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Urbanização de Divinópolis-MG, 1912-1933 

 expandir; embelezar; segregar1 

INTRODUÇÃO 

No final do século XIX e início do século XX, período que, segundo Leme 
(1999) e Villaça (1999), compreende os planos de melhoramentos e 
embelezamento nas cidades brasileiras, os preceitos técnicos para a 
modernização urbana se embasaram na confluência de preocupações estéticas, 
sanitárias e funcionais. Estes princípios do ideário urbanístico moderno que 
circulam no país, no período, eram “traduzidos e retraduzidos, adaptados e 
readaptados, decompostos e recombinados” (CAMPOS, 2012, p. 11) em 
reformas que variavam desde o caráter “pontual e fragmentário”, como as de 
Pereira Passos para o Rio de Janeiro (ANDRADE, 1991, p.55); passando pela 
compreensão do urbanismo como totalidade, como no plano de Saturnino de 
Brito para a cidade de Santos (LANNA, 2015, p.316); até a reestruturação da 
rede urbana com a construção de novas cidades e capitais, como é o caso do 
plano de Aarão Reis para Belo Horizonte (SALGUEIRO, 2001).  

Embora tenha se produzido, no Brasil, uma vasta gama de estudos 
voltados para o desvendamento dos princípios do urbanismo moderno nos 
planos e projetos urbanos desse período, ainda carecem pesquisas que 
investiguem exemplos da interiorização de tais ideias em cidades de menor 
relevância no cenário nacional. De que forma o projeto de modernização urbana 
está presente em cidades médias e pequenas? Quais as particularidades 
possibilitadas em função da escala da cidade? Quais as contradições 
engendradas no processo? Quais as formas de urbanização, anterior e ao longo 
da aplicação de tais ideias, foram suprimidas? 

Partindo destas perguntas, este artigo se propõe analisar como princípios 
de modernização estão presentes nos discursos e nas práticas de ordenamento 
do espaço urbano do município de Divinópolis - cidade média não metropolitana 
de Minas Gerais. Para isso, o recorte temporal do estudo está compreendido 
entre 1912, ano do primeiro plano de expansão da cidade e que marca o início 
das preocupações com a regulação urbana; e 1933, momento da intervenção 
oficial no Niterói, bairro marcado pela segregação e que se desenvolve à 
margem da cidade e do aparato regulatório. 

A metodologia foi estruturada em duas etapas. Primeiramente foi 
realizada uma revisão bibliográfica dos estudos sobre a história do município. 
Neste levantamento destaca-se a importância do livro “Da história de Divinópolis” 
dos autores Francisco e Antônio Gontijo Azevedo (1998), escrito ao longo dos 
fatos aqui retratados2. Tendo em vista que o modo como a administração 
municipal ordena a cidade se expressa em planos e leis, num segundo momento 
foram analisadas fontes primárias, sendo o mapa de Oswaldo Machado Gontijo 

 
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 
 
2 Através da Lei n° 31, de 1915, a câmara concede auxílio a Antônio Gontijo Azevedo para a 
elaboração do livro (DIVINÓPOLIS, 1915d).   
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e a legislação urbanística publicada nas primeiras décadas. Contribuiu para 
interpretação de tais fontes, o exame de documentos como termos de audiência, 
termos de posse, cartas, relatos de memorialistas, além de artigos de jornais.  A 
análise dos documentos e da bibliografia nos permitiu detectar como Divinópolis 
materializou e interpretou concepções de embelezamento e expansão urbana 
em seu processo de urbanização e no seu controle e as relações com a 
segregação territorial urbana no contexto de modernização no período 
republicano. 

O artigo se estrutura da seguinte forma. Primeiramente procurou-se 
analisar as transformações da cidade e sua relação com a implantação da 
infraestrutura regional, deflagradas especialmente com a implantação da rede 
ferroviária. Num segundo momento, são analisados os planos de expansão de 
autoria de Antônio Olímpio de Morais e Oswaldo Machado Gontijo, assim como 
a legislação de ordenamento do espaço construído na cidade. Por fim, discute-
se a implantação do bairro Niterói, marcado pela irregularidade e pela 
segregação territorial, e as ações higienistas promovidas pelo poder público. 

