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1. Introdução 
 

Este trabalho apresenta algumas constatações preliminares de uma pesquisa em 
desenvolvimento que busca compreender a dinâmica urbana na cidade de São João Del 
Rei, Minas Gerais, Brasil. O processo de expansão urbana e suas decorrentes dinâmicas de 
dispersão e fragmentação nessa “pequena-média” 2 cidade podem ser observados pela 
abertura de loteamentos urbanos em áreas até então não ocupadas, as chamadas áreas de 
expansão urbana municipal ou antigas glebas rurais, que são transformadas em lucrativos 
produtos imobiliários. Trabalhamos com a hipótese de que tal processo ocorre com maior 
intensidade a partir de 2002, com o crescimento da Universidade Federal de São João Del 
Rei (UFSJ) e a consequente atração de segmentos de média renda da população para esta 
municipalidade.  
 
A partir dessas questões preambulares, o itinerário proposto nesse texto, pretende 
contribuir, num primeiro momento, para a reflexão teórico-conceitual sobre o fenômeno de 

                                                           
1 Esta pesquisa, iniciada em março de 2012, conta com o apoio do CNPQ (projeto aprovado pela 
Chamada MCTI /CNPq /MEC/CAPES N º 07/2011) e da FAPEMIG (aprovado pelo EDITAL Nº 
005/2011/PROPE - PIBIC/FAPEMIG/UFSJ). 
2 A utilização do termo “pequena-média” São João Del Rei justifica-se pelo fato de a cidade 
apresentar, quantitativamente, características de uma cidade de pequeno-porte, segundo certos 
estudos arbitrários que consideram os cortes conceituais pelo tamanho da população. Um destes 
estudos é o do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), de 2001, que denominou cidades 
médias aqueles municípios com população entre 100 e 500 mil habitantes – e, conseqüentemente, 
consideraram como cidade de pequeno porte aquelas com menos de 100.000 habitantes. Se por 
estes estudos São João Del Rei enquadra-se na categoria de município de pequeno porte, 
qualitativamente o mesmo vem apresentado características de cidades de médio-porte: 1) 
crescimento demográfico significativo nos últimos anos, atraindo pessoas em busca de emprego e 
renda; 2) vem assumindo a função de centro polarizador de atividades e articulador de território, 
tornando-se pólo das cidades de seu entorno – chegando a estabelecer com alguns deles (a exemplo 
de Santa Cruz de Minas e Tiradentes) certa conurbação, adquirindo relevância crescente na rede 
urbana brasileira; e 3) o processo de urbanização extensiva (MONTE-MÓR, 2003) ou dispersão 
urbana por meio da ocupação de antigas áreas rurais. Por tais motivos utilizaremos o termo 
“pequena-média” São João Del Rei durante o desenvolvimento deste trabalho. O adjetivo “intermédia/ 
intermediária também pode se aplicar ao caso de São João Del Rei. Acreditamos que as análises 
realizadas na pesquisa poderão esclarecer algumas das relações socioespaciais e territoriais do 
município, possibilitando, inclusive definir o melhor conceito a ser aplicado ao caso da cidade objeto 
de nosso estudo particular. 
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extensão e espraiamento do tecido urbano ao qual denominaremos dispersão urbana e o 
consequente processo de fragmentação socioespacial. Em seguida, apresentamos um 
quadro sintético sobre a evolução urbana de São João Del Rei, buscando evidenciar a 
historicidade desses fenômenos. Por último, é realizada uma análise dos loteamentos 
aprovados nos últimos seis anos junto à prefeitura municipal. Acredita-se que a análise 
sobre dos loteamentos urbanos recém-aprovados em São João Del Rei nos permitirá 
compreender, em parte, a dinâmica de produção do espaço em curso nesta cidade, 
contribuindo para a reflexão das dinâmicas urbanas nas cidades ditas intermédias. 
 
 
2. Aportes teórico-conceituais sobre os processos de dispersão e fragmentação 

socioespaciais  

Este trabalho é parte inicial de uma investigação que busca articular “agentes, escalas e 
desafios” (SPOSITO, 2011, p.123) a partir da compreensão de práticas socioespaciais 
experienciadas na cidade de São João Del Rei, município situado na região dos Campos 
das Vertentes, no estado de Minas Gerais. Especialmente nas duas últimas décadas, novas 
formas de ocupação territorial propiciadas pela extensão dos tecidos urbanos vêm 
ocorrendo em espaços urbanos de diferentes tamanhos demográficos e diversidade de 
papéis urbanos, 
 

(...) indicando que se trata, efetivamente, de novas formas de se produzir 
e se apropriar do espaço, com impactos importantes na vida econômica 
e social, gerando, sobretudo, a constituição de novos habitats 
residenciais, ainda que eles possam ser observados, também, no que 
respeita à localização de atividades industriais, comerciais e de serviços. 
(SPOSITO, 2008) 

 
O processo de dispersão urbana, independentemente do porte da cidade onde ele ocorre, 
vem colocando em xeque a distinção campo-cidade. Segundo Monte-Mór (2003), este 
processo ocorre em conjunto com outras novas dinâmicas e espacialidades que se observa 
na urbanização do país e que podem ser assim sintetizadas: 

 em primeiro lugar, há uma expansão e proliferação das aglomerações urbanas, 
metropolitanas ou não, a partir da ampliação das áreas conurbadas e funcionalmente 
integradas, contribuindo para o aumento da população concentrada nessas áreas, em 
relação ao total da população brasileira. Nessas aglomerações a ampliação das 
periferias mantém alta sua participação no conjunto da população urbana do país; 

 em segundo lugar, há um aumento da urbanização de centros urbanos isolados, 
evidenciando um crescimento de cidades médias, que desempenham papel polarizador 
em regiões menos populosas e se constituem como lugares centrais de serviços, 
articulando fluxos intra e inter-regionais no país; 

 observa-se também a proliferação de centros urbanos pequenos e médios em “novos 
arranjos socioespaciais”, que desempenham papéis complementares e desenvolvem 
ações articuladas entre si; 

 por último, o processo de urbanização extensiva, pelo qual o tecido urbano avança 
sobre o antigo espaço rural, redefinindo-o e reintegrando-o ao sistema urbano-industrial, 
representa a “materialização sócio-temporal (sic) dos processos de produção e 
reprodução resultantes do confronto do industrial com o urbano, acrescida das 
dimensões sociopolíticas e cultural intrínsecas à pólis” (MONTE-MÓR, 2003, p. 262). 

