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Os bairros Calafate e Prado estão ambos localizados na 
regional Oeste de Belo Horizonte (MG, Brasil). Para fins 
de comprendê-los melhor, foram levantados alguns dados 
geográficos básicos a partir do Censo de 2010 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e utilizados de 
forma comparativa.

Área: 1,04km2
População: 7.475
Posto de saúde: PAM Campos Sales
Escolas públicas: Escola Estadual Bernardo 
Monteiro e Polimig
Escolas particulares: Colégio Piedade
Igreja: Paróquia São José Calafate
Referência urbana no passado: Estação Férrea 
do Calafate
Referência urbana no presente: Rua Platina

Área: 1,59km²
População: 13.800
Escolas públicas: Colégio Tiradentes, Es-
cola Estadual São Bento e Centro Estadual 
de Ensino Técnico
Ensino superior: Faculdade Estácio de Sá e 
Faculdade de Minas Gerais (FAMINAS)
Igreja: Cura D`Ars
Referência urbana no passado: Prado 
Mineiro
Referência urbana no presente: Academia 
de Polícia de Minas Gerais (APM)
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CALAFATE PRADO

ASPECTOS GEOGRÁFICOS

ÁREA DE INVESTIGAÇÃO

Calafate

Densidade demográfica (habitantes/m2)

4 - 8.186 8.206 - 12.520 12.537 - 17.834 17.882 - 27.455 27.716 - 82.049

Prado

Rendimento nominal mensal médio (R$)

Número de pessoas residentes de 0 a 5 anos

0 - 1.000

0 - 36

1.001 - 2.000

37 - 72

2.001 - 3.000

73 - 110

3.001 - 4.000

111- 153

4.001 - 5.000

154 - 281

Número de pessoas residentes de 20 a 24 anos

Número de pessoas residentes de 60 anos ou mais

0 - 36

0 - 36

37 - 72

37 - 72

73 - 110

73 - 110

111- 153

111- 153

154 - 281

154 - 281

A Lei de Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte já passou 
por algumas alterações que influenciaram o Calafate e a região. 

Em 1985 a lei delimitava zonas específicas de uso, muito relacionadas 
com as vias. Nessa época, por exemplo, as ruas Platina, Francisco Sá, 
Cuiabá e Brumadinho já eram consideradas Zonas Comerciais. O centro do 
bairro era dedicado às residências. Por fim, existiam as Zonas Especiais 
(onde se localiza o Quartel) e de Ligação Rápida, onde há uma predomi-
nância de Galpões. Essa conformação pode ser notada na paisagem até os 
dias atuais.

A maior parte da região se caracterizava como Zona de Adensamento 
Preferencial, o que favorece a construção de edifícios. A Zona de Grandes 
Equipamentos (ZE) determinava áreas como o Quartel e mais a oeste 
o suposto terminal de passageiros, onde seria implantada uma nova 
Rodoviária. Este projeto foi abandonado devido a pressão da população da 
região, que alegava que o sistema viário não teria porte para tal. 

Na última versão da Lei, parte do Calafate e o quarteirão onde está a 
Faculdade Estácio de Sá se mantém como Zona de Adensamento Prefe-
rencial, enquanto o Prado é caracterizado como uma Zona Adensada, 
fato bastante perceptível no bairro. Isso provoca uma mudança no olhar 
dos investidores imobiliários, que se voltam ao Calafate, visando maiores 
adensamentos, porém manobrando os seus limites e tirando proveito do 
prestígio do Prado ao dizer que seus empreendimentos estão nele e não 
no Calafate.

ZONEAMENTO

Lei de Uso e Ocupação de 1985

ZC - Zona Comercial

ZR - Zona Residencial

ZLR - Zona de Ligação 
Regiona

ZE - Zona Especial

ZA - Zona de Grandes 
Equipamentos

ZA - Zona Adensada

Via Coletora

Via Arterial

Via de Ligação Regional

ZAP - Zona de 
Adensamento Preferencial

ZAP - Zona de 
Adensamento Preferencial

Lei de Uso e Ocupação de 
1996 e 2000

Lei de Uso e Ocupação de 2010

Este mapeamento sobrepõe as fronteiras do bairro desenhadas 
por moradores e ex-moradores do Calafate e Prado durante o 
encontro anual dos Amigos do Bairro. A falta de correspon-
dência entre os limites definidos pelos moradores, pelo Google 
Maps e pela Prefeitura de Belo Horizonte, que de tempos em 
tempos os redesenha, nos motivou a investigar quais eram as 
fronteiras para os moradores que, dentre todos esses atores, 
são aqueles que cartografam com o pé no chão.

Os limites em magenta representam os traçados daqueles que 
se consideravam habitantes do Calafate e os roxos, daqueles 
que se consideravam habitantes do Prado. Em tracejado, os 
limites definidos pelo Google Maps. 