DO ARRAIAL À CIDADE DIVINÓPOLIS: A FERROVIA E O PRIMEIRO 
IMPULSO À MODERNIZAÇÃO URBANA 

A ocupação do território do Estado de Minas Gerais está associada às 
descobertas auríferas, do final do século XVII e início do século XVIII, que se 
iniciaram na faixa central do Estado, região de vilas entre Lavras e Diamantina. 
Nesta faixa central, desenvolveram os primeiros e mais importantes núcleos 
comerciais, dentre eles, Pitangui, São João Del Rei, Tiradentes, Mariana, Ouro 
Preto e Caeté (SINGER, 1968). Próxima a tais centros comerciais, a região 
conhecida como “passagem do Itapecerica” – que posteriormente se tornaria 
Divinópolis - reunia, portanto, condições favoráveis ao trânsito de tropeiros e a 
consequente fixação de seus primeiros habitantes3 (CORGOZINHO, 2003). 

Com a consolidação do povoado, Divinópolis - denominada à época 
arraial do Espírito Santo do Itapecerica - em 1813 contava com 1.154 habitantes. 
A ocupação do seu território deu-se, inicialmente, na região próxima à grande 
cachoeira do Rio Itapecerica e se estabelece no entorno da igreja matriz do 
Divino Espírito Santo (Figura 1). A igreja, isolada e destacada no espaço que 
conforma seu largo, simbolizava a centralidade do arraial marcado, à época, 
pelas características de uma sociedade rural: com atividades econômicas 
relacionadas ao setor primário e com uma forte influência do catolicismo na 
cultura, economia e política da região4 (CORGOZINHO, 2003). Porém, esse 
contexto seria modificado em decorrência das transformações que suscitaram 
ao arraial com o advento da ferrovia.  

 
3 Os nomes de Tomás Teixeira e Francisco de Araújo e Sá são citados, em relatório escrito pelo 
vigário de Pitangui, como os primeiros moradores do sertão do Espírito Santo. Segundo o 
relatório, os moradores se estabeleceram de forma permanente no local por volta de 1760 
(CORGOZINHO, 2003). 
 
4 Corgozinho (2003) menciona a relação próxima entre a elite agrária local e a figura do Padre 
Francisco Guaritá Pitangui, então pároco da Espírito Santo do Itapecerica, que se tornou 
deputado provincial em 1865. 
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Figura 1 – Matriz do Divino Espírito Santo. Largo da Matriz 

 

Fonte: Azevedo e Azevedo (1998) 

 

A ferrovia chega à cidade por meio da construção de um prolongamento 
da Estrada de Ferro do Oeste de Minas (EFOM)5 entre Oliveira e Paraopeba, 
aprovado pela Lei Provincial n°3.648, de 1888, passando assim pelo arraial do 
Espírito Santo.  As razões para escolha do trajeto deste prolongamento, de 
acordo com Azevedo e Azevedo (1998), obedeceram, principalmente, a 
demanda de interesses locais. Segundo os autores, o português Antônio de 
Almeida Júnior, acionista e empreiteiro da ferrovia, seria o responsável não só 
pela viabilização do ramal até a cidade como também pela construção da 
primeira estação ferroviária, a Estação Henrique Galvão.  

Um segundo acontecimento que marca a evolução da infraestrutura férrea 
na cidade ocorre, em 1909, com a mudança da construção de um entroncamento 
ferroviário, previsto para o município de Alberto Isaacson, para o arraial do 
Espírito Santo6. O entroncamento integra o projeto da linha férrea que interligaria 
Belo Horizonte à Estrada de Ferro de Goiana passando pela região do Triângulo 

 
5 Criada pela Lei n°1.914, de 19 de julho de 1872, a EFOM iniciava na Estrada Dom Pedro II e 
deveria atingir um ponto navegável do Rio Grande (SANTOS, 2009). Para Singer (1968, p.210), 
o “surto ferroviário” em Minas Gerais após 1870, cria condições para a reconstrução do mercado 
externo mineiro que se fez, principalmente, através da expansão da cafeicultura.  
 