 
Assim, pelo processo de urbanização extensiva, cada vez menos é possível perceber com 
clareza onde termina a cidade e começa o campo. A área urbana prolonga-se, modificando 
as relações entre os agentes e suas escalas de atuação, fragmentando socioespacialmente 
a cidade e espraiando, dipersando territorialmente sua manifestação. Essas distintas 
espacialidades, além de requalificarem as relações rural-urbano, alteram a natureza da 



urbanização no Brasil, integrando centralidades e periferias e produzindo um novo padrão, 
baseado na extensão das relações de produção (capitalistas) urbano-industriais para todo o 
território nacional (MONTE-MÓR, op. cit., p. 261). 
 
Em São João Del Rei – cidade objeto de nosso estudo particular – há uma tendência de 
produção do espaço marcada pela extensão do tecido urbano e pela descontinuidade em 
relação a áreas já implantadas, reforçando o caráter disperso da cidade, fruto dos interesses 
dos agentes produtores do espaço urbano. Veremos que, nesta cidade, tal processo é 
histórico, sendo anteriormente promovido pela ação do Estado – ou por sua omissão – e 
mais recentemente pela atuação do mercado imobiliário (contando, na maioria das vezes 
com a parceria do Estado), por meio dos loteamentos urbanos.  
 
Ao processo de dispersão urbana associa-se o fenômeno da fragmentação socioespacial, 
definindo assentamentos urbanos quase isolados (em relação a outros existentes), 
descontínuos e desarticulados (espacial e socialmente) do restante da cidade. Segundo 
Bourdin (2005): 

O uso freqüente do termo fragmentação urbana repousa sobre uma 
imagem: a sociedade ( e seus territórios, em particular urbanos) seria um 
todo que se quebra em pedaços. Esta imagem é tanto mais eficaz 
porque se pode associar a ela ‘provas’ sociais e espaciais: criação de 
fronteiras ou de rupturas internas às aglomerações, isolamento dos 
grupos, uns em relação ao outros, expresso pela segregação de áreas 
residenciais fechadas, fortes disparidades no acesso aos serviços 
urbanos, falta de sentimento de pertencimento. (BOURDIN, 2005, p. 35 
traduzido e citado por SPOSITO, 2011, p. 142) 

 

Nossa pesquisa busca, assim, analisar esses processos resultantes da produção 
(imobiliária) do espaço em São João Del Rei nos últimos 10 (dez) anos. 
 
Entendemos que essas dinâmicas e espacialidades recentes não podem ser vistas de forma 
isolada, apesar das especificidades de cada território. Ao contrário, estão articuladas aos 
interesses da produção imobiliária no atual contexto da reestruturação produtiva e refletem 
mudanças no uso do tempo e do espaço da contemporaneidade. Na produção urbana 
capitalista recente, onde se manifesta claramente a “compressão tempo-espaço” (HARVEY, 
1992), a reprodução material nas cidades se reestrutura constantemente, fragmentando, 
redesenhando espaços, simultaneamente em que consolidam novas áreas que vão sendo 
apropriadas pelos agentes sociais urbanos.  
 
Para caracterizar a atual dinâmica das relações sociais e suas imbricações no espaço 
urbano, Sposito (2008) se apropria do conceito de “modernidade líquida”, cunhado por  
Bauman (2007).  Partindo do pressuposto de que a supermodernidade produz a 
fragmentação das relações sociais, a autora defende a ideia de que a cidade é pensada e 
vivida aos pedaços, de modo sempre provisório ou por tempos curtos. A ausência de 
âncoras sociais, políticas ou econômicas que nos fazem pensar a cidade como conjunto 
favorece a produção de produtos imobiliários que vêm atender não somente a demanda 
imediata de mercado, mas também o novo perfil da sociedade contemporânea, mais 
individual e com poder aquisitivo suficiente para possuir as facilidades de deslocamento e 
comunicação que a cidade dispersa vai exigir3. Entendemos que esse público, em geral de 

                                                           
3 Segundo Sposito (2008), as escolhas, de parte dos segmentos de médio e alto poder aquisitivo, 
pelos habitats urbanos mais distantes das áreas centrais são parte do mesmo conjunto de dinâmicas 
que levam às novas escolhas locacionais, gerando uma cidade dispersa. Elas se acompanham de 
reforço das necessidades de deslocamento, incrementando os fluxos intra e interurbanos. Segundo a 
autora, essas escolhas podem ser interpretadas como “expressão espacial da individualização da 
sociedade”. 



média renda – incrementado recentemente pelas migrações para a cidade de São João Del 
Rei em função das vagas oferecidas em concurso público da Universidade Federal (UFSJ) – 
e mesmo os estudantes, vem induzindo a oferta de novos empreendimentos imobiliários 
pelo mercado imobiliário local. Assim, as articulações entre os interesses e determinações 
da produção e do consumo estão mais fortes também em São João Del Rei: há uma 
aceleração no ritmo de produção da cidade, marcada pela sucessão cada vez mais rápida 
de novos empreendimentos imobiliários e de novos jeitos de morar e viver.  
 
Além disso, o fenômeno da globalização vem contribuindo para modificar o modo de 
estruturação e articulação do território, desde que as finanças e as “economias de serviço” 
sucederam a indústria como atividade dominante4. As cidades de pequeno e médio porte 
não estão excluídas desse cenário. São João Del Rei é um exemplo de cidade que tem sua 
economia alimentada prioritariamente pelo setor de serviços (IBGE, 2011), destacando-se 
também a atividade imobiliária.  
 
