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RESUMO Partindo da imagem de uma transformação da cidade nos anos 

30 e 40, enunciada pelas publicações por ocasião do Cinquentenário 

(1947), o texto aqui apresesentado trata da relação desta transformação 

com o plano inicial da Capital, problematizando até que ponto estas 

transformações - relativas à função e à forma urbana - consistiriam numa 

ruptura dos pressupostos e diretrizes formuladas por este plano, ou se elas 

poderiam ser compreendidas como uma possibilidade aberta pelo próprio 

Plano. Ao tratar da relação entre o plano de construção da Nova Capital e 

as transformações urbanas nos seus primeiros cinqüenta anos, 

desenvolvemos também uma abrangente abordagem das análises 

recentes sobre a cidade, buscando retomar e discutir questões por elas 

propostas. Pretendemos assim oferecer uma contribuição à reflexão sobre 

a construção da cidade e de seu imaginário, no momento em que se 

comemora o seu centenário.  

Esta pesquisa iniciou-se tendo por objeto a arquitetura da cidade de 

Belo Horizonte nos anos 30 e 40, período caracterizado por vários estudos 

historiográficos como de grandes transformações da capital construída 

segundo o plano urbanístico delineado no final do século XIX, cuja 

consolidação teria ocorrido durante os anos vinte. Interessava-nos os fatos 

e as estratégias dos processos de construção urbana que determi-  

1  Texto apresentado na defesa da dissertação A Metrópole Ginqüentenária: Fundamentos do Saber Arquitetônico  
e Imaginário Social da Cidade de Belo Horizonte (1897-1947). Belo Horizonte: FAFICH/UFMG, 1996.309 p.  

152  VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, nº 20, Mar/99, p.152-162  



 

naram estas transformações e as imagens da cidade que sustentavam ou 

que refletiam estes processos. Sendo a Nova Capital construída a partir de 

um plano urbano, buscamos compreender estas transformações, quanto às 

funções e a forma da cidade, em relação às disposições estabelecidas por 

este plano e à cidade construída até os anos vinte.  

Em diversos artigos publicados na imprensa durante os anos 30 e 40, 

constatamos freqüentes alusões às transformações das funções e da forma 

da cidade, em torno de quatro temas: o papel da capital, a expansão 

suburbana, a remodelação do traçado da "Área Urbana" e os novos modos 

de edificação na área central, ou seja, o surgimento dos chamados 

"arranha-céus". Estas transformações eram caracterizadas como uma 

remodelação da cidade ou como um novo ciclo evolutivo da Capital. O 

grande número de artigos na imprensa e algumas edições comemorativas 

publicadas por ocasião do cinquentenário da Capital, em 1947, se 

apresentaram para nós como uma síntese das apreciações da cidade 

naquela, bem como de seu passado.  

Além da comemoração de uma efeméride notável, o cinquentenário 

constitui-se num momento de celebração do vertiginoso progresso que 

caracterizava a cidade desde sua fundação, mas principalmente nas 

últimas décadas, pela intensificação da industrialização e por uma acen-

tuada transformação na sua fisionomia arquitetônica e urbana. Afinal, a 

cidade há pouco saíra da gestão do "prefeito-furacão", Juscelino Ku-

bistschek (1940-45), que executara um amplo programa de modernização, 

em diversos setores
2
. Neste mesmo período, os edifícios de vários andares 

- os chamados "arranha-céus" - se disseminavam na área central da cidade 

e a periferia urbana se expandia e adensava. Contudo, não se pode atribuir 

apenas à gestão de JK a transformação apontada nas publicações do 

Cinquentenário, nem restringi-Ias ao seu período (1940-5). O programa de 

modernização ocorrido neste período havia sido precedido por discussões, 

planos e ações no sentido de uma remodelação da cidade, notadamente 

na gestão do prefeito Negrão de Lima (1935-8). Além disso, nos anos 30, 

empreendimentos e processos no âmbito privado instituíam novas formas 

econômicas e construtivas na cidade - como a proliferação dos bairros 

periféricos e os primeiros "arranha-céus" .  

