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Resumo 

 

Atualmente o governo brasileiro investe massivamente na construção de habitações de 

interesse social, subsidiando e incentivando a formação de bairros inteiros destinados a 

comunidades carentes. Na maioria dos casos, os resultados obtidos nestas obras não 

correspondem ás particularidades desejadas para empreendimentos com esta motivação 

social. Observa-se a necessidade de olhar para o passado, para história da habitação popular e 

analisar seus exemplares, ressaltando suas qualidades estéticas, funcionais e, principalmente, 

seus modos de morar. No cenário da habitação popular do Brasil, produzida no período 

moderno, existe uma série de obras realizadas por meio da iniciativa dos institutos de 

Aposentadoria e Pensão – IAPs. Os Institutos foram responsáveis pela realização de projetos 

distribuídos pelo Brasil, com características e objetivos voltados para habitação popular. Um 

destes projetos é o IAPI de Belo Horizonte – MG, conhecido popularmente como Conjunto 

Lagoinha. No contexto da habitação popular de Belo Horizonte, este exemplar pode ser 

considerado um dos mais importantes a tratar do tema, devido, ao planejamento urbanístico e 

ás relações estéticas e compositivas do conjunto. O presente artigo procura investigar a 

arquitetura popular no Brasil, produzida por meio dos IAPs, entre 1945 e 1960, estabelecendo 

como foco o Conjunto Lagoinha e seus modos de morar. na página do Seminário. 
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