É de amplo conhecimento que, na atual conjuntura, o investimento em imóveis é um dos 
negócios mais rentáveis no Brasil. David Harvey, ao trabalhar a idéia dos “três circuitos do 
capital”, sugere que os capitalistas tendem a sobreacumular no circuito básico (primário), 
subinvestindo nos demais circuitos. Segundo o autor, isso se dá porque grande parte dos 
investimentos realizados nos circuitos secundário e terciário não proporciona retorno direto – 
os investimentos nesses circuitos levam um longo período para dar retorno – e este 
investimento se dá somente devido ao fato de que ele é necessário para a própria 
acumulação, importando de forma indireta para as reais necessidades da classe 
trabalhadora. Entretanto, se pensarmos no contexto recente da reestruturação produtiva, no 
qual se dá um movimento de transformação das formas de acumulação de capital, é 
possível compreender o circuito secundário como uma oportunidade lucrativa de 
investimento. É atuando nos circuitos secundário e terciário que o capital prospecta 
possibilidades, quando as oportunidades do circuito primário se esgotam (MAGALHÃES, 
2008, p. 75). No contexto mais recente, obervamos a privatização dos serviços de educação 
e saúde, fato representativo da inserção do setor privado nos investimentos ligados ao 
circuito terciário. Igualmente, concessões do Estado permitem à iniciativa privada investir em 
infra-estrutura e serviços urbanos, além de ampliar as possibilidades de produção 
imobiliária, viabilizando créditos, facilitando financiamentos, estabelecendo parcerias em 
programas habitacionais. Tais exemplos sugerem que, em algumas localidades, pode estar 
ocorrendo uma inversão do formato da acumulação – tendência de aumento dos 
investimentos nos circuitos secundário e terciário – até que o circuito primário volte a 
apresentar oportunidades para o capital – o que não necessariamente tem de acontecer.  
 
Segundo Harvey (1981), o investimento no setor imobiliário seria uma válvula de escape 
para o capital em tempos de sobreacumulação no circuito produtor de mercadorias 
(primário), apresentando-se como uma oportunidade lucrativa em tempos de crise. 
Acreditamos que o investimento no circuito secundário constitui realmente uma 
oportunidade lucrativa (não apenas em tempos de crise): a transformação de um bem 
(imóvel) em ativo financeiro permite ganhos em longo prazo, e não somente no momento de 
sua produção, já que, ao atuar no âmbito da circulação das mercadorias, tal ação busca 
formas de, permanentemente, viabilizar sua valorização no mercado, o que em essência 
significa a financeirização da mercadoria (no caso, da produção imobiliária). Daí podemos 
compreender porque a atividade imobiliária continua exercendo um papel central no 
funcionamento do sistema capitalista.  
 

                                                           
4 Segundo Benko (1996) na atual ordem globalizada, a estruturação do espaço assume uma nova 
característica, resultante da interação de três elementos principais: as indústrias de alta tecnologia, as 
atividades artesanais e as economias de serviço (cf. SANTOS, 2010). 
 



Por que ela ocorre de forma dispersa e fragmenta a cidade? 
 
Segundo Sposito (2011, p.126), no período atual, aquele da “modernidade líquida” 
(BAUMAN, 2007), as escalas em que as interações socioespaciais e econômicas se 
inscrevem também são redefinidas. Para ela, essa redefinição ocorre porque as lógicas de 
localização da atividade produtiva e de circulação de bens e serviços precisa se intensificar 
para viabilizar a estabilidade ou ampliação da realização da taxa de lucros. Isso se dá em 
um momento de desenvolvimento do modo capitalista de produção em que a diminuição do 
tempo necessário para a produção de mercadorias “tem que compensar a diminuição 
relativa das possibilidades de ampliação do número de pessoas que passam a ingressar 
nesse mercado” (Idem). Ou seja, onde, como e o prazo em que o produto imobiliário vai ser 
oferecido ditará seu preço e este deve compensar o fato de que somente alguns segmentos 
sociais terão condições financeiras imediatas de adquiri-lo. Assim, no caso de São João Del 
Rei acreditamos que as condições de acessibilidade, circulação, comunicação que são 
oferecidas para o público de média renda, além das características dos loteamentos 
produzidos (dimensões do lote, amenidades naturais, etc.) parecem viabilizar a apropriação 
dos produtos imobiliários que fazem estender o tecido urbano para áreas cada vez mais 
distantes.  
 
Entretanto, devemos ressaltar que essas novas configurações espaciais não podem ser 
associadas apenas à reestruturação produtiva desta virada de século e a processos gerais, 
já que cada unidade tem uma história própria que dá significado à forma e à dinâmica 
resultante (MOURA, 2004). No item seguinte deste artigo abordaremos a evolução urbana 
de São João Del Rei, na busca de especificidades que nos permitam compreender as 
dinâmicas e espacialidades observadas nessa “pequena-média” cidade.   
 
Assim, a apropriação e a produção do espaço urbano vêm sendo promovidas pelos 
interesses fundiários e imobiliários que buscam atender a interesses e condições de 
diferentes grupos.  O resultado: uma cidade dispersa e fragmentada na qual os novos 
espaços de consumo de bens e serviços atendem, cada vez mais longe e de forma mais 
segmentada e fragmentada, determinados extratos da sociedade. 
 

3. De pequena à “pequena-média” cidade: evolução e caracterização urbanas de 
São João Del Rei 

São João Del Rei constitui um município cuja ocupação foi iniciada a partir da busca pelo 
ouro nas Minas Gerais a partir do século XVII. O primeiro núcleo povoador da cidade se 
estabeleceu nas encostas da Serra do Lenheiro pela exploração aurífera. Em 1713, o Arraial 
de São João Del Rei foi elevado à vila, constituindo este o primeiro passo “na organização 
de uma política administrativa, com orientações no processo de formação urbana” 
(MALDOS, 2000, p.3). Segundo o autor, o ouro orientou os caminhos entre a vila e as áreas 
de exploração e, a partir de então, o traçado urbano da cidade foi sendo definido pela 
implantação das construções. Àquela época, o Senado da Câmara definiu o local para a 
implantação oficial da vila em área oposta a da exploração do ouro, ampliando sua 
ocupação com moradias, comércio e prédios oficiais. Como a vila ficava dividida por um rio, 
com caminhos diferentes para as entradas e as saídas da localidade e com encostas no seu 
entorno, desde o início sua ocupação territorial seria condicionada por tais características 
físicas (topográficas, hídricas e acessos), buscando sempre a proximidade dos caminhos 
secundários e do principal (Córrego do Lenheiro) e dos pontos de água para abastecimento 
(MALDOS, 2000, p.52). 
 
Sendo ponto de passagem dos viajantes que se deslocavam de São Paulo Para Vila Rica 
(atual Ouro Preto) e de São Sebastião (atual Rio de Janeiro) para as minas de Goiás e 
Cuiabá, São João Del Rei agregou, desde o início, atividades comerciais e administrativas, 



enriquecendo seu tecido social e incrementando a divisão social do trabalho (PEREIRA, 
2009, p.27). Também a presença de solos férteis e de farta rede hidrográfica permitiria o 
desenvolvimento de atividades agrícolas e pecuárias. Ao final do século XVIII, com a 
transferência da capital do Brasil para o Rio de Janeiro, São João Del Rei se transformou 
em importante centro fornecedor de alimentos e manufaturados – relação que se estreitaria 
com a transferência da Corte Portuguesa para o país em 1808 (PEREIRA, 2009, p.28). 
 