A partir da imagem de uma transformação da cidade nos anos 30 e 40, 

enunciada pelas publicações por ocasião do cinquentenário, defini- 

  

2 Que incluía medidas como: expansão e asfaltamento da rede viária. implementação de núcleos urbanos satélites - a 

Pampulha e a Cidade Industrial - e de novos bairros, início de um programa de habitação popular - com o conjunto do 

IAPI -, patrocínio oficial à arte moderna, como no conjunto arquitetônico da Pampulha.  
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mos como questão a ser problematizada a relação desta transformação 

com o plano inicial da Capital. Interessou-nos investigar e discutir até que 

ponto estas transformações, relativas à função e a forma urbana da Capital, 

consistiriam numa ruptura dos pressupostos e das diretrizes formuladas por 

este plano, ou se elas poderiam ser compreendidas como uma 

possibilidade aberta pelo próprio Plano. Buscamos então compreender e 

interpretar a imagem da cidade definida no processo de mudança e 

construção da Nova Capital mineira no final do século XIX, com o objetivo 

de avaliarmos em que medida e sob quais aspectos as transformações 

verificadas nos anos 30 e 40 poderiam ser consideradas como uma ruptura 

deste plano ou como compatíveis com os dispositivos deste plano, embora 

impondo indiscutíveis modificações na forma urbana.  

1. Cinqüentenário de Belo Horizonte  

Recorrendo às imagens de Belo Horizonte em seu Cinquentenário, 

adotamos este momento como ponto de vista inicial de uma interpretação 

da construção da capital, celebrada então por sua condição de metrópole. 

Nos textos, nas imagens iconográficas e nas fotografias publicadas na 

ocasião, dois temas eram recorrentes: o tema do contraste entre o passado 

e o presente e o tema da evolução da capital, desde seus primeiros 

tempos, como realização de um papel civilizador.  

O contraste entre o passado - representado pelo antigo arraial ou ainda 

pelas duas primeiras décadas da Nova Capital - e o presente ou seja, o 

período das duas últimas décadas - buscava acentuar o que se 

considerava o "vertiginoso progresso" da cidade. Confrontando-se passado 

e presente, eram acentuadas as diferenças entre estes momentos, como 

índice de um extraordinário progresso. Dois aspectos eram frequentemente 

destacados: a transformação da fisionomia da cidade, particularmente pela 

proliferação dos arranha-céus, e a intensificação da industrialização, que 

tomaria então novo impulso com a fundação da Cidade Industrial.  

Se a afirmação de um recente e vertiginoso progresso pelo qual pas-

sava a cidade nos últimos anos e a percepção das transformações da 

fisionomia da cidade era um lugar comum, identificamos duas perspectivas 

a respeito: para alguns as transformações iniciadas a partir dos anos 30 

modificavam acentuadamente a fisionomia da cidade e traziam um novo 

tempo - caracterizado como uma ruptura com o passado; outros, 

reconhecendo a amplitude das recentes transformações, compreendiam-

nas como parte de um ciclo evolutivo que caracterizaria a história da 

cidade, estabelecendo uma certa continuidade destas transformações com 

o passado. Estas duas perspectivas, muitas vezes confundidas, colocaram 

para nós o problema das relações entre transfor-  
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mações dos anos 30 e 40 mantinham com a cidade construída a partir 
do plano urbano da Nova Capital, definido no final do século XIX.  

          Outro tema bastante freqüente, associado à segunda perspectiva, era a reconstituição do passado da cidade, desde o Arraial do Curral  

Dei Rei, apresentando a perspectiva da história da cidade como um pro- 

cesso evolutivo, marcado por ciclos de progresso a cada vez mais inten- 

sos, porém encadeados pela idéia da cidade como polo civilizador. Sob 

esta perspectiva, as transformações não representavam uma ruptura com 

o passado, mas realizavam, através de uma cadeia evolutiva, uma voca- 

ção civilizadora e progressista já presente desde a fundação bandeiran- 

te. A construção da Nova Capital, planejada racionalmente e construída em 

curto período, e seus ciclos de progresso subseqüentes eram vistos como 

definidores de uma identidade subsistente ao longo das transformações, ou 

seja, a capital enquanto monumento e fator do progresso da civilização 

mineira.  

O conjunto das apreciações sobre a cidade no seu cinquentenário, ao 

destacar a transformação da cidade, por um lado indicavam a emergência 

de uma nova forma urbana e novos papéis da capital, e por outro, 

qualificavam estas transformações como uma metamorfose - isto é, como a 

realização de um princípio inerente à cidade - ou como um ciclo evolutivo, 

iniciado com a construção da cidade planejada para ser a Nova Capital do 

estado. Verificamos pois, a par da percepção das transformações de seus 

papéis e de sua forma urbana, a afirmação da permanência de certos 

atributos definidos pelos desígnios e planos de sua fundação, 

compreendendo-se aquelas transformações como um ciclo evolutivo 

inerente à própria concepção da capital.  