As fronteiras mais recorrentes foram:

Av. Tereza Cristina, ao norte
Av. Silva Lobo, ao oeste
Rua Turquesa, ao sul
Rua Cura D’Ars, ao leste

FRONTEIRAS DO BAIRRO

Rua Platina

Rua Oeste

Rua Chopim

Rua Turqueza

Rua Nepomuceno

Rua Lagoa Dourada

Rua Rio Claro

Rua Cássia

Rua Amestista

Rua Viam
ão

Rua Contria

Rua Sagres

Rua Atenas

Rua Selênio

Rua Aristóteles Caldeira
Rua Rio Negro

Rua Pedra Bonita

Rua Turfa

Rua Cura D’ArsRua M
aranguape

Rua EspartaRua Turqueza

Rua Monte Negro

Rua João da Cunha

Rua Brumadinho

Rua Cuiabá
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Av. Amazonas

Rua Monsenhor Horta
Rua Conselheiro Dantas

Rua Dr. Muzzi
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Rua dos Pampas

Rua Erê

Rua Ituiutaba
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Rua Três Corações

Av. Silva Lobo

Rua Marajó

Rua Campos Sales
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Rua Oswaldo Cruz

Via Express
a

Escola Nossa Senho-
ra da Piedade

Batalhão da Polícia 
Militar

Escola Estadual 
Bernardo Monteiro

Associação de Moradores do 
Prado e Calafate

REFERÊNCIAS DO BAIRRO
Na esfera local de um bairro, as pessoas o caracterizam pelos seus 
diversos tipos comércios, serviços e residências. Essas construções 
passam a constituir importantes elementos que, além de servirem 
como infra-estrutura ao seus moradores, se tornam pontos de 
referência. Ao adentrarmos no bairro Calafate, muitos desses locais 
se tornaram familiares a nós e estão representados neste recorte.

Igreja São José do 
Calafate / Praça Inácio 
Fonseca

Sociedade Musical Carlos 
Gomes - Banda do Calafate

Praça Carlos Marques

Escola Técnica 
Polimig

Metrô Calafate

Vila Calafate

O Calafate tem uma rica história, tão antiga quanto a da 
cidade de Belo Horizonte. Produzido a partir de relatos 
de moradores antigos, documentos e depoimentos sobre a 
situação atual do bairro, esse mapeamento mostra como o 
progresso mudou - e continua mudando - as ruas e as vidas 
do bairro Calafate.

ASPECTOS HISTÓRICOS

A antiga área de fazendas, 
pertencentes a um 
português, é loteada pela 
Comissão Construtora de Belo 
Hrizonte

O bonde chega ao bairro, o 
hipódromo da capital é substituído 
pela Academia da Polícia Militar. O 
Calafate se torna um bairro festivo, 
com seus bailinhos e festivais de 
futebol

A capela de São José é 
construída, e junto com ela 
as primeiras casas do bairro O asfalto chega ao bairro, e os 

bondes são substituídos por ônibus 
e carros. É construída a estação de 
metrô do Calafate. 

O bairro é indicado para ser pólo 
da moda da cidade, e comércio se 
intensifica. Com o aumento dos 
estabelecimentos comerciais, a 
rua Platina sofre com constantes 
engarrafamentos

Os moradores da Vila 
Calafate recebem a 
ordem de despejo para 
a construção da nova 
Bacia de Contenção 
do Calafate, parte do 
projeto da Nova BH

Realizado a partir de depoimentos de moradores que viveram no bairro entre as 
décadas de 1930 e 1960, este mapeamento simula a vista aérea do Calafate no final 
da década de 1930.

RECONSTRUÇÃO DA PAISAGEM
Nessa época, a adesão da área à zona urbana de Belo Horizonte ainda se mostrava 
em processo pela remanescência de fazendas e baixo índice de ocupação. Contudo, 
ricas manifestações de apropriação do espaço já acontenciam por meio da pesca, 
futebol de várzea, entre outras práticas.

Nadava-se e pescavam-se 
peixes e cágados no Rio 
Arrudas e no Córrego das 
Piteiras, que deu lugar à 
Avenida Silva Lobo.

Nos primeiros anos que seguiram a inclusão 
da zona suburbana à zona urbana de Belo 
Horizonte, algumas das fazendas da região 
continuaram a produzir milho, abóbora, 
mandioca e outros legumes.

Os campos de várzea deram lugar às obras viárias que 
acompanham o leito do Rio Arrudas.

Nos dias de nado e pesca, banhistas e pescadores acompanhavam a linha 
da rede ferroviária Oeste de Minas em direção ao Salgado Filho e à Cidade 
Industrial.

gabiroba araticum pequi mamão

Frutas disponíveis na beira do rio pela polinização feita por pássaros

manga

Atividades industriais como a olaria ocupavam alguns dos 
edifícios próximos à linha férrea nesse período de transição 
entre zona suburbana e urbana.

POTENCIAL DE REAPROVEITAMENTO
Este mapeamento é uma amostragem da diversidade de ma-
teriais que podem ser encontrados no bairro. Uma vez que 
são geralmente resíduos gerados por atividades econômicas 
locais, tais materiais podem ser coletados gratuitamente, 
ou ainda comprados a preços baixos em ferro-velhos e topa 
tudo. 
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Dayana Conserto de roupas
Rua Platina, 1252
Um dos inúmeros estabelecimentos de costura do bairro
resíduos disponíveis: retalhos de panos variados

Comercial Nagasaki
Avenida Tereza Cristina, 2001
Galpão que fabrica e vende móveis de escritório
resíduos disponíveis: pinus, MDP (compensado de 
eucalipto), chapa de OSB

Sacolão ABCenter
Rua Platina, 1450
Comércio que utiliza caixas de madeira para 
transporte das frutas
resíduos disponíveis: caixas de feira

Ferro velho do Tareco
Rua Bimbarra, 345
Ferro velho que armazena e vende resíduos diversos
resíduos disponíveis: caixas grandes de madeira 
(elevador) e grades
*os materiais são vendidos

Unidade de despejo de resíduos
MG 050 esquina com Avenida Tereza Cristina
Terreno onde são despejados resíduos principalmente 
de caçambas 
resíduos disponíveis: madeiras de diferentes 
tamanhos, pallets, móveis quebrados, molduras, etc.

