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O presente livro foi, ong1nalmente, apresentado como dissertação de Mes
trado em H1stóría Social na UNICAMP, e ganhou o XII Prêmio Diogo de Vascon
celos (da Secretana de Estado da Cultura de Minas Gera1s), o que possibilitou 
a sua publicação. Partindo da históna de um conJunto habitacional, o Conjunto 
Juscelino Kubitschek (CJK), Situado no centro da cap1tal m~neira, a autora 
buscou compreender o "processo que transformou o 'tempo das Ilusões' em 
tempo da desconfiança e os sentimentos que se movem em torno desses 
prédios, na cidade que os abnga e nas pessoas que os hab1tam''. (pág 20) 

Idealizado por Juscelino Kubitschek, quando governador do Estado, e 
projetado por Niemeyer, o conJunto habitacional fo1 estudado pela autora, que 
acompanhou através dele a traJetóna de 30 anos de Bras1l. O trabalho, organ1 
zado em 4 capítulos, revela o CJK como "síntese de uma realidade contraditória, 
entre a idéia, nasc1da num momento fecundo da história do país e de seu povo, 
e a sua própria história enquanto obra, experiência real vivida por pessoas de 
outro tempo" (pág 138) 

No prime1ro capítulo, a análise reca1 sobre a arquitetura enquanto represen
tação da civil ização, símbolo de poder, ícone da modernização e do progresso 
Os monumentos arquitetônicos, a partir do século XIX, devem ser compreendi
dos enquanto expressão do poder triunfante da burguesia. A arquitetura moder
na, inserida neste processo, é vista como parte das vanguardas do século XX. 
Sua proposta associa técmca, veloc1dade e uma inovadora relação entre mora
dia individual e coletiva que a obriga a pensar sobre o espaço urbano. Projeta 
para o futuro e defende a liberdade de criação e experimentação de novas 
idéias, independente do sentido político de sua aplicação. 

A obra de Niemeyer, visto como arquiteto do poder, será, de acordo com a 
autora, capaz de cumprir esta função simbólica de representar um certo 1deal 
de progresso que, proJetando o futuro, questiona ao mesmo tempo a tradição. 
Belo Horizonte, enquanto uma cidade que deveria ser ao mesmo tempo moderna 
e tradicional, reúne uma quantidade significativa de obras de Niemeyer, aí 
edificadas sob o patrocínio do Estado, o que segundo a autora "espelha a forma 
como os grupos socia1s dominantes comandaram as reformas urbanas e admi
nistrativas necessénas à confirmação de sua hegemonia". (pág. 39) 

No segundo capítulo, Tha·is Pimentel realiza um apanhado da ideologia 
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naclonal-desenvolvlmonllsto Do~IDCD o cont udo s1mbóhco dos anos 50 corno 
"anos dourados'', o pnpol do 151 11, <J (,lt.;SCtrnr.nto dDs cidados e n Clcsccnto 
atuação do Estadoc1iodo1 do uma ICiuologta quo prega a prospcrtda<fe, a 01dem 
e a soberania. A p1ftiiGél autont{tiiD do I stndo no comanclo d? cconomta o 
sociedade brasilonns poclo ::;or por,.ohida no fomlél como se dec1d1u a const1u 
ção do CJK Tanto o conlunto I!.Gtdcnci<JI quanto Brasllía t~m a forma matonal 
do desenvolvimenllsrno o poclu n :.;01 v1stos como símbolo e s1ntese desta ópocn, 
imagem e semclhnnça cJo J)IOJCto de dommaçi'o da fração burguesa dominante, 
para quem a busca da harmonta soc1al er~ tao cara .. O CJK é apresentado como 
um "balão de ens01o" revelando a twgód1a e él g lóna dos anos 50. 

No capítulo 3, o le1tor podei é acompanhar a história da construção do CJK. 
Os empresános cnvolv1rJos, a partictpação e atuação do Estado e dos ?.andO
minas, em geral da classe média A decisão de real1zar o CJK e as cnt1céls e 
resistênciéls ao proJeto são apresentadas como indicadoras da prát1ca popuhsta 
de poder onde o consenso é obtido a posteriori. As dificul?ad~s enfrentadas nél 
realização do empreendimento, a descrença e desmor~hzaçao que passara~ 
a envolver o projeto ocasionadas sobretudo pelos sucess1vos atraso.s e el~vaçao 
dos custos são então abordados O Estado promotor do desenvolvimento 

bancaria o proJeto até 1964. 
Mas esta trajetória tortuosa, a demora da execução e as características 

mesmas da cap1tal m~neira vão fazer deste um lugar de suspeição. A sua 
proposta Inovadora de um morar colet1vo, voltada para o futuro, ~uando conso
lidada, encontra um país que rejeita o coletivismo. A aglomeraçao de p~ssoas 
v1sta como pengosa, em especial nos anos 70 quando os apartamentos ficaram 
prontos, reforça o medo que o local provoca Trabalhando com dicotomias como 
o interior do prédio - organizado e limpo, face a um extenor - SUJO e com 
Impressão de uma confusão permanente, ou m~radores satisfei~os frente a uma 
população assustada e apreensiva, a autora va1 mostrando o v1ver no CJK e o 
v1ver em uma cidade em expansão Analisa ainda as transformações que o 
projeto trazia sobre o morar e como elas foram sendo al~eradas ao longo dos 
anos e usos que os prédios t1veram. As fachadas de v1dro fazem deste t.rn 

panóptico ao avesso onde a cidade controla o interior. 
A leitura do livro é int1gante pois a partir da análise de um monumento a 

autora consegue traçar a história de t.rn país. O texto é de leitura fluente e 
agradável e interliga tmólisos macro c micro, revelando na concretude como a 
cidade, allavés do g1an1to e concreto, expressa os valores soc1a1s dom~nantes 
Mostra nincia Gomo a atuaç~o do múltiplos atores interfere, altera e red1rec1ona 
os monumentos consllufdos em ruínas virtuais. A Torre Kubitschek é cicatriz 

v1sível na rnodcrnic1ario 

177 


