cercado de jardins feitos por Burle Marx em 1944, projeta-

se para dentro da lagoa, instalado no lado oposto à localização da Igreja e da Casa do Baile. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Foto 04 – O Cassino da Pampulha – Foto de 1960 
Fonte: Coleção de postais antigos de BH, desta pesquisadora, Maria Stella Andrade de Resende, BH/MG. 
 

Com uma vista privilegiada da lagoa, na parte de trás do prédio – e um 

pequeno lago à sua frente na avenida – foi a primeira atração noturna da Pampulha, e uma das 
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primeiras de Belo Horizonte, um ponto de encontro da alta sociedade da época. “Uma das 

obras em conclusão na Pampulha, a mais importante para o desenvolvimento do turismo, é 

sem dúvida, o Cassino” (Minas Gerais, 21 abr. 1942, p. 1-2). 

 
Abriu-se ontem o Grill Room do Cassino da Pampulha, acontecimento de arte e 
elegância que vinha sendo aguardado com justificada ansiedade, não só pelo 
conforto e beleza das instalações daquela nova casa de divertimentos com que passa 
a contar a capital mineira, como os programas que ali serão apresentados, com 
artistas de maior renome do mundo. O Cassino da Pampulha, que constitui excelente 
instrumento para o desenvolvimento do turismo, pelos prazeres que pode oferecer 
aos visitantes, alcançou, ao abrir os seus salões, um notável sucesso. Todo o Grill 
Room estava cheio dos elementos mais destacados de nossa sociedade e de distintas 
famílias, que trouxeram dali magnífica impressão, diante do espetáculo de beleza, 
apuro, graça, arte e elegância que puderam admirar (Minas Gerais, 03 mai. 1942, 
p.11). 

 

Sobre sua construção, trata-se de um edifício em forma circular, luxuoso, com 

espelhos de cristal revestindo as paredes, com um tom amarelado (típico de ambientes feitos 

para os jogos, carregados de um certo mistério), colunas de mármore carrara e aço inoxidável. 

Dividido em duas partes: uma para jogos e outra para grill room, segundo a PBH (1984), onde 

a pista de dança era toda de vidro, iluminada com lâmpadas fluorescentes. E havia um 

elevador automático, por onde podiam subir e descer os artistas. Os móveis – feitos 

especialmente para o cassino em pau-marfim e veludo, feitos por Lausbisch & Hirth, tinham 

consonância perfeita com o estilo da obra.  

   

Fotos 05– Vista de frente do MAP                                     Foto 06 – Vista  lateral do MAP 

Fonte (de ambas as fotos): www.arq.ufmg.br/lagear/blogs/D/Janine/index (acesso em 09 Ago. 2003) 

 

“Lá compareceu o que Belo Horizonte possui de mais requintado em elegância 

e bom gosto. Faltava à cidade uma vitrine assim, onde pudesse expor, todas as noites, aos 

olhares curiosos, o que há de mais encantador na elegância mineira” (SALES, F. 5 mai. 1942, 

p.3). O prédio funcionou como cassino até 1946, quando foi fechado em virtude à proibição 
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do jogo o país. Nota-se que esta obra parece ter sido criada, sim, para uma função social, mas 

não para uma função popular. Fica claro, pelas citações aqui apresentadas, que o local era 

freqüentado pela elite belo-horizontina, e não “pela população belo-horizontina”, de modo 

generalizado, incluindo as várias camadas sociais.  

O Cassino oferecia shows, jantares, comparados aos do Rio, e por que não 

dizer à Europa, já que trouxe, como diretor artístico George Boronsky, em 1945, que fora 

diretor de um notável teatro parisiense, o Theatre Dês Ambassadeurs. Nesse sentido, ao dizer 

que era freqüentado pela elegância mineira, admite-se o turismo no local, pois se supõe que 

aqueles que se deslocavam do interior para a capital em busca de lazer no Cassino, estariam 

também praticando uma atividade turística na capital. 

“Era ali que milionários fazendeiros apertados em Smokings, mulheres 

elegantes, com carros modernos e importados e motoristas uniformizados, encontravam-se 

para desfrutar dos prazeres e riscos do jogo” (Estado de Minas, set. 1995, p. 52). 

 

  
Fotos 07 e 08 – Vistas aéreas do Museu de Arte Moderna 
Fonte (ambas as fotos): www.belotur.gov.br (Acesso em 09 ago. 2003) 

 
O prédio do Cassino serviu para audições artísticas e recepções de formatura, 

tendo sido também cedido, por algum tempo, à diretoria do IPHAN, que nele instalou a 

Exposição de Arte Tradicional de Minas, certame de êxito na época. Em 1951 o prefeito 

Otacílio Negrão de Lima entregou ao Estado, por cinco anos, os prédios e terrenos ocupados 

pelo Cassino e Iate, com seus mobiliários, quando este transformaria o Cassino num hotel, 

explorando-o conforme achasse conveniente, porém responsabilizar-se-ia pela conservação 

dos mesmos. Não demorou dois anos e foi novamente fechado. 