Topa Tudo Stilo
Avenida Tereza Cristina, 2211
Topa tudo 
resíduos disponíveis: cadeiras, estantes, armários
*compra, vende e troca
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O intenso movimento na região da rua Platina e da estação de metrô do 
Calafate faz do bairro um facilitador para o desenvolvimento das pequenas 
profissões. Seja pela falta de empregos formais ou baixa qualificação, os 
vendedores ambulantes buscam nessa prática um reforço de sua renda, se 
apropriando de soluções criativas com poucos recursos disponíveis. Este 
mapeamento é um pequeno inventário do comércio informal do bairro, 
e busca compreender as particularidades dos dispositivos ambulantes 
utilizados pelos vendedores.

caixa de plástico 
de feira tela metálica 

ou grade
DVDs afixados 
com pregadores

estoque

bicicleta

quitutes 
para venda

balas armazenadas 
em potes de plástico

tabela de 
preços suspensa

carrinho de 
mão

lixeira

banqueta 
de plástico

veículo de entrega

lanchonete sobre rodas carrinho-baleiro de mão

expositor de DVDs

DISPOSITIVOS MÓVEIS

1 2

3 4

caixas de 
papelão

guarda-sol

acoplamento 
para carros

suporte para 
jornais

sacolas para 
embrulho

bandeja 
lateral

ganchos 
expositores

fogão 
e gás

janela-
bancada

açaí drive

carrinho da pipoca sapataria ambulante

puxador de jornais5
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Os pontos de ônibus (por vezes apenas uma 
placa indicativa) não possuem luz própria, 
fazendo com que a iluminação da rua seja 
pontual, resumida aos postes

Área bem iluminada devido a 
grande concentração de comércios 
abertos durante o período noturno

Buscou-se investigar a iluminação noturna a partir de um recorte 
específico: a rua Platina. Essa escolha se deve ao fato da Platina ser 
uma centralidade, dotada de diversos pontos de ônibus e deter uma 
maior oferta de estabelecimentos que abrem neste período. Além da 
iluminação pública existente, os focos de luz estão concentrados nos 
estabelecimentos comerciais que, por sua vez, concentram o público 
noturno da rua Platina.

ILUMINAÇÃO

Apesar de ser uma área pouco iluminada pelo 
fato da luz dos postes ser barrada pela copa 
das árvores, os moradores fazem caminhada 
ao redor do Batalhão da Polícia, vencendo a 
sensação de insegurança que é comum àqueles  
que transitam pela rua Platina a noite 

Ponto de ônibus

Iluminação pública

Iluminação dos estabelecimentos

Árvores

Em 2011 o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Municí-
pio de Belo Horizonte deliberou pela proteção do Conjunto Urbano 
dos bairros Prado e Calafate e pela sua inscrição no Livro do Tombo 
Histórico e no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagís-
tico. Nesse contexto, todos os imóveis localizados dentro do períme-
tro de proteção ficam sujeitos às diretrizes especiais de proteção da 
memória e do patrimônio cultural de Belo Horizonte.

2 edifícações tombadas

98 edifícações indicadas 
para tombamento
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Limites de altimetria permitidos no 
perímetro de proteção para novas 
edificações 

34 edifícações com registro 
documental aberto

8 edifícações com registro 
documental concluído

PATRIMÔNIO

altimetria máxima 
permitida de 7 metros

altimetria máxima 
permitida de 10 metros

altimetria máxima 
permitida de 14 metros

Amostragem das edificações de interesse histórico localizadas 
dentro do perímetro de proteção. Construídas entre os anos 
1920 e 1950, elas apresentam graus diferentes de preservação. 
Atualmente, algumas delas sofreram adaptações para atender 
melhor ao tipo de uso, como inserção de placas, mudança de 
revestimento, divisão do edifício, entre outros.

EDIFICAÇÕES DE INTERESSE HISTÓRICO
A deliberação do Conselho define também o estabelecimento 
de diretrizes especiais de projeto que visam valorizar a 
requalificação dos espaços públicos e a paisagem dos bairros 
Calafate e Prado. Apesar dessas diretrizes contemplarem de 
forma pertinente os objetivos de preservação, nenhuma delas 
foi ainda de fato aplicada.  

DIRETRIZES ESPECIAIS

Avaliação da viabilidade 
de alargamento dos 
passeios da Rua Platina

O fechamento frontal das 
edificações com afastamento 
deverá ser feito em gradil ou 
material transparente

Elaboração de estudo que 
considere a arborização 
da Rua Platina

A fiação aérea existente ao 
longo da Rua Platina deverá 
ser substituída por dutos e 
fiação subterrâneos

Simulação do mesmo recorte se as diretrizes especiais de proteção fossem aplicadas

Recorte da situação atual da rua Platina e da Igreja São José do Calafate

O estacionamento 
existente em frente à 
Igreja São José deverá ser 
removido

Deverá ser realizada intervenção 
urbana que considere a incorporação 
do antigo estacionamento à área da 
Praça Inácio Fonseca e sua ligação com 
a Igreja São José

O gradil da Igreja São José 
deverá ser suprimido, afim de 
promover sua integração ao 
espaço público