Segundo Maldos (2000, p.24), as ocupações durante o século XVIII seguiam o “ritmo 
constante de solicitações de terras e as respectivas concessões”. Já nas últimas décadas 
daquele século, a vila apresentaria um crescimento em direção aos seus subúrbios e 
caminhos de entrada e saída da localidade. Com o avanço da ocupação para essas áreas, 
eram comuns as solicitações de terras no sentido de se garantir a posse das mesmas, 
embora não fosse edificada nenhuma construção por seus novos proprietários. Esse 
processo se perpetuaria também no século XIX, implicando na expansão da vila em 
diferentes direções e demandando intervenções públicas no sentido de implementar os 
acessos e a infraestrutura local (MALDOS, 2000). 
 
Mesmo com o declínio da extração e produção de metais a partir do século XIX, a cidade 
consolidou-se como importante entreposto comercial do estado – condição que perduraria 
até meados do século XX. Diferente de outras cidades mineiras que entraram em 
decadência econômica, São João Del Rei desenvolveu-se e diversificou suas atividades 
econômicas, constituindo-se na cidade mineira mais rica na primeira metade do século XIX 
(cf. PEREIRA, 2009, p.30). Em 1838, a vila foi elevada à condição de cidade.  
 
No final do século XIX já era possível perceber que o espaço urbano se expandia de forma 
alongada, tendo sido o córrego do Lenheiro e os trilhos do trem5 os eixos fundamentais 
desta expansão. A implantação da EFOM promoveria uma nova dinâmica à cidade, 
incorporando estilos arquitetônicos como o eclético, o neocolonial, o art deco, com usos 
diversificados (PEREIRA, 2009, p.32). Áreas, até então ocupadas por chácaras, foram 
incorporadas ao setor comercial, a exemplo da rua Hermílio Alves e da antiga Avenida Rui 
Barbosa, atual Tancredo Neves (MALDOS, 2000, p.44). Às margens e a jusante do córrego 
do Lenheiro, ruas foram prolongadas e novas outras abertas, seguindo o crescimento 
paralelamente ao córrego que atraía tanto o uso comercial quanto as fábricas6, a casa 
bancária, o hospital, o hotel, o teatro, as escolas, e outros serviços. 
 
Segundo Pereira (2009, p.36), é necessário ressaltar o estabelecimento de colônias 
agrícolas, a partir de 1886, na região da várzea do Marçal – atual saída para Belo Horizonte 
– formadas principalmente por imigrantes italianos. A Colônia do Marçal, como ficaria 
conhecida esta área, se constituirá em importante vetor de crescimento da cidade a partir da 
segunda metade do século XX. Os imigrantes aí instalados foram incorporados à sociedade 
local com o status de empresários ou empreendedores, atuando tanto no setor industrial 
(tecelagem) quanto no comercial e de serviços, incluindo aí as empresas de construção civil.  
Destaca-se que no ano de 1940, São João Del Rei já contava com uma população urbana 
quantitativamente igual à rural, diferentemente de muitos centros urbanos nos quais a 
população rural ainda era predominante (Idem). 
 

                                                           
5 A chegada da Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM) a São João Del Rei, em 1881 constituiu um 
importante fator para o desenvolvimento da indústria e do comércio naquele final de século (cf. 
PEREIRA, 2009). 
6 A exemplo da Companhia Industrial Sanjoanense (1891), Fabrica Brasil Fiação e Tecelagem (1911) 
Fábrica de Tecidos Matosinhos S/A. (instalada por volta da década de 1930), Tecelagem Dom Bosco 
Ltda. (1937) e Fiação e Tecelagem São João (1947) (Cf. GAIO SOBRINHO, 2001 apud CARNEIRO; 
TAVARES, 2008). 



O tombamento de São João Del Rei, pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (SPHAN) em 1938 acirrou, de certa forma, o espraiamento da cidade, apesar de se 
preservar apenas alguns poucos objetos considerados relevantes para cidade. A arquitetura 
colonial mineira foi considerada como expressão “genuinamente brasileira”, resultado do 
“abrasileiramento” das construções portuguesas e da “originalidade” e “genialidade” de seus 
artífices mulatos (CARNEIRO, TAVARES, 2008), fato que contribuiria para o descaso do 
SPHAN – então responsável pela gestão do patrimônio nas cidades tombadas nesse 
período – em relação a outros estilos arquitetônicos a exemplo do eclético. Em 1947, 
mesmo com uma nova delimitação de tombamento, deixando de fora áreas importantes da 
cidade, muitas pessoas reagiram negativamente ao ato de preservação do patrimônio 
(BRASILEIRO, 2007). Segundo a autora, “o tombamento da cidade sempre foi percebido 
pelo senso comum como um entrave ao desenvolvimento econômico” (Ibidem, p.7), 
concepção que era reforçada pela imprensa local, como demonstram Carneiro e Tavares 
(2008). 
 
A partir da segunda metade do século XX, São João Del Rei reduziu seu raio de influência 
econômica, sobretudo, com a ascensão de outros centros mineiros como Belo Horizonte e 
Juiz de Fora7. Também a substituição da matriz de transporte ferroviário para o rodoviário a 
partir do Governo Kubitschek (1956-1961) começou a ameaçar a posição hegemônica de 
São João Del Rei como centro regional. A diversificação das atividades, especialmente com 
a valorização dos serviços de educação e saúde surge como opção para a cidade manter 
certa influência política e econômica regional (cf. PEREIRA, 2009, p.38). Assim, segundo o 
autor, a partir da década de 1940, muitos estabelecimentos de ensino – Instituto Padre 
Machado (1940), Colégio São João (1940), Grupo Escolar Maria Teresa (ampliado em 
1946), Instituto de Filosofia e Pedagogia da Faculdade Dom Bosco (1948), um dos núcleos 
que viria a constituir a Universidade Federal de São João Del Rei – e de saúde – ampliação 
da Santa Casa de Misericórdia (1943), criação do Asilo São Francisco, do Hospital das 
Mercês (1943) e do Centro Regional de Saúde (1952) – se instalam na cidade.  
 