6 A proposta do Decreto n°7.033, de 16 de julho de 1908, previa a construção do entroncamento 
na cidade de Alberto Isaacson, pois a localização reunia o trajeto mais curto e as melhores 
condições técnicas. A mudança do entroncamento ocorre por meio do Decreto 7.423, de 27 de 
maio de 1909 (BRASIL, 1908, 1909). 
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Mineiro. Mediante a capacidade de articulação com o restante do Estado, do país 
e, por consequência, o progresso econômico que o entroncamento representaria 
para o local em que fosse construído, o mesmo foi objeto de disputa por diversas 
cidades da região Centro-Oeste. A própria mudança do entroncamento para o 
arraial é exemplo destas disputas, pois é atribuída à ação conjunta da elite 
política local na elaboração de um abaixo assinado7 encaminhado ao Governo 
Federal (AZEVEDO; AZEVEDO, 1998).  

A ferrovia, considerada símbolo da modernidade, altera a percepção de 
tempo e espaço, a morfologia urbana e as dinâmicas socioeconômicas das 
cidades do interior do Brasil (MAIA, 2012). No arraial do Espírito Santo, a 
introdução da figura do trabalhador ferroviário na sociedade - com relações de 
trabalho assalariado, introduzidos no processo padronizado e fragmentado de 
produção nas oficinas, organizados enquanto classe social - contrastava com as 
relações pessoais de trabalho, entre o lavrador e o patrão, existentes. A chegada 
do operariado ferroviário traz consigo a diversificação de especialidades de 
trabalho, do comércio local e, com o imigrante europeu, a diversificação 
populacional. Com isso, também se transformam os modos de organização 
política e expressão cultural. Do ponto de vista espacial, a partir de 1910, foram 
construídas as oficinas da ferrovia e, imediatamente próximo a elas, a vila 
operária8 que, com sua implantação racionalizada, diferenciava das demais 
construções do arraial (CORGOZINHO, 2003). 

O desenvolvimento ferroviário e as potencialidades naturais do arraial do 
Espírito Santo foram as principais justificativas encaminhadas em documento 
solicitando a emancipação da cidade, que se encontrava na condição de distrito 
do município de Itapecerica (AZEVEDO; AZEVEDO, 1998). A autonomia político-
administrativa do município acontece em 30 de agosto de 1911, com a 
aprovação da Lei Estadual n°556, passando a partir da data a adotar o nome de 
Vila de Henrique Galvão. A mudança do nome para Divinópolis irá ocorrer 
somente em 03 de setembro de 1912, ainda na condição vila, e será elevada à 
categoria de cidade em 1915 (MINAS GERAIS, 1911, 1912, 1915). 

PLANO DE ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAIS: EXPANSÃO E 
MODERNIZAÇÃO PARA ALÉM DO CENTRO TRADICIONAL 

Com a autonomia político-administrativa do município, caberia a recém 
formada câmara municipal organizar o aparato legal de ordenação do território. 
A Lei n°3, de 20 de junho de 1912, aprova a planta topográfica9 de José de 

 
7 Segundo Azevedo e Azevedo (1998), no documento foi solicitado a mudança de local sob o 
argumento do potencial hidrelétrico dos rios Pará e Itapecerica, que poderia ser empregado no 
funcionamento das oficinas e em uma posterior eletrificação dos trilhos. 
 
8 Bonduki (2017, p.57) cita uma pesquisa realizada em 1919 pelo Departamento Estadual do 
Trabalho no Estado de São Paulo, abrangendo 227 empresas, a qual demonstra que “o maior 
número de vilas de empresas estava no interior do Estado e pertenciam a empresas de 
transporte (estradas de ferro, para as quais era essencial que os funcionários morassem junto 
das linhas)”. Segundo o autor, entre as razões da implantação das vilas operárias próximas aos 
locais de trabalho, está a facilidade em convocar o trabalhador em razão de algum incidente.  
 
