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O Conjunto Urbano Bairros Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates
Em 2016, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte (CDPCMBH) aprovou a proteção do Conjunto Urbano formado pelos bairros Lagoinha, Bonfim
e Carlos Prates, reconhecendo sua importância arquitetônica, histórica, afetiva e
simbólica para a cidade.
No plano arquitetônico o Conjunto conta com diversos imóveis residenciais e
comerciais originários das primeiras décadas da capital até meados do século XX, com
estilos variados que vão do ecletismo, passando pelo Art Déco, ao Modernismo.
No campo histórico, uma referência sobre o cotidiano de imigrantes europeus e
brasileiros advindos de outros estados e do interior de Minas Gerais, com destaque
para muitos afro-brasileiros. Todos participaram da construção da cidade e deram
origem à população belo-horizontina.
Com sua paisagem e ambiência tradicionais, a região ocupa um espaço significativo na
memória afetiva dos moradores, especialmente os que ali residem, fator que motivou o
clamor de vários segmentos da sociedade civil por sua preservação.
Berço e palco de diversas manifestações artísticas e culturais, a região também é
portadora de valores de referência identitária para diversos grupos sociais. Além de
expressão de uma comunidade local, um símbolo da história da cidade que não remete
somente a um tempo passado. O Conjunto Urbano Bairros Lagoinha, Bonfim e Carlos
Prates constitui-se forte elemento da atual dinâmica urbana, social e cultural de Belo
Horizonte.

A origem dos Bairros Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates
Inaugurada em 1897, Belo Horizonte recebeu - durante sua construção e nas primeiras
décadas do século XX - muitos trabalhadores do interior do estado, de outras partes
do país e do exterior. Sem condições financeiras para adquirir um lote na área urbana,
muitos construíram habitações simples no entorno das fazendas do Pastinho e
Menezes. A área pantanosa acumulava água de diversos córregos, entre eles o

Vista Parcial do bairro
Lagoinha. Em segundo
plano, à esquerda, vê-se
a Praça Vaz de Mello;
ao centro, os trilhos por
onde transitava o bonde;
no alto, a Igreja Nossa
Senhora da Conceição.
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Lagoinha, que deu nome ao bairro. O crescimento e a expansão da cidade intensificaram
o povoamento da região, que desde os primeiros anos foi marcada por uma grande
diversidade. Brasileiros e imigrantes, negros, brancos e mestiços formaram a população
deste antigo e tradicional bairro de Belo Horizonte.
O Cemitério Municipal foi inaugurado em 1897, na zona suburbana, em um local distante
das residências. Devido à rápida expansão da cidade o seu entorno foi rapidamente
ocupado já nas primeiras décadas do século XX. Em 1940 passou a se chamar Bonfim,
nome pelo qual o bairro no seu entorno também ficou conhecido. Na região surgiu a
lenda urbana mais antiga e conhecida da capital: A Loira do Bonfim. A versão mais antiga
de que se tem notícia é de 1919 e narra a história de uma loira que mora no cemitério e,
durante as noites, aparece para os boêmios frequentadores da região.
Durante as primeiras décadas na vida da capital a colônia agrícola Carlos Prates
contribuiu para abastecer as demandas alimentares dos moradores. Com o crescimento
acelerado da cidade, a Administração Municipal incorporou, em 1912, as colônias
agrícolas à zona suburbana. Novos logradouros foram abertos e lotes coloniais divididos
em porções menores (com áreas de 300 ou 600m²), dando origem ao bairro Carlos Prates.
Além do edifício do Necrotério,
tombado pelo CDPCM-BH e IEPHA,
o Cemitério do Bonfim possui
esculturas decorativas nos túmulos
e mausoléus de grande valor
artístico e arquitetônico, com estilos
que vão da Belle Èpoque, passando
pelo Art Déco, ao Modernismo
brasileiro.

Edifício do Necrotério.
Cemitério do Bonfim.
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Diversidade Religiosa
A Lagoinha é marcada por uma rica diversidade religiosa. Além de templos católicos,
como a igreja Nossa Senhora da Conceição (inaugurada em 1923) e igrejas evangélicas,
como a Batista da Lagoinha (fundada em 1957), possui também dezenas terreiros de
religiões de matriz africana, como a Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente (fundada
em 1967).

O Mercado Municipal
O primeiro Mercado Municipal da cidade passou a funcionar em 1900, na Lagoinha,

A Praça do Mirante Carlos Prates
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para vender alimentos advindos da colônia agrícola Carlos Prates. Com o
crescimento de Belo Horizonte veio a demanda por um espaço maior e, em 1949, foi
inaugurado o tradicional Mercado Popular da Lagoinha, à época um grande centro de
comercialização de legumes, frutas e verduras.
Atualmente, o Mercado Popular da Lagoinha abriga o Centro Cultural Liberalino Alves
de Oliveira, a Academia da Cidade Lagoinha e o Centro de Referência em Segurança
Alimentar e Nutricional (CRESAN).