VACÂNCIA
Baseado em dados do IBGE e a partir de visitas ao bairro, o 
mapeamento da vacância mostra os espaços vazios da região, 
sejam eles ociosos ou em processo de aluguel. As áreas de maior 
vacância coincidem com aquelas de maior renda média da popu-
lação, o que pode indicar uma possível especulação imobiliária. 
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Domicílios Particulares 
Permanentes não 
Ocupados (Censo 2010)

0 - 14

15 - 29

30 - 45

46 - 64
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MERCADO IMOBILIÁRIO
Ao investigar o mercado imobiliário local, podemos caraterizar essa 
dinâmica espacial, detectar suas tendências, ofertas e carências. Para 
isso, foi feita uma pesquisa nos sites de imobiliárias através da qual foi 
constatada uma grande disparidade entre os bairros Prado e Calafate. 
Em geral, o Prado apresenta uma maior oferta de imóveis, acompanha-
da de um valor mais elevado. Um apartamento neste bairro pode chegar 
a ser até 60% mais caro que um similar no Calafate. Além disso, muitos 
imóveis são anunciados como situados no Prado mesmo que estejam no 
Calafate, evidenciando um certo status conferido ao primeiro bairro em 
detrimento do segundo.

Preço médio Quantidade disponível

Espaço Comercial

Espaço 
Comercial

Apartamento

Apartamento

Casa

Casa

Lote

Lote

Aluguel

Compra

R$3.694/m²

R$4.904/m²

R$2.228/m²

R$1.375/m²

R$17,30/m²

R$20,00/m²

R$10,00/m²

R$7,86/m²

Preço médioQuantidade disponível

Pesquisa feita em Maio/2014

Espaço Comercial

Espaço Comercial

Apartamento

Apartamento

Casa

Casa

Lote

Lote

Aluguel

Compra

R$6.050/m²

R$6.034/m²

R$3.293/m²

R$3.098/m²

- -

R$27,50/m²

R$24,50/m²

R$22,00/m²

1

Durante as visitas ao bairro, constatamos a presença de outros 
espaços vazios além dos imóveis em aluguel. São lotes, cons-
truções inacabadas, veículos e sobras de terrenos, geralmente 
abandonados ou subutilizados. Tais espaços apresentam grande 
potencial de ocupação ou intervenção.

OCUPAÇÕES POTENCIAIS

Jardim do Lactário Lote da Seguradora 

Construção embargada Terreno compartilhado

Lote-tripa do beco Casa da Companhia Ferroviária

Kombi abandonada

Terreno à venda Parcela ao lado da rampa da 
Tereza Cristina
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Realizado a partir de registros históricos e de depoimentos 
dos moradores mais antigos do bairro, este mapeamento 
mostra as festas, eventos e manifestações que fazem parte 
da memória e da cultura locais, e se extinguiram a partir da 
década de 1960. Cada uma delas está intimamente ligada ao 
uso da rua enquanto extensão da esfera doméstica, e foram 
desaparecendo aos poucos devido ao crescente sentimento de 
insegurança no espaço público.

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXTINTAS

Praia da Turquesa

Nos domingos de sol, os 
jovens da Turma do Pão de 
Queijo traziam um carro 
com areia, barraca de 
sol e roupas de banho e 
montavam uma praia na rua 
Turquesa.

Cine Grátis

Em alguns fins de semana, o 
caminhão do Cine Grátis vinha 
ao bairro exibir filmes para 
os moradores na Praça Carlos 
Marques.

Festivais de Futebol

Os festivais de futebol 
aconteciam nos campos de 
várzea do bairro e reuniam 
jogadores, torcedores, 
vendedores e diversos 
moradores da região.

Horas Dançantes

Nos fins de tarde, os membros 
dos clubinhos abriam a porta 
das salas de suas casas para a 
rua e, com apenas um rádio, 
iniciavam as horas dançantes 
com os amigos.

Feira da Igreja São José

Todos os fins de semana 
após as missas, os moradores 
organizavam uma feira de 
alimentos na praça em frente à 
Igreja São José.

Festa do Divino

Na Festa do Divino havia 
bandas, levantamento de 
mastro, foguetes coloridos e 
leilões de comida.

Carnaval e blocos caricatos

Nos dias de carnaval, os 
clubinhos do bairro se 
fantasiavam e desfilavam na 
carroceria de um caminhão 
da rua Platina até o centro da 
cidade.

Bailinhos da Banda

Para angariar fundos, 
a banda Carlos Gomes 
organizava bailinhos 
noturnos na sede da 
orquestra, logo depois das 
missas.

Vôlei na Praça Carlos 
Marques

Dona Carmen, moradora 
da Praça Carlos Marques, 
emprestava uma rede de 
vôlei para os jovens do 
bairro todos os fins de 
semana.

Apesar de ter um caráter pontual, algumas manifestações ain-
da persistem no Calafate, e outras foram criadas. São muitas 
vezes ligadas à atuação da Igreja São José ou da vontade dos 
mais antigos de relembrarem os velhos tempos.  
Tais manifestações são responsáveis não só por manter fortes 
as relações de vizinhança entre os moradores através do 
encontro, mas também por incentivar modos outros de viver o 
bairro e a cidade.

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS ATUAIS

Encontro dos Amigos do 
Calafate/Prado

Uma vez por ano, uma 
semana antes do dia das 
mães, os antigos moradores 
do Calafate e Prado se 
encontram na quadra Platina 
Ball para relembrar os velhos 
tempos.