9 A planta não se encontra no Arquivo Público do município. 
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Berredo10, então engenheiro-chefe da EFOM, que planeja a expansão da Vila 
através do parcelamento de terrenos pertencentes ao município (VILA DE 
HENRIQUE GALVÃO, 1912). Porém, ainda que a autoria do desenho esteja 
conferida, em lei, ao engenheiro, sua encomenda e idealização é creditada, por 
diversos autores (AZEVEDO; AZEVEDO, 1998; BARRETO, 1992; 
CORGOZINHO, 2003 LARA, 1994), a Antônio Olímpio de Morais, primeiro 
presidente da câmara.  

Mediante a proposta de um “traçado moderno e funcional” (AZEVEDO; 
AZEVEDO, 1998, p.111), o plano de Antônio Olímpio representa a primeira 
intencionalidade de diferenciar a área nova, planejada, da Vila - com grandes 
quadras, ruas perpendiculares e largas avenidas – do padrão de ocupação que 
até então se desenvolvia vinculada ao entorno da centralidade tradicional, o 
Largo da Igreja Matriz. Deste modo, a proposta configuraria uma cisão no tecido 
urbano entre “parte nova” e a “parte velha”, classificação esta que será, inclusive, 
objeto da Lei n°120, de 1924, dividindo a cidade em duas zonas para cobrança 
de impostos: 

“§ 1° A parte velha compreender-se-á: da Avenida Independência, a 

partir da esq. da Rua Rio de Janeiro até o Córrego do Barro e do 
‘Cemitério’, descendo até a entrada da ‘cava’, sendo que nesta rua, a 
partir da esq. da Av. 1° de Junho (descendo) em diante será 
considerado parte velha a esquerda de quem desce, e, parte nova, a 
direita de que desce. § 2° Será considerado parte nova da cidade as 
demais Avenidas, Ruas e Praças” (DIVINÓPOLIS, 1924). 

Quanto a esta necessidade de distinção entre os dois espaços, Salgueiro 
(2001, p. 153), ao analisar a planificação urbana de Aarão Reis para Belo 
Horizonte, observa que a escolha por um traçado reticular para a nova capital se 
explicaria devido a crítica, dos engenheiros modernos brasileiros, à 
irregularidade nas disposições das cidades antigas. Portanto, a “pretensão de 
racionalidade justificaria que se fizesse notar a diferença, a de ser ‘uma cidade 
construída com método’”.  

Porém, pergunta-se de que modo tais preceitos de desenho urbano, se 
fizeram presentes na idealização da expansão de uma vila recém emancipada 
no interior do Estado?  Corgozinho (2003, p.88) levanta a hipótese que dado o 
fato de Antônio de Olímpio de Morais ter exercido o ofício de “caixeiro-viajante” 
antes de se tornar presidente da câmara, seria possível que ele tenha, em suas 
viagens, conhecido e se inspirado em cidades brasileiras com propostas 
modernas, como a própria Belo Horizonte. Ainda que não caiba a este estudo 
investigar uma relação direta entre o ofício de Antônio Olímpio e sua idealização 
para o plano, o que se considera importante observar é a existência de uma 
circulação de ideias de urbanismo, próprias do contexto histórico11, presentes no 
primeiro plano de expansão de Divinópolis.  

 
10 Os dois campos de atuação de José de Berredo, na construção de ferrovias e no projeto de 
expansão da infraestrutura da cidade, segundo Leme (1999), são próprios da primeira geração 
de engenheiros. 
 