Mercado Popular da Lagoinha,
1954.
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Lagoinha, palco do samba e da boemia
Na década de 1910, a inauguração do ramal férreo, que fazia o percurso Lagoinha/
Divinópolis, favoreceu o surgimento de inúmeros e diversificados estabelecimentos
comerciais na Rua Itapecerica e a região da Praça Vaz de Melo foi rapidamente
tomada por bares, restaurantes, pensões, casas de prostituição e por uma vida noturna
bastante movimentada, que se tornou uma das marcas culturais da Lagoinha, que

até o começo da década de 1950 foi ponto de encontro e referência para sambistas,
seresteiros, dançarinos e boêmios belo-horizontinos.
Em 1947 foi fundado o bloco carnavalesco mais antigo e em atividade da cidade: o
Leão da Lagoinha. Durante muitas décadas os foliões desfilavam da rua Itapecerica
até a Avenida Afonso Pena, onde abriam os desfiles das escolas de samba.
A vida noturna intensa transformou a Lagoinha em um local privilegiado do lazer, da
música e da sociabilidade.
O boêmio largo da
Praça Vaz de Melo,
em 1930.
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LEÃO DA LAGOINHA.
Carnaval de 1958.
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A Rua Itapecerica
A Rua Itapecerica é bastante representativa no cotidiano dos moradores em diversos
períodos históricos. Seus estabelecimentos comerciais atendiam não apenas
moradores da região, mas de toda a capital. Palco de desfiles de carnaval, abrigou
na Chácara do Thibau e na Casa da Loba, as sedes sociais do Fluminense e Guarani,
respectivamente, clubes de futebol muito populares na década de 1920. Além do
Condomínio Nossa Senhora da Piedade, uma das primeiras construções modernistas
da capital, e dos diversos imóveis residenciais, merece destaque o Colégio Silviano
Brandão, fundado em 1914.

Tombada pelo CDPCM-BH, a Casa da Loba Rua Itapecerica, 579 - foi inaugurada em 1923.
O primeiro proprietário, o descendente de
italianos João Abramo, encomendou o projeto
ao arquiteto Octaviano Lapertosa. A escultura
da Loba no alto da fachada rememora a
lendária história da fundação de Roma.

Casa da Loba, 1976.
Fonte: IEPHA

Edificações da década de 1920,
na Rua Itapecerica.
Data: 2021.
Fonte: Daniel Silva Queiroga
(Casas da Lagoinha).

Pedreira Prado Lopes e Vila Senhor dos Passos
A Pedreira Prado Lopes (PPL) é a mais antiga favela da capital, ocupada na década
de 1910 por operários que trabalharam na construção de Belo Horizonte. No local
funcionava uma das cinco pedreiras que forneciam materiais para a construção da
cidade. Atualmente é o local de maior referência musical na Lagoinha, sobretudo do
samba, sendo considerada o berço do gênero em Belo Horizonte. Além da Associação
Recreativa Unidos Guaranis, fundada em 1964, foi ali que surgiu a primeira escola de
samba da capital – a Pedreira Unida -, na década de 1930.
Os moradores da PPL também possuem uma cultura pujante expressa em ofícios
tradicionais, esporte e lazer, diversidade religiosa e expressões artísticas.
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Conjunto IAPI. 1957.
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Na PPL, se encontra o Colégio Belo Horizonte, que funcionou no Parque Municipal
Américo Renné Giannetti da sua inauguração em 1948, até sua transferência para
a Lagoinha, em 1954. A instituição foi a primeira a oferecer na capital o ensino
secundário gratuito (séries finais do Ensino Fundamental no período atual).
Situada em uma área da antiga fazenda da família Mata Machado, a Vila Senhor dos
Passos surgiu no final da década de 1910. A religiosidade, os ofícios tradicionais e
manifestações musicais são fortes referências culturais da comunidade.

Conjunto IAPI
Com 928 apartamentos e aproximadamente 5.000 moradores, o Conjunto IAPI foi
projetado em 1942 pelos engenheiros White Lírio da Silva, José Barreto de Andrade e
Antônio Neves, inspirado nos conjuntos habitacionais europeus, principalmente os
assentamentos alemães. Com os grandes prédios de apartamentos, pretendia-se
tornar a moradia mais acessível à população de baixa renda. A Prefeitura, em convênio
com o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários (IAPI), foi responsável pela
construção do empreendimento de nove blocos, inaugurado parcialmente em 1951. Em
1966, o Conjunto recebeu a Escola Municipal Honorina de Barros.

Os ofícios tradicionais
Diversos mestres e mestras da cultura popular e trabalhadores e trabalhadoras
desenvolvem práticas e ofícios tradicionais na Lagoinha. Na região, encontram-se
sapateiros, barbeiros, açougueiros, marmoristas, floreiros, luthiers, reformadores e
restauradores de móveis, benzedeiras, mestres capoeiristas e congadeiros em plena
atividade. Essa cultura pujante atesta que o Conjunto Urbano Bairros Lagoinha,
Bonfim e Carlos Prates guardam não só uma riqueza arquitetônica, mas um amplo e
diversificado patrimônio cultural imaterial.