Foi também a partir dos anos de 1940 que a cidade passou a assistir um novo padrão de 
crescimento urbano: além da ocupação das extremidades da cidade, a leste – em direção à 
Colônia do Marçal – e a oeste – em direção ao bairro Tijuco –, São João Del Rei começou a 
apresentar certo adensamento de alguns bairros situados nas encostas próximas da área 
central, a exemplo do Bonfim, Guarda-Mor, Senhor dos Montes e também do bairro 
Fábricas8. Pereira (2009) nos apresenta, por meio de mapas, a evolução urbana do 
município entre 1940 e 1970. Segundo o autor, neste período, o padrão de ocupação se deu 
como uma “espinha de peixe”, mostrando-se eficiente para diminuir a pressão no centro 
histórico, mas também para aumentar o número de vias e de bairros nos arredores do 
centro e nos prolongamentos dos córregos da cidade, o que induziria aos processos de 
dispersão e fragmentação que discutiremos adiante neste artigo. 
 
A partir dos anos de 1970, as indústrias tradicionais sofreram relativo declínio, e a cidade 
enfrentou certa decadência econômica. Nessa mesma época, observa-se em São João Del 
Rei a formação de novas áreas urbanas periféricas decorrentes tanto do desenvolvimento e 

                                                           
7 Mesmo assim, a cidade viveria um significativo processo de industrialização até a década de 1960, 
sobretudo como pólo de indústrias tradicionais ligadas às atividades de fiação, produção de têxteis, 
móveis, bebidas, calçados, artefatos de couro, laticínios, sabão etc. (GAIO SOBRINHO, 1997 apud 
CARNEIRO; SILVA; 2006 p.06).Tal processo foi fruto de investimentos da elite mercantil financeira, 
composta por algumas poucas famílias anteriormente ligadas as atividades de agroexportação.  Na 
segunda metade do século XX essas indústrias tradicionais entrariam em declínio contínuo enquanto 
empreendimentos ligados ao setor sídero-metalúrgico desenvolviam intensamente (CARNEIRO, 
2007, p.06).   
8 A Figura 1, inserida adiante neste artigo, mostra a localização destes bairros na cidade. 



colapso da industrialização sanjoanense9 como da intensa valorização de terrenos e 
aluguéis na área central da cidade (CARNEIRO; SILVA, 2006. p.3). Algumas dessas 
periferias são habitadas prioritariamente por segmentos de baixa renda da população. Essas 
áreas apresentam, segundo Carneiro e Barros (2007, p.15)10, histórias e características de 
formação, desenvolvimento e consolidação muito semelhantes, sendo fruto da 
espacialização, no ambiente urbano, das desigualdades produzidas pela sociedade 
capitalista, da ação seletiva ou omissa do Estado e dos mecanismos de atuação do 
mercado imobiliário. Algumas delas, a exemplo do bairro Senhor dos Montes, eram antigas 
áreas de exploração aurífera e cuja ocupação foi desestimulada desde a formação da vila. 
 
Nos anos de 1980, o processo de expansão das periferias de baixa renda se consolidaria, 
resultado tanto das ações de agentes sociais concretos – Estado/ poder público ou por sua 
omissão; mercado fundiário e imobiliário sanjoanense, por não atenderem ao nicho de baixa 
renda da população (CORREA, 2002) – quanto pelos grupos sociais excluídos, pelo fato de 
morar próximo a parentes, impulsionando a ocupação residencial desses territórios pelos 
segmentos de baixa renda da população. Ocupadas por processos de aforamento de terras 
públicas ou de formação de loteamentos ilegais, (CARNEIRO, 2007, p.11) as periferias 
pobres sanjoanenses constituem, atualmente, áreas consolidadas e desprovidas de 
infraestrutura e serviços urbanos11. A atuação dos agentes – em especial Estado e mercado 
imobiliário – não vem contribuindo para minimizar o crescimento segregado e fragmentado 
da cidade, reforçando as desigualdades socioespaciais. 
 
Possuindo cerca de 85.000 habitantes, a economia atual da cidade é impulsionada pelo 
setor de serviços, especialmente pela educação e pelo turismo. A indústria, por sua vez, 
possui participação secundária e menos expressiva, seguidos da agropecuária (IBGE, 
2011). São João Del Rei possui a função de um centro urbano regional e articulador do 
território e vem apresentando, desde 2002 e, especialmente, a partir de 2007, um 
crescimento acelerado e sem controle, com forte especulação imobiliária, fato que contribui 
para reforçar os processos de dispersão espacial e fragmentação socioespacial, objeto de 
nosso estudo particular. A presença e o crescimento da Universidade Federal de São João 
Del Rei vem reconfigurando as relações de produção do espaço, definindo novas formas de 
atuação pelos agentes, especialmente da iniciativa privada, movida pela especulação 
imobiliária. Esses agentes (sejam donos de terras, ou incorporadores do setor imobiliário) 
despertaram para a possibilidade de agregar valor às áreas até então, não ocupadas – seja 
loteando áreas de expansão urbana municipal, ou parcelando glebas rurais –  
transformando-as em lucrativos produtos imobiliários. Esse tipo de incorporação vem 
atender ao segmento de média renda da população que se instala de forma acelerada na 
cidade, incrementando o processo de espraiamento do tecido urbano e induzindo o 
crescimento de áreas também periféricas, porém legais, por meio dos loteamentos urbanos. 
 

                                                           
9 Segundo Carneiro (2007, p.8) na década de 1970 a cidade destaca-se como pólo de uma 
mesorregião economicamente deprimida, atraindo grande número de emigrantes da zona rural e da 
zona urbana de pequenos municípios vizinhos, em busca de possibilidades de emprego geradas pela 
dinamização econômica que a indústria ainda produzia. O intenso crescimento populacional 
impulsiona a formação e contínua ampliação dessas novas periferias, localizadas em áreas de risco 
ambiental e ausência ou precariedade de serviços urbanos. Essas áreas estão afastadas do centro 
histórico e de áreas centrais habitadas pelos segmentos de média renda, em geral, bem providas de 
serviços de infraestrutura urbana e equipamentos coletivos. 
10 Os estudos destes autores incluíram as seguintes áreas de São João Del Rei: bairros Senhor dos 
Montes, Vila Nossa Senhora de Fátima, Vila Brasil, Novo Bonfim, São Dimas, Cidade Nova, Águas 
Gerais e Gameleiras e o Conjunto Habitacional IAPI/JK. 
11 As condições mínimas de urbanização desses territórios foram fruto, ao longo do tempo, de 
práticas e ações coletivas dos próprios habitantes, algumas vezes articulados a outros atores sociais 
como a Igreja, ONGs, partidos políticos ou a Universidade (CARNEIRO, 2007, p.16).   