11 Sobre o movimento de ideias correntes do final do século XIX, Salgueiro (2001, p.136) destaca: 
“representações mentais de longa duração, como as de ‘regeneração’ ou de recomeço, 
coexistem com a tomada de consciência, própria do tempo, de que era preciso romper com o 
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Com o plano aprovado, o presidente da câmara adota duas estratégias 
para estimular a ocupação desta nova área da cidade. A primeira através da Lei 
n° 10, com a política de concessão gratuita de lotes para quem se propusesse a 
construir desde que seguindo os prazos e as tipologias de edificações então 
estabelecidas nas Leis n°7 e n°8, respectivamente (DIVINÓPOLIS, 1913a, 
1913b, 1913c). A segunda estratégia se deve ao construir a sede da Câmara 
Municipal (Figura 2), no dia 1° de junho de 1914, na “parte nova” da cidade. 

 

Figura 2 – Câmara Municipal 

 

Fonte: Azevedo e Azevedo (1998) 

 

Azevedo e Azevedo (1998, p. 111) retratam que a escolha da localização 
para a nova sede da câmara foi objeto de embate entre: os moradores, que em 
sua maioria viviam no Largo da Matriz e defendiam a construção da câmara, 
portanto, nas proximidades; e Antônio Olímpio de Morais, que considerava a 
construção na área nova - ainda “em pleno mato” - estratégia que possibilitaria 
uma orientação de crescimento para cidade. Esta negociação, entre o presidente 
da câmara e os moradores, se dava de forma pessoal, particularidade essa 
facilitada em razão da escala da cidade. 

[...] a Vila era constituída de poucas casas e quase todas elas 

concentradas no Largo da Matriz, sendo o resto apenas mato, e alguns 
habitantes do Largo protestaram e falaram muito pelo fato do Sr. 
Antônio Olímpio mandar construir a câmara em pleno mato, 
distanciado da Vila. O Sr. Antônio Olímpio procurava explicar, de casa 
em casa que a cidade futura haveria de crescer naquela direção e teria 
um traçado moderno e haveria de ser a maior cidade do Oeste. 
Iniciaram os trabalhos, porém, a luta dos descontentes que queriam 
que o prédio da Câmara fosse no Largo da Matriz crescia em surdina, 

 
passado, fazer transformações como as que ocorriam por toda parte, adotar medidas modernas 
de urbanismo, próximas daquelas dos países do ‘mundo civilizado’”. 
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com eficiência, pois as despesas do prédio eram por conta do povo, 
que estava contribuindo em suas posses. Ora o Presidente da câmara 
teria que lutar contra os preconceitos de velhos arraigados de 
bairrismo, com visão unilateral exageradamente míope, de que a 
cidade futura deveria ser em volta da Matriz, e de convencê-los a 
contribuir para a construção do prédio onde eles não queriam” 
(AZEVEDO; AZEVEDO, 1988, p.111).  

As ações de Antônio Olímpio revelam o quanto a expectativa de progresso 
da cidade estava vinculada a criação de uma nova imagem para a mesma, por 
isso os esforços para desassociar a futura Cidade de Divinópolis do Arraial do 
Espírito Santo do Itapecerica. Isto evidencia-se ainda na própria brevidade com 
que a planta é aprovada – a terceira lei do município – e que visou atender antes 
uma expectativa para a qual a cidade deveria vir a ser, do que responder a 
urgências existentes em 191212.  

Tais esforços serão reafirmados mais tarde, em 1922, através do plano 
de expansão da rede viária proposto por Oswaldo Machado Gontijo. No plano 
(Mapa 1), constata-se uma diferença fundamental deste para o primeiro plano 
de expansão idealizado por Antônio Olímpio de Morais. Enquanto o plano de 
Antônio Olímpio previa a expansão da cidade para além do Largo da Matriz, o 
plano de Oswaldo Machado se faz, também, através da intervenção na 
centralidade tradicional da cidade. A malha urbana moderna, funcional, 
cartesiana, impõe-se agora sobre a “parte velha”, passadista, irregular.  Como 
síntese desta intenção, está o desenho de extensão da Avenida Ipiranga até a 
Praça da Matriz, o que, consequentemente, envolveria a demolição de 
construções13 no entorno imediato da própria Igreja. 