Após onze anos sem muita expressão e tendo oferecido, nesse período, alguns 

shows e ter sido um depósito, de acordo com o Jornal Estado de Minas (1995), passou então a 

  

http://www.belotur.gov.br/


 73  

funcionar como Museu de Arte Moderna, conforme a Lei 674, de 23 de dezembro de 1957, 

dentro da política nacional estimulada por Assis Chateubriand, na prefeitura de Celso Melo 

Azevedo, urgindo por recuperação, o que foi feito no período entre agosto de 1955 a fins de 

1959. Foram feitas doações de obras para compor seu acervo, que também possui outras 

obras, conseguidas com os prêmios adquiridos através dos Salões de Arte. Tombado pelo 

IEPHA, em 1984, e pelo IPHAN em 1994, dez anos depois. 

 
Sem os movimentos dos tempos da roleta, o Cassino fechou as portas, a Casa do 
Baile popularizou-se em excesso e as suas noites sempre frescas procuradas agora 
para os idílios. Só o Iate revive de vez em quando o fausto antigo, com suas festas 
aristocráticas. O belo palácio da represa já exibe sérios estragos por todos os cantos 
(Correio de Amanhã, 23.04.54). 

 

Hoje o Museu conta ainda com alguns detalhes daquilo que já foi. Em seu 

espaço interior há curvas e rampas, bem características das obras de Niemeyer. Seu acervo 

atual possui esculturas, desenhos e pinturas de artistas como Portinari48, Amílcar de Castro, 

Di Cavalcanti, Franz Weissman, Guignard, Ivan Serpa, Mabe, Tomie Othake, e gravuras de 

Oswaldo Goedi. Cercando o prédio, nos jardins concebidos por Burle Marx, se encontram as 

esculturas de August Zamoyski49, José Alves Pedrosa50 e Alfredo Ceschiatti51, entre 

palmeiras, quaresmeiras, folhagens e flores. 

                                                 
48 (Complementação nota 34) Cândido Torquiato Portinari, pintor da temática social, concebeu para a Igreja a 
interpretação da vida de São Francisco de Assis, nos azulejos que formam o altar maior, o púlpito, o batistério e 
na parte externa. Também pintou os 14 passos de Jesus, que se distribuem dentro da mesma. Morou no RJ, onde 
ingressou na Escola de Belas Artes. Ganhou uma viagem à Europa (Paris) em 1928, onde se aproximou de 
artistas como Van Dongen e Othon Friesz, assim como sua depois esposa, Maria Martinelli. Em 1931 volta ao 
Brasil com novas tendências e se aproxima cada vez mais de poetas e intelectuais modernistas de SP. Em 1947, 
já afiliado ao PCB - Partido Comunista Brasileiro, concorre ao senado e perde por pequena margem de votos, se 
exilando no Uruguai. Em 1954 começa a se intoxicar pelo chumbo, contido nas tintas usadas para pintar suas 
obras e é proibido por seu médico de fazê-lo, mas não consegue seguir essa recomendação e continua a 
trabalhar, até que em 06.02.1962 ele falece por esse motivo (Fonte:  http://es.geocities.com/ormondbr/ Acesso 
em 03.08. 2003) 
 
49 Segundo Mello (1977) essa estátua é dedicada a Amélia, assídua freqüentadora do local, que se suicidou,  fato 
contado pelos funcionários da Casa, na época. 
 
50 José Alves Pedrosa (1915-2002), desenhista e escultor no bronze, nasceu em Rio Acima/MG. Estudou 
escultura com José Otávio Correia Lima a partir de 1936. Em 1946 é indicado para a bolsa de estudos do 
Ministério das Relações Exteriores da França, permanecendo em Paris entre 1946-48, estudando na Académie 
de Paris da École des Beaux Artes. Entre 1943-45, trabalhou juntamente com Bruno Giorgi e Alfredo Ceschiatti 
no ateliê de escultura que ficava no porão da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Em 1943 realizou a 
escultura “Pampulha”, que integra os jardins do então Cassino de Belo Horizonte, hoje Museu de Arte da 
Pampulha. Premiado com Medalha de Prata no Salão Nacional de Arte Moderna, RJ (1944) e Medalha de Ouro 
no Salão Nacional de Belas Artes, RJ (1945), entre outros. Faleceu aos 84 anos, em após ter orientado outro 
escultor, José Amâncio, a esculpir em bronze um anjo, que hoje se encontra em frente à Igreja da Pampulha, em 
homenagem ao centenário de JK, pois já não tinha mais forças para fazê-lo, mas assinou a escultura 
(http://www.comartevirtual.com.br/jpedrosa.htm Acesso em 04 nov. 2003) 
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Foto 09 – Figura Alada/ Pampulha:     Foto 10 – Nu: August Zamoyski           Foto 11 – O abraço: Alfredo 
                José Alves Pedrosa – 1943                  1943                                                     Ceschiatti – 1943  
Fonte (das três fotos): www.map.art.br (Acesso em 01 ago. 2003) 