Estas apreciações apresentavam uma imagem da cidade, como uma 

obra em contínuo progresso, definida a partir de um princípio ordenador, 

porém em contínua transfiguração, como uma característica da capital 

desde sua fundação. Verificamos que esta imagem da cidade em evolução, 

bastante viva por ocasião do Cinquentenário (1947) apoiava-se num 

referencial de permanência, ou seja no plano de construção da Nova 

Capital mineira. Assim, colocamos em questão a hipótese de que a ocu-

pação e as transformações da cidade dos anos 30 e 40 constituíram-se 

numa ruptura do seu plano inicial. Em nosso estudo sobre a localização e a 

construção da Nova Capital mineira, vimos que esta foi fundada sob dois 

atributos: o primeiro, relativo à sua localização, como sendo o centro futuro 

do Estado, conforme uma previsão do desenvolvimento das tendências e 

potencial idades de ocupação do território, as quais caberia a Nova Capital 

realizar; o segundo, relativo à sua configuração urbana, como cidade 

planejada conforme um esquema geométrico e hierarquizado, porém 
caracterizado como uma estrutura aberta ao crescimento.  
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2. A Nova Capital: o território e o local  

As avaliações sobre a mudança do papel da cidade, decorrente de sua 

industrialização, a partir dos anos 30, levaram-nos à investigação do papel 

que se atribuía à capital, no processo de decisão do local e nos projetos de 

reorganização do território do Estado nos primeiros governos republicanos. 

Como notamos no Cinquentenário, eram freqüente as alusões à central 

idade da capital no território do estado, ao seu papel na instauração e 

difusão de padrões civilizadores modernos, inicialmente como centro de 

poder político e cultural, e posteriormente, como polo de concentração 

comercial e industrial do Estado. Esta visão pode ser reconhecida na 

importância que o argumento da central idade teve na escolha do local da 

Nova Capital. Embora seja temerário dizer que a posição geográfica de 

Belo Horizonte foi decisiva para sua escolha, este argumento tornou-se 

uma forte justificativa das vantagens deste local.  

A central idade do local- assim como sua salubridade - enquanto 

resultado de uma escolha racional, obtida por estudos técnicos e deli-

berações políticas, foi pois um dos elementos que caracterizaram a Capital 

como uma cidade planejada, com vistas a realização de um projeto a longo 

prazo, ou seja, a ordenação política do Estado e a implementação da 

civilização industrial, através de um processo evolutivo. Dentro da visão 

evolucionista de progresso pautado por transformações contínuas e 

graduais, de um estado simples para estados cada vez mais complexos, o 

estabelecimento de um centro político seria o primeiro passo para a 

execução de um longo projeto de reordenação econômica do Estado, que 

iniciando-se pela colonização agrícola, atingiria a extração de ferro e, 

posteriormente, a industrialização, que teria como polo a Nova Capital. 

Embora sua implementação tivesse como prioridade o papel político-

administrativo e não levasse em conta inicialmente a instalação de 

estabelecimentos industriais, previa-se que a Nova Capital viesse a se 

tornar, a longo prazo, o centro econômico e industrial do Estado.  

Esta visão evolucionista fundada no positivismo, presente nos fun-

damentos da concepção da Nova Capital, imprimiu a esta a imagem de 

uma cidade voltada para o futuro e passível de uma continua trans-

formação. Sendo assim, embora implantada inicialmente com a finalidade 

imediata de centro político, a transformação da capital política em 

metrópole econômica estava presente nos papéis que se atribuíam a 

mesma, já na sua fundação. Pode-se pois compreender como o en-

tusiasmo com a industrialização da capital, a partir dos anos 30, apropriava-

se desta expectativa e considerava este processo como a realização dos 

desígnios civilizadores da Capital, que atingia então um novo ciclo. 
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3. A construção da Nova Capital  

Quanto ao plano urbanístico da Nova Capital, embora abrangesse uma 

extensa área, demarcada em zonas e setores diferenciados, definidos pelo 

traçado viário e pela localização das principais funções públicas e urbanas, 

este plano não determinava uma forma acabada de cidade, a ser 

implementada num determinado período. Observamos que o plano se 

apresentava como uma Planta Geral, ou seja, como uma estrutura cuja 

ocupação e construção se dariam ao longo do tempo - além de ser passível 

de expansão.  