 
12 A abertura de grandes avenidas ilustra esta expectativa, dado que a presença do primeiro 
automóvel em Divinópolis será somente relatada um ano após a aprovação do plano, em 1913 
(AZEVEDO; AZEVEDO, 1998, p.110), e o primeiro ônibus para transporte interno em 1925 
(BARRETO, 1992, p.60). 
 
13 Ressalta-se que as desapropriações e demolições eram práticas já recorrentes pelo município, 
independente de quem o presidia. Em 1918, com a renúncia de Antônio Olímpio de Morais 
assume Francisco Coelho da Fonseca (1918-1918) que aprova a Lei n°55 autorizando a Câmara 
entrar em acordo com Symphronio Gontijo da Silva para demolição de prédios pertencentes a 
este que se localizavam na Praça Municipal (DIVINÓPOLIS, 1918). Em 1919, sob a presidência 
de Isauro Ferreira da Silva (1919-1922), é concedida indenização à Joaquim Francisco de 
Rodrigues pela demolição de sua casa, em função da necessidade de interligar a Rua Rio de 
Janeiro com a Avenida Independência (DIVINÓPOLIS, 1919). Um ano depois, a Lei n° 74 
autoriza o presidente da Câmara a entrar em acordo para compra de terreno pertencente a João 
Epiphânio Pereira e prédios de Francisco da Fonseca para abertura da Avenida Primeiro de 
Junho (DIVINÓPOLIS, 1920a). 
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Mapa 1 - Plano de Oswaldo Machado Gontijo para expansão das vias em 1922 

 

Fonte: Oswaldo Machado Gontijo (1922) 

 
No que diz respeito a concretização do plano, as demolições e desapropriações 
necessárias para expansão das vias foram, posteriormente, em parte, 
autorizadas com a aprovação da Lei n°163, de 1928. Esta lei abre crédito de 
quinze contos de réis para indenizar os moradores que possuíam imóveis no 
trajeto de expansão da Avenida Primeiro de Junho, da mesma forma que 
autoriza entrar em acordo com os herdeiros de João Epiphânio Pereira para 
prolongamento da Avenida Ipiranga (DIVINÓPOLIS, 1928). Especificamente 
sobre a as demolições no entorno da Igreja, nota-se que no Art. 4º o 
prolongamento da Avenida Ipiranga estava previsto somente até a rua 
Itapecerica, sendo que sua extensão até a Praça da Matriz, conforme o plano, 
ficaria condicionada a deliberação do presidente da câmara. 

Art. 4º. Fica igualmente autorizado a entrar em acordo com os 

herdeiros de João Epifânio Pereira para abertura da Av. Ipiranga até a 
Rua Itapecerica, entre os prédios dos herdeiros do Sr. João Soares 
onde terminará a referida avenida.  

Parágrafo único: quanto a continuação desta avenida até o Largo da 
Matriz, ficará a critério do presidente resolver como achar conveniente, 
com relação aos meios de trânsito e estética (DIVINÓPOLIS, 1928). 

Paralelamente aos planos, na composição da paisagem urbana para nova 
Divinópolis, diversas leis e decretos definiram critérios e normas para o espaço 
construído nas primeiras décadas do município. A Lei n°3 estabelece que as 
novas construções deveriam obedecer às diretrizes adaptadas do Estatuto e 
Regimento Interno da Câmara do município de Itapecerica (VILA DE HENRIQUE 
GALVÃO, 1912). No mesmo ano, o conjunto de posturas para as construções 
seria consolidado com a aprovação do novo Estatuto e Regimento da Câmara, 
desta vez, elaborado pelo próprio município, pelo qual este passa a controlar a 
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venda e doação de terrenos, estradas, ruas, praças, construção e demolição de 
obras, penalidades etc. (DIVINÓPOLIS, 1913a).  