Festa Junina

No mês de junho o bairro 
se enche de bandeirinhas, 
barracas de comidas típicas e 
fogueiras. Várias festas juni-
nas acontecem nas escolas e 
na igreja.

Bernamonte

Uma vez por mês os antigos 
estudantes da escola Bernardo 
Monteiro se encontram em 
algum bar do bairro para 
conversarem e beberem juntos.

Semana Santa

Toda Semana Santa, a Igreja 
São José organiza teatros, 
procissões e eventos que 
mobilizam grande parte da 
população mais antiga do 
bairro.

Dia de São José Operário

Em maio, a Igreja São José 
comemora o dia de seu santo 
padroeiro com procissões, 
barraquinhas, missas solenes 
e sorteios de imagens de São 
José.

Bazar da Pechincha

No terceiro domingo de cada 
mês, a Associação de Caridade 
da Igreja São José organiza 
um bazar de roupas usadas a 
preços baixos. 

Pedal noturno

Todas as terças e quintas às 
20h, Sérgio, o proprietário da 
loja Platina Bikes, organiza 
uma pedalada noturna com 
cerca de 40 ciclistas.

Festivais de comida

De tempos em tempos, a 
Igreja São José organiza 
almoços e festivais de comida 
para angariar fundos para 
seus projetos de caridade.

Rua do Lazer

A professora de inglês 
Cláudia organiza espora-
dicamente o fechamento 
da rua Oeste em parceria 
com o SESI e disponibi-
liza diversas programa-
ções para crianças.

Grupos de pessoas se aproximam, seja por necessidade ou afinidade, 
constituindo uma identidade coletiva. Em um mundo com cada vez 
mais incertezas e com laços cada vez mais frágeis, fazer parte de um 
grupo pode trazer conforto e segurança. Apesar de vários grupos es-
tarem presentes no Calafate, quatro deles se destacam. Eles costumam 
se concentrar em locais específicos, mas eventualmente têm suas 
áreas de influência sobrepostas nas ruas do bairro. Esses personagens 
são parte da paisagem e peças chave na dinâmica socio-economica 
do Calafate. São afetados pelo território e, ao mesmo tempo, o 
transformam.

GRUPOS SOCIAIS

Carroceiros: o bota-fora ao lado da Vila Calafate 
os atraiu para a região. Alguns moram na vila, 
outros vêm de longe. São regulamentados pela 
prefeitura. Recolhem entulho, objetos usados, 
etc. de vários bairros da região Oeste.

Idosos: como o Calafate é um bairro tradicional, 
de ocupação antiga, há muitos idosos. Eles se 
comprimentam nas ruas e gostam de ver gente 
conhecida quando saem para fazer compras na 
Rua Platina.

Militares: na Academia da Polícia Militar, pessoas 
de todo o Estado fazem o curso para policial. 
Nas proximidades há pensões, lojas de farda, 
cabeleleiros e restaurantes que enchem de 
militares ao meio-dia.

Estudantes: a maioria dos alunos da Escola 
Bernardo Monteiro e do Polimig são de outros 
bairros. Muitos deles têm pouca relação com o 
Calafate. O colégio particular Piedade tem mais 
alunos do Calafate e do Prado. 

Os carroceiros 
descarregam no 
bota-fora ao lado
da Vila Calafate.

Alguns cavalos 
pastam no gramado 
em frente à Vila.
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Carroceiros

Idosos
Militares
Estudantes

Várias lojas na Platina 
atendem especificamente 
aos militares.

Muitos militares 
moram em quartos 
alugados na região.

A igreja é muito 
frequantada pelos 
idosos.

Os idosos costumam 
ficar conversando 
na porta de suas 
casas.

A escola de formação de 
policiais militares ocupa 
uma grande área do Prado.

Horários de maior presença nas ruas:

Alunos da Escola B. 
Monteiro chegam e saem 
de metrô ou ônibus.

As três escolas do 
bairro pssuem perfis 
distintos de alunos.

Este mapa registra os atores políticos com os quais tivemos 
contato ao longo do trabalho, buscando também sinalizar 
conexões que foram percebidas entre estes grupos, sejam 
elas relações econômicas de troca ou de compartilhamento 
do espaço (marcadas em azul) ou conflituosas de disputa 
pelo espaço (marcadas em laranja). 

REDES POLÍTICAS

Em cinza, estão etiquetados os grupos cuja atuação 
apresenta abrangência regional.
Em rosa, estão etiquetados os grupos cuja atuação 
apresenta abrangência local. 

Alunos da Escola Estadual
Bernardo Monteiro

Igreja São José

Quintais

Comércio local

Moradores do coreto Alunos do POLIMIG

Vila Calafate

Calafate

Pixadores

Moradores antigos

Banda Carlos Gomes

Associação de Moradores e
Amigos do Prado e Calafate

Batalhão da Polícia Militar

DOMESTICIDADES
Apesar de o espaço público ser normalmente entendido como “de to-
dos” ou “de ningém”, algumas vezes ele é transformado por iniciativas 
individuais. Essas transformações são feitas para satisfazer necessidades 
pessoais ou para servir à vizinhança imediata. Na maioria das vezes, 
passam despercebidas por olhares menos atentos, mas podem ser um 
incômodo para o poder público, que vê com maus olhos essas interven-
ções não autorizadas. De qualquer forma, essas apropriações colocam em 
cheque a definição tradicional de espaço público. Propõem, mesmo que 
não itencionalmente, a possibilidade de cidadãos se responsabilizarem 
pelas ruas, calçadas, praças e parques da cidade.