Ainda que recorresse a elementos do urbanismo barroco e mesmo a 

certos traços dos modelos utópicos de ordenação das cidades, o plano da 

capital apresentou marcantes diferenças em relação a estes modelos. Não 

houve, como nos planos barrocos, a pretensão de se configurar uma forma 

espacial plenamente definida pelo traçado e pelas edificações envolventes, 

como um quadro perspectivístico, mas o objetivo de se lançar uma 

estrutura e pontos nodais que induziriam a ocupação futura.  

Outro aspecto onde reconhecemos a perspectiva evolucionista e 

principalmente a convicção positivista de conciliação entre a ordem e o 

progresso é a questão da previsão da população e do controle da ocu-

pação urbana. Embora o plano fosse delineado para uma população de 

200.000 habitantes, encontramos evidências, nas observações dos en-

genheiros que participaram dos estudos da Nova Capital, de que este 

número não constituía um limite à população da cidade - pois previa-se que 

a capital poderia até atingir 1.000.000 de habitantes - mas um parâmetro do 

plano que então se realizava. Além disto, este plano não apresentava em 

seu conjunto a forma de uma cidade fechada, mas uma clara perspectiva 

de expansão da zona suburbana.  

Reconhecemos também, nas diretrizes de implantação do plano e da 

ocupação do espaço urbano, o empenho em promover uma ocupação 

distribuída deste espaço, de modo a evitar tanto concentrações como 

vazios; manteve-se também na área urbana, 'Iimitada pela avenida do 

Contorno, uma área de reserva para ocupação futura, enquanto se pro-

movia a ocupação da periferia. Estas disposições conduziram a ocupação 

da área urbana delimitada pela avenida do Contorno de modo gradativo, 

embora implicassem numa intensa ocupação da periferia.  

Um aspecto relevante no plano da Nova Capital foi sua capacidade 

em equacionar duas demandas que então se colocavam: por um lado, 

impor uma ordem urbana reconhecível e duradoura e por outro possibi- 

litar a transformação interna e a expansão da área urbanizada inicial. 

Frente à ameaça da perda da forma urbana e a expansão intensa que 

caracterizou as cidades do século XIX, o plano da capital adotou a con-

cepção da cidade enquanto um organismo ou sistema em evolução, 

 

157  



 

recusando o modelo da composição urbana definida em todos os seus 

elementos, por subordinação a uma ordem visual total. O Plano de Belo 

Horizonte, fundado na aspiração positivista pela conciliação entre a ordem 

e o progresso, buscou, a nosso ver, conciliar a demanda do crescimento da 

cidade com a ordenação de uma forma legível e controlada.  

Um comentário de Aarão Reis, o engenheiro planejador da Nova 

Capital, em artigo publicado em 1926 à guisa de avaliação de sua em-

preitada, trouxe importantes subsídios para a discussão da questão acima 

mencionada: "preparei e armei apenas o 'esqueleto' [ ... ]. Aos mineiros tem 

cabido a árdua tarefa de 'encarnar' esse corpo jovem". O grande potencial 

desta metáfora é que, mesmo afirmando o caráter acabado e irretocável de 

seu plano, Reis considera a cidade em construção, o que implica 

reconhecer seu plano como sujeito à transformações. A metáfora utilizada 

por Aarão Reis explicita o caráter de seu plano como uma base racional de 

uma cidade a ser definida progressivamente por ações ulteriores. Portanto, 

a Nova Capital, embora definida em suas finalidades gerais quanto ao seu 

papel no território, e em sua estrutura básica quanto à sua configuração 

urbana, foi planejada como um dispositivo inicial e ordenador de um 

processo a se definir e a se realizar ao longo do tempo, em função do 

desenvolvimento e da complexidade das funções que a cidade deveria 

adquirir.  