No Estatuto, três características podem ser destacadas. Primeiro, já se 
tem uma diferenciação entre urbano e rural14, uma vez que as instruções 
construtivas para os dois espaços eram distintas – e sempre mais restritivas para 
a área urbana. Segundo, nota-se a relação próxima do presidente da câmara no 
controle das construções, seja concedendo a licença para construir (Art.231); 
fixando prazos para início das obras (Art. 232); aprovando plantas que não 
estivessem em conformidade com as tipologias da Câmara, uma vez observadas 
suas condições “higiênicas e arquitetônicas” (Art. 234); ou mesmo notificando os 
proprietários de edificações que estivessem com a pintura da fachada danificada 
(Ar.254). Por último, o apelo à estética na concepção das normas de construção 
(DIVINÓPOLIS, 1913a). 

Após a aprovação do Estatuto, referindo-se ainda às leis dos governos de 
Antônio Olímpio Morais, se buscava administrar os lotes, gerados com o primeiro 
plano de expansão, e disponibilizá-los para doação. Assim, as leis do período 
dão mais clara interpretação aos critérios para doação dos lotes, como a fixação 
de prazos e tipologias das construções permitidas. Critérios estes a serem 
fiscalizados com o auxílio do Fiscal das Construções, cargo criado em 1915 
(DIVINÓPOLIS, 1913b, 1913c, 1913d, 1915c). 

A partir do governo de Isauro Ferreira da Silva (1919-1922) associa-se ao 
Estatuto um novo conjunto de leis com instruções mais detalhadas sobre os 
modos de se construir na cidade. Passa a ser proibido construir utilizando-se de 
materiais vistos como inferiores, tais quais adobe, pau-a-pique, tijolos mal 
queimados e argamassa de barro. São permitidos os estilos “Bungalow” e 
“Colonial” e, especificamente na Avenida 21 de Abril, os estilos “Chalet” e 
“Platibanda”. É flexibilizado o afastamento entre a edificação e o alinhamento da 
rua - desde que ajardinado - e abre-se a possibilidade de aprovar plantas com 
tipologias diferentes dos modelos disponibilizados pela Câmara Municipal. Nota-
se ainda, além do uso continuado do termo “estética”, o uso de expressões como 
“embelezamento” e “melhoramentos”15 para justificar as reformas na rua Rio de 
Janeiro (DIVINÓPOLIS, 1919, 1920, 1925a, 1925b, 1928, 1931b).  

Importante frisar que as publicações das leis não se limitaram ao discurso, 
elas embasaram, de fato, as práticas de controle do espaço construído em 
Divinópolis que se faziam com o auxílio do já mencionado fiscal das construções. 
A forma como se dava este controle se revela nas audiências periódicas entre 
Oswaldo Machado Gontijo16, primeiro fiscal das construções do município, o 

 
14 O documento não define os limites do perímetro urbano, deste modo, a “diferenciação” citada 
no texto se refere ao uso de termos, no Estatuto, como: “área urbana”; “perímetro urbano”; “zona 
urbana” e “zona suburbana”; “terrenos urbanos” e “terrenos rurais” (DIVINÓPOLIS, 1913a).  
 
15 Villaça (1999) observa a frequência do uso de tais expressões, embelezamento e 
melhoramentos, nos discursos e nas práticas das reformas urbanas ocorridas, no Brasil, entre 
os anos de 1875 e 1930. 
 
16 Oswaldo Machado Gontijo é nomeado fiscal das construções no dia 03 de janeiro de 1915, 
portanto anterior à criação do cargo em lei (DIVINÓPOLIS, 1915). Analisando os recibos 
existentes, constam pagamentos mensais a Oswaldo Machado para o exercício das funções que 
alternam entre fiscal das construções e engenheiro municipal, no período de 1931 a 1939 
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fiscal geral, Gustavo Goulart, e o prefeito, para relatar as ocorrências atendidas 
no exercício das funções de fiscalização e tomar conhecimento de novas 
solicitações.  