Podemos observar que a ocupação do território sanjoanense sempre foi condicionada pela 
ação de agentes produtores do espaço (CORREA, 2002) a exemplo do Estado/ poder 
público, dos proprietários fundiários e do mercado imobiliário sanjoanense, além dos grupos 
sociais excluídos, cada qual com suas próprias concepções, interesses e estratégias. Dessa 
forma, os padrões de crescimento econômico, populacional e de funcionalidade urbana 
determinaram, ao longo do tempo, as características espaciais e a configuração urbana 
atual de São João Del Rei, permitindo-nos caracterizá-la como uma cidade dispersa e 
fragmentada.   
 
O processo de expansão urbana e os decorrentes processos de dispersão e fragmentação 
nessa “pequena-média” cidade, podem ser observados e associados a “tentáculos de um 
polvo” que avança sempre para as periferias, em geral, em direção ao campo – processo 
este iniciado desde a segunda metade do século XX – e, dependendo das condições de sua 
apropriação pelos agentes que atuam nas áreas urbanas, como incorporadores, 
construtores e empresas de loteamento, a destinação das glebas rurais ou loteamentos se 
faz com muita especulação (PANTALEÃO; FERREIRA, 2011). 
 
 
4. Dinâmica urbana recente: os novos loteamentos urbanos 

Ao longo da primeira etapa da pesquisa, buscamos levantar dados e analisar uma das 
principais ações indutoras do crescimento da cidade e dos consequentes processos de 
dispersão e fragmentação urbanas: a produção do espaço via loteamento urbano. Trata-se 
de identificar a dinâmica de crescimento urbano recente de São João Del Rei por meio da 
análise da produção formal/ legal do espaço por meio da verificação dos agentes 
promotores dos loteamentos, bem como mapear as principais características desses 
empreendimentos.   

A análise ora realizada é fruto de pesquisas realizadas pelas autoras junto ao Departamento 
de Engenharia da Prefeitura Municipal de São João Del Rei. Foram levantados dados 
referentes aos projetos de loteamento aprovados no município12 nos últimos seis anos13, 
permitindo-nos caracterizar e espacializar a dinâmica urbana recente daquele município. A 
Figura 1 localiza os loteamentos aprovados e analisados neste artigo. 

São João Del Rei possui uma lei que dispõe sobre o parcelamento do solo no município – 
Lei nº 4.178 de 04 de março de 2008. O parágrafo 1º do art. 2º define a figura do loteamento 
como: 

(...) a subdivisão de gleba em quadras e lotes destinados a 
edificação com abertura de novas vias de circulação de 
logradouros públicos ou prolongamento, modificação e ampliação 
das vias existentes (SÃO JOÃO DEL REI, 2008). 

                                                           
12 Até este momento foram levantados dados sobre os seguintes loteamentos: Conjunto Habitacional 
Mal. Cyro do Espírito Santo Cardoso, Residencial Jardim das Acácias, Condomínio Colinas dos 
Inconfidentes, Loteamento Vila Tiradentes, Loteamento Dom Bosco, Loteamento Novo Bonfim, 
Conjunto Habitacional Dom Lucas Moreira Neves, Residencial Vila João Lombardi II, Loteamento 
Nossa Senhora de Lourdes, Residencial Risoleta Neves I e II, Condomínio Recanto da Serra, 
Loteamento no Bairro Solar da Serra (extensão) e Loteamento Trilha dos Inconfidentes. 
13 A pesquisa buscará analisar os loteamentos aprovados nos últimos 10 (dez) anos. 



 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Área urbana de São João Del Rei com principais bairros e localização dos loteamentos 

analisados. Julho, 2012. 



Em geral, a lei municipal se assemelha à federal – Lei nº 6.766/1979 e alterações 
posteriores – diferindo desta ao incluir a possibilidade de arruamento, desdobro, 
reloteamento e remembramento para fins de uso do solo14. A lei também impede o 
parcelamento em Zonas de Proteção Ambiental e Zonas de Controle Ambiental, definidas no 
Plano Diretor Municipal (Lei nº 4.068 de 13 de novembro de 2006). Este último encontra-se 
aprovado, mas não foi regulamentado. Ou seja, São João Del Rei não possui instrumento 
legal de controle das formas de ocupação em seu território ou que induza o crescimento 
urbano para determinadas áreas. A princípio, a expansão urbana e os decorrentes 
processos de dispersão e fragmentação não são decorrentes de nenhum instrumento de 
planejamento ou regulamentação urbanística diferente da lei de parcelamento do solo. 
Pode-se dizer que a atuação dos agentes produtores do espaço (CORREA, 2002, 2011) 
cada qual com seus próprios interesses, concepções e estratégias, vem definindo, 
historicamente, a configuração socioespacial que ora se observa na cidade de São João Del 
Rei. 

Apesar da recente lei de parcelamento do solo municipal definir critérios específicos para a 
abertura de loteamentos, muitos projetos continuam sendo aprovados sem a totalidade dos 
documentos mínimos exigidos – ou se os possuíam quando da aprovação, os mesmos 
foram perdidos pela falta de organização dos arquivos por parte do departamento 
responsável. Tal evidência dificultou a coleta de informações e retarda a produção de uma 
análise (comparativa) mais ampla do objeto de estudo.    

Em linhas gerais, pudemos notar que o ritmo de implantação de novos loteamentos na 
cidade está se acelerando, associado tanto à demanda por moradia pelo segmento de 
média renda quanto aos interesses fundiários e imobiliários dos loteadores. Deve-se 
ressaltar que o aumento dos preços de aluguéis na cidade – também conseqüência do 
acelerado crescimento da universidade e da falta de imóveis para atender ao público recém 
chegado – bem como a facilidade de financiamento imobiliário obtida pelos segmentos de 
média renda vem contribuindo para a busca pela casa própria por aqueles que escolheram 
São João Del Rei como morada definitiva. 

A oferta de novos lotes ou de novas residências se dá cada vez mais distante da área 
central – embora todos em área urbana ou de expansão urbana (Zona de Controle 
Urbanístico ou de Urbanização Futura, conforme o Plano Diretor Municipal) –, incentivando 
o crescimento urbano “para fora” e espraiando o tecido urbano.  