 

Entre 1995 e 1996, num convênio feito entre a PBH, a Fundação Roberto 

Marinho e o Banco Real, foi reformado, com restauração do prédio e lançamento de bases de 

sua adequação definitiva, frente às novas funções. Ganhou duas galerias para exposições 

temporárias, uma sala multiuso, um auditório equipado, um centro de documentação para 

consulta, um café-bar, loja de objetos artísticos e toda a infra-estrutura técnica para abrigar as 

obras. O MAP possui um expressivo acervo de 1.600 obras, contando ainda com a Associação 

de Amigos do MAP, que intermedia as ações do Museu com a comunidade cultural. 

Enquanto Cassino, o que durou três anos, a função turística do local parece ter 

sido cumprida, quando citam os jornais que pessoas de outras cidades, ainda que do interior 

de Minas, vinham até a capital para jogar e se divertir (pressupõe-se que pernoitavam por ali 

e, obviamente, deviam utilizar-se de hotéis). Com o fechamento do Cassino e sua reabertura, 

somente onze anos depois, como Museu de Arte Moderna, retorna como atração, porém a um 

público pequeno, direcionado, composto quase que por visitantes estrangeiros, que nas idas às 

cidades históricas de Minas, passam pela capital, onde às vezes até pernoitam, e vão até o 

Museu. A população da cidade que o freqüenta limita-se à classe média alta e a elite, não 

atingindo a classe baixa. 

  

5.2 O Iate Golfe Clube 

                                                                                                                                                         
51 Alfredo Ceschiatti (1918-1989), desenhista e escultor mineiro (nascido em BH), esteve em 1938, na Itália, 
onde conheceu obras renascentistas de Michelangelo e Donatello, regressando ao RJ e se ingressou na Escola 
Nacional de Belas Artes. A pedido de Oscar Niemeyer criou, em 1944, os baixos-relevos da Igreja de São 
Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte (realizou o batistério da Igreja, em bronze, simbolizando a 
criação do mundo). Também criou a escultura “O abraço”, exposta no MAP. Com essa obra, conquistou o 
prêmio de viagem ao exterior no 51º Salão Nacional de Belas Artes, em 1945, no Rio de Janeiro. Depois de dois 
anos na Europa, e de volta ao Rio, freqüentou junto com Pedrosa um ateliê. Fez obras para o Rio, São Paulo, 
Brasília e Moscou. Foi professor por dois anos na Universidade de Brasília. Faleceu em agosto de 1989 
(http://www.pitoresco.com.br/escultura/ceschiatti/ceschiatti.htm Acesso em 04 nov. 2003). 
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Projetado em 1942, em uma área total aproximada a 1790 m2, a construção tem 

a forma de um barco, lançando-se com ousadia sobre o espelho d’água. Tem marcação 

definida da cobertura em asa-de-borboleta: o prédio original do Iate “dialoga” com o antigo 

cassino, de acordo com Oscar Niemeyer. Funcionava como centro de esportes náuticos na 

década de 40, composto por uma parte destinada à instalação do clube, e a segunda, ligada aos 

eventos sociais. Os políticos alegavam na época que a juventude precisava de esportes 

náuticos, no caso o remo, que projetava a imagem da cidade-jovem. 

 
 Amanhã, por ocasião da inauguração das grandes obras do bairro da Pampulha, 

haverá ao longo da avenida do mesmo Nome uma bela concentração que reunirá 
milhares de alunos de colégios, ginásios, grupos escolares e outros estabelecimentos 
de ensino da capital, bem como esportistas e elementos das classes trabalhistas 
(Folha de Minas, 15 mai.43, p. 1). 

 
 

 
Foto 12: O Iate Golfe Clube  
Fonte:  www.map.art.br (Acesso em 03.07.2003) 
 
 
 No clube havia equipamentos para esportes náuticos, além do remo, para as 

regatas. Durante a solenidade de abertura, foi realizado um baile de gala, que segundo o 

Jornal Estado de Minas (1996), contou com a presença do cantor Ari Barroso, Alvarenga e 

Ranchinho, Jhon Bux, Carmen Rodrigues e a orquestra de Kolman.  

 Se em 15 de maio, conforme nota supra, o discurso era de que o clube seria a 

atender a população jovem da cidade, quatro dias depois, as coisas já soavam diferentes na 

mídia: “Os nomes que compõem a diretoria do Yacht foram recrutados nos círculos mais 

representativos da elite social de Belo Horizonte. Dela fazem parte expoentes da Cultura 
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