Não pretendemos afirmar que o desenvolvimento futuro da capital 

estava previsto, nem que tenha se dado de acordo com este plano. Con-

cluímos que a concepção deste plano, embora definisse uma ordem 

espacial hierarquizada e buscasse um rígido controle do crescimento 

inicial, continha em seus pressupostos a expectativa de uma evolução da 

capital e não o objetivo de estabelecer uma forma espacial absolutamente 

definitiva. Buscamos pois apontar em que medida a concepção da Nova 

Capital, já desde a escolha de seu local, pautou-se por uma perspectiva 

evolutiva da cidade. Projetando uma cidade para o futuro, os planos da 

Nova Capital instituíram a imagem da cidade em transformação, embora 

mantida sob um princípio estrutural imanente, de caráter abstrato, que 

subsistiria às transformações da forma espacial de suas construções - a 

imagem esta subsistente no Cinquentenário.  

4. Da capital à metrópole  

Na década de vinte, quando se considera ter ocorrido a consolida- 

ção da Capital, observamos que a face da cidade já apresentava modi-

ficações em relação à ocupação inicial e seus tipos de edificação. Se 

por um lado, implementava-se as obras de embelezamento urbano, se-

gundo o traçado da Planta Geral - ainda que com algumas alterações 

- outras obras e medidas já iniciavam ou promoviam uma remodelação 
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que se tornaria mais acentuada nas décadas seguintes. A partir dos anos 

trinta, tendo se cumprido a etapa inicial de implementação da capital, 

colocavam-se - como indicam os planos e obras urbanas e discussões 

sobre a cidade veiculadas pela imprensa da época - as questões relativas a 

sua transformação em uma "grande cidade", em uma metrópole.  

No começo dos anos 30 o jornal Correio Mineiro promoveu uma série 

de entrevistas com engenheiros e arquitetos da cidade, em torno da 

seguinte questão: "Que falta a Belo Horizonte para ser uma grande 

cidade?". A pergunta revela, por um lado que, sob o ponto de vista do 

jornal, a cidade não era ainda considerada como tal e por outro, uma 

grande expectativa em relação a que a mesma atingisse esta condição. As 

respostas à questão giraram em torno de dois temas: primeiro, a 

necessidade da industrialização e do crescimento populacional para que a 

capital tornasse uma "grande cidade" e cumprisse seu papel civilizador; 

segundo, os problemas da ocupação do espaço da cidade e controle do 

seu crescimento - sendo afirmando sempre o desejo e a certeza de que 

Belo Horizonte seria, em breve, uma grande cidade.  

Estes temas se repetem em muitas outras publicações da imprensa, 

seja em comentários sobre a cidade editados pelos próprios jornais ou em 

entrevistas dadas por profissionais ligados às questões urbanísticas, tanto 

da Capital como de visitantes. Nota-se a busca, de um tratamento técnico, 

ou seja, sob o ponto de vista do urbanismo, recorrendo-se a engenheiros e 

arquitetos no sentido de oferecer diretrizes ao crescimento da cidade e 

soluções aos seus problemas urbanos. A preocupação com o papel da 

capital e com o controle de seu crescimento urbano ocorrem num momento 

em que se considerava necessário ultrapassar-se a função estritamente 

política da capital, no sentido de torná-Ia a metrópole do estado, o que 

impunha uma reorientação de suas funções econômicas, bem como o 

controle da ocupação urbana. Associadas a estas questões, a 

implementação de novas estruturas viárias na cidade e a modificação dos 

tipos de edifícios na área central, através da construção de edifícios 

maiores substituindo as primeiras residências ou ocupando lotes ainda 

vazios, ocorrentes entre os meados da década de trinta e os meados da 

década de quarenta, caracterizavam o que se considerava na época uma 

remodelação da capital. Este período é considerado como um período de 

transformação da fisionomia e do papel da capital, como vimos nas 

publicações por ocasião do Cinquentenário, e mesmo pela historiografia da 

cidade.  

O objetivo que orientou esta abordagem foi discutir, a partir das aná-

lises desenvolvida nos capítulos anteriores, se a dita remodelação da 

cidade neste período pode ser considerada uma ruptura em relação ao 
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Plano da Nova Capital, ou se ela, embora alterando drasticamente a forma 

e os papéis da cidade, pode ser considerado como intrínseca à lógica 

deste plano.  