Notadamente, esse modelo de expansão urbana, não se desenha sem traços segregatórios 
Pelo contrário, a divisão economicamente hierarquizada do espaço se mostra cada vez mais 
nítida, permitindo-nos identificar claramente três padrões de ocupação na cidade: o da área 
central (centro histórico protegido pelo patrimônio cultural), o das periferias de classe média 
e média-alta; e o dos territórios periféricos habitados pela população de baixa renda.  

Numa visada geral, notamos que os loteamentos de caráter mais popular se caracterizam 
pelo grande número de lotes de menores dimensões (entre 200 e 300m²), implantados nas 
encostas adjacentes aos bairros já existentes habitados por classes populares ou nas 
saídas da cidade. Já os loteamentos voltados para a classe de média renda e os 
condomínios fechados possuem lotes maiores, situados nas periferias “nobres” da cidade, 
em lado oposto à periferia mais popular. 

                                                           
14 O art. 3º da Lei nº 4.178/2008 considera:1) Arruamento – a abertura de via em terreno já parcelado 
na forma da lei; 2) Desdobro – subdivisão de lote originário de loteamento, de desmembramento ou 
de qualquer área já aprovada na cidade; 3) Reloteamento – modificação total ou parcial do 
loteamento que implique em modificação do arruamento aprovado e implantado, e em nova 
distribuição de áreas resultantes, sob a forma de lotes ou fração ideal; 4) Remembramento – 
reagrupamento de lotes pertencentes a loteamentos para constituição de novos lotes. 



Quanto aos loteamentos analisados até o momento observa-se que a maioria foi promovida 
pela iniciativa privada e se destina ao segmento de média renda da população (10 dentre os 
14 levantados). Os quatro restantes se destinam à população de baixa renda, sendo 2 de 
iniciativa pública (COHAB-MG) e 2 de iniciativa privada incluídos no Programa Minha Casa, 
Minha Vida. Deve-se ressaltar que tais loteamentos reproduzem a segregação 
socioespacial, ao direcionar segmentos de baixa renda mais no sentido oeste da cidade, nas 
bordas da BR 265, sentido Lavras (acesso à Fernão Dias) – a exemplo do Conjunto 
Habitacional Mal. Cyro do Espírito Santo Cardoso, no bairro Bonfim, do Conjunto 
Habitacional Dom Lucas Moreira Neves, no bairro Tijuco (ambos produzidos pela COHAB-
MG) e dos Residenciais Risoleta Neves I e II (edificações verticais e produzidas pela 
Construtora Dharma através do Programa Minha Casa, Minha Vida, também no bairro Tijuco 
– e os segmentos de média renda mais a leste, no sentido Colônia do Marçal e adjacências. 
Aqueles loteamentos de caráter mais popular foram implantados devidamente afastados das 
áreas centrais e de toda sua infraestrutura e próximos das periferias urbanas habitadas por 
segmentos de baixa renda, que já possuem seus problemas específicos. Este tipo de ação 
fortalece os agrupamentos por extratos socioeconômicos, reforçando o caráter de “cidade 
desigual e descontínua”, onde as partes não se reconhecem ou se dialogam e o todo é 
consequentemente fragmentado (SPOSITO, 2008). Essa lógica de expansão responde, em 
grande parte, aos interesses dos agentes – público e privado –  que atuam na produção do 
espaço urbano. 

Outrossim, observamos a presença constante da Construtora Dharma, citada anteriormente, 
na produção de loteamentos em São João Del Rei. Sua atuação se caracteriza por 
empreendimentos diversificados, direcionados não somente para os segmentos de baixa 
renda da população, mas também para aqueles de renda média, a exemplo dos 
empreendimentos Residencial Jardim das Acácias, Loteamento Vila Tiradentes e 
Condomínio Colina dos Inconfidentes. Estes três loteamentos foram aprovados em antigas 
áreas rurais. Entretanto, apenas o primeiro, aprovado em 2008, possuía junto aos 
documentos para sua aprovação a certidão de transferência de imóvel rural para urbano.  

Observa-se que o Residencial Jardim das Acácias, localizado no bairro Guarda-Mor, é um 
empreendimento maior que os outros dois, possuindo 389 lotes, cada qual com uma área 
média de 278,4 m². Os outros dois, localizados no Bairro Jardim Central, apesar de 
adjacentes e promovidos pelo mesmo agente, possuem características um tanto distintas. O 
Loteamento Vila Tiradentes possui 87 lotes, cada um com área média de 273,47 m². Já o 
Colina dos Inconfidentes, promovido pela Construtora em parceria com os vários 
proprietários, estes pertencentes a importantes e tradicionais famílias Sanjoanenses como 
família Lombardi, Salomé e Ratton, possui 155 lotes, os quais com área média de 513,62 
m², um tanto superior aos valores citados anteriormente. Tal informação e até mesmo a 
nomenclatura utilizada (neste caso condomínio e não loteamento) mostra que tal 
empreendimento visa atender a um público específico, de maior poder aquisitivo, 
conformando espaços fechados e de acesso restrito, que ampliam a tendência de uma 
cidade dispersa e segregada socioeconomicamente.   

Notamos também que os últimos dois empreendimentos citados encontram-se, segundo o 
Plano Diretor (Lei nº 4.068/2006) em Zona de Proteção Paisagística – de uso e ocupação 
restritos para manutenção da paisagem urbana e proteção dos recursos naturais existentes 
–, porém ainda não regulamentada. Nestes casos e para estes agentes em específico, não 
houve restrições, o que abre espaço para pensarmos sobre possíveis jogos de privilégios ou 
alianças entre a iniciativa privada e o poder público, práticas que tem sido freqüentes no 
Brasil quando da produção do espaço urbano (COTA, 2010). Entretanto, esta é apenas uma 
especulação que necessitaria de uma investigação mais profunda e detalhada para 
constatação – no caso de São João Del Rei –, o que extrapola o âmbito deste artigo. Porém, 
esse tipo de situação demonstra o quanto o poder público pode agir de forma seletiva na 
produção do espaço, viabilizando interesses de certos grupos socioeconômicos da cidade.  