Dona Carmen mora desde que 
nasceu na rua Oeste, em frente 

a Praça Carlos Marques, mais 
conhecida como a Praça da 
Escola Bernardo Monteiro.

Ao acompanhar ao longo dos anos 
as mudanças que sofreram o bairro e 
consequentemente a Praça, Dona Carmem 
se sente responsável por ela, o que fez 
com que ela se dê ao trabalho de regar, 
todos os dias, as plantas dali.

DONA CARMEN E A PRAÇA

Residência
Residência ResidênciaTopa Tudo

Residência

Residência
Salão de Beleza 
Lanchonete

Restaurante
Restaurante e Bar Centro Comercial

ResidênciaResidência EscolaBar

A Praça é rodeada por uma grande variedade de tipologias constru-
tivas. Esses edifícios influenciam e são influenciados pelo espaço 
público em diferentes medidas. Prédios residenciais se beneficiam 
da arborização e da tranquilidade, enquanto os estabelecimentos 
comerciais a trazem grande movimento de pessoas. 

O ENTORNO DA PRAÇA CARLOS MARQUES

Residência

RUA MONSENHOR HORTA

RUA MONSENHOR 
HORTA

Loja de Roupas
Lanchonete

Residência

RUA OESTE

RUA OESTE

Imobiliária Serviços Automotivos

PRAÇA

PRAÇA

A Praça Carlos Marques tem uma variedade considerável de equi-
pamentos fixos como lixeiras, postes de luz e equipamentos de 
ginástica. É também uma das poucas praças da cidade que possuem 
um coreto.  
Apesar da presença de muitos bancos, há apenas duas tipologias 
diferentes, restringindo as apropriações e dificultando a interação 
entre as pessoas.

EQUIPAMENTOS 
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PRESENÇA COTIDIANA
É possível acompanhar alguns padrões de comportamentos que 
acontecem cotidianamente na praça. Essa diversidade garante a 
vivacidade do espaço público e também gera conflitos. Cada ator 
que frequenta a praça desempenha algum tipo de ação. Muitas 
vezes elas estão vinculadas a um lugar específico e a um período 
do dia, como os moradores mais idosos que vão conversar e 
tomar sol durante a manhã e se sentam nos bancos menos 
sombreados próximos à entrada da escola.
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Os materiais presentes na praça apresentam pouca variação de 
textura e cores. Em meio a tons acinzentados e apagados, a 
vegetação se torna o elemento mais marcante da praça. O muro da 
escola, pintado de azul-esverdeado e coberto por pixações, também 
tem uma grande presença visual, principalmente pelo sua grande 
extensão. 
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CATÁLOGO DE MATERIALIDADES
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Ao longo do dia, a variação do sombreamento produzido pelas árvores faz 
com que as pessoas se aglomerem em lugares diferentes. Próximo ao coreto, 
por exemplo, a vegetação é mais densa, garantindo sombra contínua. Nas 
épocas mais quentes, este lugar pode ser o mais agradável. Já nos dias mais 
frios, as pessoas geralmente se sentam em lugares mais expostos ao sol, como 
nas proximidades da saída da escola. Há ainda várias árvores menores e mais 
jovens, por isso a tendência é que a praça fique mais sombreada com o passar 
dos anos.

MungubaPingo D’ouro Ipê Washingtonia filifera

CATÁLOGO DE VEGETAÇÃO E SOMBREAMENTOS
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VERÃO

Flamboyant Sibipiruna

9h 12h 17h

INVERNO

MAPEAMENTOS

Glaucinei mora na Vila Calafate, 
em uma casa pequena na 
Avenida Silva Lobo, em baixo 
do viaduto. Sua casa não tem 
quintal, portanto não há espaço 
pra secar roupas.

Ela montou um varal a alguns 
metros de sua casa, no descampado 

às margens da rodovia. A 
prefeitura ocasionalmente remove 
seu varal, mas ela sempre o coloca 

de novo.

VARAL DA GLAUCINEI JARDIM DA DONA MARIA

Dona Maria cultivava suas plantas 
dentro do quintal de sua casa. 
Quando ficou sem espaço para 
tantas plantas, começou a transpor 
esse jardim para o passeio em frente 
a sua casa.

A idéia se espalhou e a vegetação 
passou a ocupar grande parte do 
passeio daquele lado da rua.

Ao observar que as plantas de Dona 
Maria cresciam, seu vizinho imadiato 
adotou a idéia e reproduziu o jardim 
em sua porção do passeio.

Como já não havia mais espaço desse 
lado da rua para o crescente jardim, 
Dona Maria tomou a iniciativa de 
semear o outro lado da rua, junto ao 
muro do metro.

O Bar do Gordo é um pequeno 
estabelecimento que se localiza na 
rua Platina que, além de ser mão 
dupla, possui uma calçada não 
muito larga.

BAR DO GORDO

Devido ao grande movimento do 
Bar, o dono se utiliza de parte da 
calçada para colocar uma mesa, 
onde clientes e transeuntes 
dividem o espaço.

Dona Evinha costumava 
cultivar uma pequena horta 
no gramado em frente sua 
casa, na Vila Calafate, na Rua 
Bimbarra. Porém, a prefeitura 
retirou todas as suas plantas e 
horaliças da área “pública”.