Em síntese, embora se modificassem os modos de edificação e as 

estruturas viárias e se expandisse a ocupação, as transformações urbana 

dos anos 30 e até meados dos 40 não eram consideradas uma ruptura da 

forma urbana definida pelo plano inicial da Nova Capital, mas uma 

evolução e uma adaptação às novas demandas. Entretanto, ao final da 

década de quarenta, tornava-se difícil reconhecer na expansão urbana a 

racionalidade do diagrama inicial, pois a cidade parecia ultrapassar ou 

desfigurar a forma delineada por seu plano inicial. Reivindicava-se então a 

implementação de medidas que dessem continuidade ao mesmo e que 

mantivessem o caráter da cidade enquanto uma forma estruturalmente 

ordenada e portadora dos atributos da área urbana da avenida do 

Contorno.  

Um artigo do final da década de 40, denominado "Deforma-se a mais 

bela cidade do Brasil", de Renato Santos Pereira demonstra a tensão entre 

a continuidade do diagrama definido pelo plano e a dinâmica da construção 

da cidade
3
. O artigo provavelmente refere-se ao título dado a Belo 

Horizonte por Monteiro Lobato, em 1937
4
. Avaliando o crescimento de Belo 

Horizonte, Pereira via como ameaça àquele atributo, os "verdadeiros 

aleijões urbanísticos na periferia da capital" - que obscureciam a qualidade 

que Lobato lhe atribuíra como fundamento de sua beleza: a racional idade 

do conjunto. Para o mesmo, o crescimento se fazia "à revelia de qualquer 

plano", resultando numa "triste eclosão de aglomerados de casas 

absurdamente desiguais, desarmoniosos e anti-higiênicos, verdadeiros 

aleijões, em tronco harmonioso e belo, sadio e bem concebido". Apontando 

o que considerava "um grave desvirtuamento" do seu plano urbanístico, o 

articulista clamava pela adoção de medidas que imprimissem à expansão 

da cidade o mesmo caráter de seu núcleo urbano. É interessante notar 

que, para o articulista, era a urbanização das áreas periféricas, por sua 

irracionalidade e feiura decorrentes da ausência das características do 

traçado viário da área da Contorno, que desfiguravam o plano da capital e 

não as substituições das primeiras edificações da Nova Capital pelos 

arranha-céus, já em pleno curso.  

A oposição entre o diagrama lógico do plano da Nova Capital e a 

expansão periférica considerada como uma deformação será, a partir 

  

3 Estado de Minas, 7 jan 1949, p. 5.  

4 Monteiro Lobato, "Belo Horizonte, a Bela. Uma cidade certa", Folha de Minas, 10 out 1937, Suplemento, p. 2.  

Para este último, apenas Washington e Belo Horizonte, "cidades feitas sob medida, estudadas, calculadas, 

desenhadas no papel antes de serem fixadas em cimento e tijolo", poderiam "receber sem restrições o qualificativo 

de belas, de beleza integral que a harmonia de conjunto dá".  
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de então, um tema recorrente, até se considerar que a capital teria ultra-

passado as previsões de seu plano inicial. A avaliação do plano inicial e de 

seu sucesso, seja ele afirmado ou negado, permanece como uma tensão, 

inclusive atualmente - quando se afirma, em diversos trabalhos 

historiográficos e nas apreciações jornalísticas recentes sobre a cidade, o 

fracasso ou a superação de suas intenções de controle absoluto frente à 
dinâmica urbana da cidade

5
. Entretanto, mesmo se considerando ul-

trapassado pela dinâmica urbana, ainda pode ser reconhecida na forma 

atual da cidade os vestígios da estrutura lançada por Aarão Reis. Por outro 

lado, o plano da Nova Capital constituiu-se ainda uma freqüente evocação 

da possibilidade, mesmo que denegada, de uma ordem urbana que nos 

redimisse da fragmentação da babélica metrópole.  

5 Esta interpretação pode ser encontrada no estudo do PLAMBEL [op. cit, 1979] e na afirmação de Iglesias & Paula de 

que "a dinâmica constitutiva da Capital mostra uma cidade incontida nos limites de qualquer plano que pretendia 

controle absoluto" [Memória da economia da cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte: BMG. 1987, p. 31], sendo 

secundada por Alves da Silva [op. cil, p. 21], como já mencionado anteriormente. É também comum na imprensa 

avaliações como a seguinte: "A ocupação do espaço urbano, inicialmente ordenada e planejada, tornou-se 

desordenada e resultou na favelização" [Minas Gerais, 28 jan 1995].  
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