Ampliando a tendência de uma cidade dispersa, os loteamentos também vem sendo 
implantados no lado oposto da cidade, a leste, no sentido da BR 383, saída para Belo 
Horizonte. Na região conhecida por Colônia do Marçal, em sua parte baixa, ao lado do Rio 
das Mortes, foi aprovado o loteamento Nossa Senhora de Lourdes, com 92 lotes de área 
média de 248m². Nesse mesmo sentido da cidade, ao subirmos as colinas em direção à 
Serra de São José, aparecem empreendimentos como o Condomínio Recanto da Serra 
(condomínio fechado, com acesso restrito ao público) e um Loteamento no Bairro Solar da 
Serra (extensão deste já existente). Esses empreendimentos formam as periferias da classe 
média, e média/alta, “onde o poder público se apressa no provimento de serviços de 
infraestrutura urbana e saneamento básico” (CARNEIRO, 2007, p.12). Essa tipologia de 
ocupação por meio de loteamentos de acesso restrito e já comentada anteriormente dá 
origem a espaços que se fecham para a cidade, reforçando os agrupamentos por 
determinados extratos socioeconômicos e a tendência a uma cidade dispersa e 
fragmentada. 

Vale ressaltar que esse fechamento para a cidade não se dá apenas na modalidade de 
condomínio. Todos os loteamentos aprovados e analisados até o momento – tanto os de 
caráter popular, quanto aqueles direcionados aos segmentos de média renda da população 
– apresentam um sistema viário “truncado”, com todas as vias de 10m (dez metros) de 
largura – sendo 7m (sete metros) o leito carroçável – e articulando ao sistema viário 
existente em apenas um ponto. Tais características conformam loteamentos quase isolados, 
com uma malha urbana sem continuidade em vários pontos, desenho que reforça a 
fragmentação urbana.   

Por outro lado pudemos observar também a construção de alguns pequenos loteamentos 
em áreas próximas ao centro, nos bairros Dom Bosco e Fábricas. Trata-se de loteamentos 
de alguns vazios urbanos dentro da cidade, evitando a dispersão do tecido urbano. São eles 
os loteamentos Dom Bosco e loteamento Vila João Lombardi II, o primeiro com 14 lotes com 
área média de 297 m²; e o segundo com 20 lotes com área média de 370 m². Tais 
empreendimentos, de menor porte, foram promovidos por seus proprietários, sem 
intermédio de grandes empresas e, quando da nossa pesquisa, foram aqueles que 
continham todos os documentos conforme exigido pela lei municipal. 

Por final, notamos ainda que o percentual de área transferida para o município é composto, 
em sua maioria, pelo percentual referente ao sistema viário (em todos os loteamentos). O 
percentual de áreas verdes e para implantação de equipamentos coletivos varia de 5 a 10% 
do total da gleba, em todos os projetos de loteamentos analisados15. Entretanto, tais áreas 
existem, na maioria das vezes, apenas nos projetos. O que se observa na realidade são 
espaços vazios e abandonados; ou, no caso dos condomínios fechados, as áreas de uso 
público são “apenas o espaço de uso coletivo” (SPOSITO, 2008), já que o acesso é vetado 
pelos muros ou controlado por sistemas de segurança. 
 
 
5. À guisa de conclusões  

 
O presente trabalho apresenta reflexões iniciais, abertas por pesquisas realizadas nos 
últimos meses (março a julho/2012), enquadrando-se na problemática teórica anteriormente 
esboçada ao buscar a compreensão das práticas socioespaciais, em especial dos 
fenômenos de dispersão e fragmentação experienciados na cidade de São João Del Rei. A 

                                                           
15 E naqueles nos quais a informação foi disponibilizada. Muitos projetos não continham as 
informações exigidas, uma vez que alguns deles foram aprovados antes mesmo da existência da lei 
de parcelamento municipal (de 2008). Entretanto, sendo esta uma exigência federal, pensamos que a 
ausência de informação pode ocorrer propositalmente, para viabilizar determinados empreendimentos 
sob a ótica de favorecimentos a determinados agentes. Entretanto esta é apenas mais uma 
suposição a ser investigada. 



partir de estudos realizados teórica e empiricamente, procuramos compreender e 
reconstituir os processos que resultam na atual forma de ocupação do território. Não 
obstante, objetivamos refletir, na fase final da pesquisa, sobre as formas de 
controle/orientação quanto ao crescimento da cidade, subsidiando ações de planejamento e 
gestão territoriais.  
 
Até o momento, observamos que há uma tendência histórica de ocorrência dos processos 
de dispersão e fragmentação socioespaciais em São João Del Rei, reforçados pela recente 
atuação dos agentes produtores do espaço, em especial, dos loteadores urbanos. Por outro 
lado, há também a busca por tais empreendimentos por segmentos de média renda que têm 
se deslocado recentemente para a cidade em virtude (principalmente) do crescimento da 
Universidade Federal. 

Entendemos que as notas preliminares aqui apontadas são importantes para direcionar o 
andamento da pesquisa ao permitir compreender, em parte, a dinâmica de transformação 
em curso nesta cidade e também proporcionar a troca de experiências a partir das reflexões 
das dinâmicas urbanas nas cidades ditas intermédias. Entretanto, acreditamos que tal 
pesquisa ainda carece de uma verificação sobre as razões específicas dos processos de 
dispersão urbana e fragmentação socioespacial em São João Del Rei: que fatores, além 
daqueles vinculados ao novo momento da acumulação, contribuem para a ocorrência destas 
dinâmicas?  Para tanto, serão necessárias entrevistas com estes agentes, com destaque 
para a Construtora Dharma, prefeitura e proprietários fundiários buscando verificar seus 
interesses e estratégias específicos. Buscaremos ainda identificar possíveis diferenças na 
atuação dos agentes – além daquelas já identificadas neste artigo – e verificar os impactos 
(sociais, culturais, econômicos e políticos) resultantes destes processos. 
 
Ao que parece, também em São João Del Rei, tais processos contribuem para dificultar a 
leitura de cidade como conjunto – não apenas como totalidade de suas formas espaciais, ou 
de sua morfologia urbana, mas como processo e produto das interações espaciais capazes 
de determinar as relações socioespaciais. Concordamos com Sposito (2008) ao afirmar que, 
na contemporaneidade, ao responder aos interesses do mercado que geram novas 
demandas e substituem cada vez mais rapidamente os desejos de consumo, a cidade 
dispersa e fragmentada não é somente forma e processo, mas aparece como essência da 
articulação inexorável entre o espaço e o tempo. 
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