Atualmente, Dona Evinha 
mantém alguns vasos na porta de 
sua casa, pois não tem quintal. 
Ela cultiva principalmente ervas 
medicinais, e faz remédios para 
todos da família.

Como a horta agora é portátil, 
às vezes ela é levada para 
dentro de casa quando a 

prefeitura vem reclamar dos 
vasos na calçada.

HORTA DA DONA EVINHA

Mauro e seu irmão são donos do 
comércio mais antigo da rua Platina. O 
ofício de consertar relógios foi passado 
de pai para filho e está há 60 anos no 
mesmo local.

As principais atividades comerciais 
são conserto de relógios, venda de 
pulseiras e troca de baterias. Os reparos 
são realizadas em mesas, uma no 
mezanino e outra no térreo da loja.

Os relógios que foram consertados 
são colocados na parede próximos 
ao balcão para que Mauro possa 
ficar atento ao seu funcionamento 
correto, sem atrasar nem adiantar.

Os clientes são fiéis 
e vindos de diversas 

partes da cidade.

RELOJOARIA CASTRO

Eder trabalha em uma fábrica de pães e 
afins no Prado. Todas as manhãs e finais de 
tarde, ele e mais outros 4 ciclistas (cada um 
em uma região do entorno) saem de casa em 
casa vendendo seus produtos.

Os quitutes são 
exibidos em bandejas 
afixadas na bicicleta. 

A buzina chama a atenção 
dos possíveis compradores.

Eder acha bom ter uma clientela fiel e já 
conhece os itens específicos preferidos 
de cada cliente. Ele vende bolos, pão de 
sal, pão doce, biscoito de queijo e outros 
quitutes. 

PADEIRO CICLISTA
Sônia trabalha há aproximadamente 8 
anos na loja de produtos de limpeza. A 
loja vende artigos da fábrica Orvalho que 
possui uma sede na Cidade Industrial de 
Belo Horizonte e outra em Nova Lima.

Dentre os produtos vendidos, 
se encontram: detergente, 
desinfetante, shampoo, 
glicerina, cera e sabonete. 

Cada produto tem uma cor 
diferente, o que a ajuda a 
reconhece-los pois estão 
envasados em embalagens que 
permitem ver o conteúdo.

A loja ficava anexa ao Cine 
Eldorado, na Rua Platina. Como 
o proprietário decidiu aumentar 

o aluguel, ela se mudou para um 
puxadinho da igreja.

PRODUTOS DE LIMPEZA

Mirian e Amilton têm uma fábrica de 
cofrinhos de gesso em sua própria casa. 
Amilton aprendeu a fazer os cofrinhos a 
10 anos atrás, e a fábrica foi crescendo ao 
longo do tempo.

Os produtos finalizados ficam 
expostos na calçada, e são 

facilmente vistos por quem 
passa pela Avenida Silva 
Lobo, na entrada da Vila 

Calafate.

No andar de cima, Mirian 
pinta alguns cofrinhos 
com tinta a óleo.

Usando moldes de 
plástico, Amilton produz 
cofrinhos de diversos 
tamanhos e formatos. 

FÁBRICA DE COFRINHOS

Durante o dia, o número 1447, um 
lote comprido e profundo da rua 
Platina abriga um estacionamento.

Este estabelecimento era inicialmente 
apenas um estacionalmento. Os donos 
começaram a vender churrasquinho espo-
radicamente. Com o sucesso das vendas, 
resolveram construir um pequeno bar e 
colocar mesas para os clientes.

Quando o bar está fe-
chado, as cadeiras são 
recolhidas e guardadas.

BAR / ESTACIONAMENTO

Quem passa pela Platina 
pode comprar espetinhos 
do lado de fora.

No cardápio do bar, 
podemos encontrar fígado 
com jiló, medalhão de 
queijo, espetinho de boi 
e pão de tomate.

A partir das 18h o 
espaço se transforma, 
e o estacionamento 
compatilha o ambiente 
com o Espetinho Platina.

Os dias mais cheios são 
quando há jogos de 
futebol. Se as mesas estão 
cheias, as pessoas assistem 
em pé na rua.

Gramado pertencente à 
prefeitura. Apropriações dos 
moradores são removidas.

Bota-fora onde 
os carroceiros 
descarregam

Estábulos e 
galinheiros.

Moradores reclamam 
do lixo que se 
acumula na rua.

Ferro-velho
do Tareco.

Fábrica de 
cofrinhos.

Localizada no intersticio entre infra-estruturas de transporte 
(linha de trem e Via Expressa), a Vila Calafate teve sua ocupação 
iniciada no início da década de 1990. A densidade de casas e 
estreitos becos contrasta com o espaço aberto ao redor. Atual-
mente, os moradores vivem cheios de incertezas, pois há grandes 
chances de a vila ser completamente removida para dar lugar a 
uma bacia de contenção para o Ribeirão Arrudas.

COTIDIANO DA VILA CALAFATE

Limite do terreno privado, 
não pertencente à prefeitura.

O topa-tudo aproveita da 
localização privilegiada 
na Av. Tereza Cristina.

Essa área, mais 
consolidada, será a 
última ser removida.

Os carroceiros deixam 
seus cavalos no vazio 
da alça viária.

O campo de futebol é a 
principal área de lazer 
para as crianças.

O varal da Glaucinei é 
ocasionalmente retirado 
pela prefeitura.

Ribeirão 
Arrudas

Este mapeamento se estrutura em duas escalas. Em um 
primeiro momento, o estudo se propõe a detectar quais são 
os tipos de atividades econômicas existentes no bairro, bem 
como a predominância de determinadas categorias e sua 
distribuição territorial. Em um segundo momento, a escala de 
observação é reduzida à análise espacial de algumas amostras 
singulares de atividade comercial.
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DIVERSIDADE PRODUTIVA



FRONTEIRAS DO BAIRRO

Calafate

Prado



MANIFESTAÇÕES CULTURAIS EXTINTAS

Praia da Turquesa

Nos domingos de sol, os 
jovens da Turma do Pão de 
Queijo traziam um carro 
com areia, barraca de 
sol e roupas de banho e 
montavam uma praia na rua 
Turquesa.

Cine Grátis

Em alguns fins de semana, o 
caminhão do Cine Grátis vinha 
ao bairro exibir filmes para 
os moradores na Praça Carlos 
Marques.

Festivais de Futebol

Os festivais de futebol 
aconteciam nos campos de 
várzea do bairro e reuniam 
jogadores, torcedores, 
vendedores e diversos 
moradores da região.

Horas Dançantes

Nos fins de tarde, os membros 
dos clubinhos abriam a porta 
das salas de suas casas para a 
rua e, com apenas um rádio, 
iniciavam as horas dançantes 
com os amigos.

Feira da Igreja São José

Todos os fins de semana 
após as missas, os moradores 
organizavam uma feira de 
alimentos na praça em frente à 
Igreja São José.

Festa do Divino

Na Festa do Divino havia 
bandas, levantamento de 
mastro, foguetes coloridos e 
leilões de comida.

Carnaval e blocos caricatos

Nos dias de carnaval, os 
clubinhos do bairro se 
fantasiavam e desfilavam na 
carroceria de um caminhão 
da rua Platina até o centro da 
cidade.

Bailinhos da Banda

Para angariar fundos, 
a banda Carlos Gomes 
organizava bailinhos 
noturnos na sede da 
orquestra, logo depois das 
missas.

Vôlei na Praça Carlos 
Marques

Dona Carmen, moradora 
da Praça Carlos Marques, 
emprestava uma rede de 
vôlei para os jovens do 
bairro todos os fins de 
semana.



Encontro dos Amigos do 
Calafate/Prado

Uma vez por ano, uma 
semana antes do dia das 
mães, os antigos moradores 
do Calafate e Prado se 
encontram na quadra Platina 
Ball para relembrar os velhos 
tempos.

Festa Junina

No mês de junho o bairro 
se enche de bandeirinhas, 
barracas de comidas típicas e 
fogueiras. Várias festas juni-
nas acontecem nas escolas e 
na igreja.

Bernamonte

Uma vez por mês os antigos 
estudantes da escola Bernardo 
Monteiro se encontram em 
algum bar do bairro para 
conversarem e beberem juntos.

Semana Santa

Toda Semana Santa, a Igreja 
São José organiza teatros, 
procissões e eventos que 
mobilizam grande parte da 
população mais antiga do 
bairro.

Dia de São José Operário

Em maio, a Igreja São José 
comemora o dia de seu santo 
padroeiro com procissões, 
barraquinhas, missas solenes 
e sorteios de imagens de São 
José.

Bazar da Pechincha

No terceiro domingo de cada 
mês, a Associação de Caridade 
da Igreja São José organiza 
um bazar de roupas usadas a 
preços baixos. 

Pedal noturno

Todas as terças e quintas às 
20h, Sérgio, o proprietário da 
loja Platina Bikes, organiza 
uma pedalada noturna com 
cerca de 40 ciclistas.

Festivais de comida

De tempos em tempos, a 
Igreja São José organiza 
almoços e festivais de comida 
para angariar fundos para 
seus projetos de caridade.

Rua do Lazer

A professora de inglês 
Cláudia organiza espora-
dicamente o fechamento 
da rua Oeste em parceria 
com o SESI e disponibi-
liza diversas programa-
ções para crianças.

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS ATUAIS



DOMESTICIDADES



1. Perceber o Invisível

2. Investigar pela Ação

3. Preencher as Lacunas

MOMENTOS



OFICINA DE FOTOGRAFIA



CAFÉ DA MANHÃ



LINHA DO TEMPO COLETIVA



DIA DO SUCO



1. Perceber o Invisível

2. Investigar pela Ação

3. Preencher as Lacunas

MOMENTOS



PRESENÇA GRÁFICA

O NOVO JORNAL DO BAIRRO 
RECRUTA MORADORES, 
COMERCIANTES, 
FREQUENTADORES E AFINS 
PARA ENVIO DE MATERIAL 
E SUGESTÕES.

fala@calafate.org   |  bairrocalafate.org

TEM IDEIAS PARA O CALAFATE?
QUER SE JUNTAR A QUEM 
TAMBÉM QUER TRANSFORMAR 
O BAIRRO?

visite o site www.bairrocalafate.org
e saiba como colaborar.



JORNAL



PARQUINHO



CINEMA



GABINETE DE CURIOSIDADES



CADERNO CALAFATE



Como garantir a autonomia desse projetos, de modo que eles sejam 
apropriados pelos moradores?

Como viabilizar esta prática experimental de projeto-pequisa sem 
estarmos vinculados à universidade?

Como lidar com a fronteira entre demandas e expectativas da 
vizinhança e nosso imaginário de cidade?



www.micropolis.com.br

http://www.micropolis.com.br