Em uma destas reuniões, o prefeito Olímpio Moreira de Vasconcelos 
designa Oswaldo Machado para embargar a construção de um “barraco” na Rua 
de Minas Gerais, de propriedade de “Raimunda de tal”, caso estivesse em 
desacordo das regulamentações vigentes (DIVINÓPOLIS, 1926a). Em outro 
caso, no dia 17 de dezembro de 1926 o prefeito solicita ao fiscal de construções 
para conferir os limites do lote n°7, de propriedade de Pedro Cotta 
(DIVINÓPOLIS, 1926b). Oswaldo Machado relata, no dia 30 de dezembro do 
mesmo ano, que foi conferida as medidas do lote, porém avaliando a construção 
verificou-se que esta estava com um acréscimo de 1,5 metro “de frente” quando 
comparada com as dimensões da planta aprovada na câmara17. Assim, o 
prefeito solicita o embargo da obra de Pedro Cotta (DIVINÓPOLIS, 1926c). 
Percebe-se nestas reuniões que, apesar de uma complexificação da legislação 
urbana e da ação dos agentes fiscais, é mantida a centralização das decisões 
finais na figura do chefe do executivo. Deste modo, existe uma continuidade do 
personalismo, visto no trato das negociações para a construção da nova sede 
da câmara, no controle do espaço urbano em Divinópolis18.  

Contudo, “apesar de e através de” a proposta de modernização urbana 
para Divinópolis, nem toda população foi contemplada. Quais as alternativas 
para parte dos moradores que não poderiam construir seguindo os parâmetros 
impostos pela câmara ou para aqueles que não tiveram acesso às moradias da 
vila operária? Assim, paralelo ao espaço da modernização, configura-se um 
território de segregação no município, no qual se conforma o bairro Niterói. 

NITERÓI, BAIRRO SEGREGADO: PARA ALÉM DOS PLANOS E DA 
FERROVIA 

Ribeiro e Cardoso (2015) destacam que, no período da Primeira 
República, a modernização das grandes cidades brasileiras se caracteriza pela 
“não-universalidade” das reformas urbanas. Por um lado, a construção da 
imagem moderna para o Rio de Janeiro (PECHMAN, 1990), por outro, o 
“território da exclusão, da informalidade, da não vigência das normas” (RIBEIRO; 
CARDOSO, 2015, p.60). Em Divinópolis, para além da linha férrea e do Rio 

 
(DIVINÓPOLIS, 1931a, 1939). A ausência de demais documentos impede de avaliar se Oswaldo 
Machado manteve um vínculo, ininterrupto, com a administração municipal entre 1915 e 1939.  
 
17 Mais tarde, em 1927, novos casos de incompatibilidade entre a planta aprovada na câmara e 
a construção são relatados nas obras de propriedade de Alfredo Marques e Antônio Pardini 
(DIVINÓPOLIS, 1927c).  
 
18 É exemplificativo desta relação, o caso de Alonso Epiphânio. Em audiência realizada no dia 7 
de agosto de 1928, Gustavo Goulart informa ao prefeito, José Maria Botelho, que havia 
interrompido a construção do passeio de propriedade de Alonso Epiphânio e solicita, na reunião, 
a presença de um engenheiro no local para conferir o nivelamento do referido passeio. Três dias 
depois, José Maria Botelho informa que esteve pessoalmente verificando a construção do 
passeio e avaliou que o mesmo estava sendo construído em conformidade com as bases de 
José Antônio Saraiva, engenheiro do Estado (DIVINÓPOLIS, 1928a, 1928b). 
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Itapecerica, à margem dos planos e da legislação, se desenvolveu o bairro 
Niterói (Mapa 2).  

 

Mapa 2 – Bairro Niterói, para além da ferrovia (em laranja) e do Rio Itapecerica (em azul). 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Serviço Geográfico de Minas Gerais (1939) 

  

O estímulo inicial à ocupação da região do Niterói se deu com o crescente 
contingente de operários demandados pela EFOM (NITERÓI..., 1994), 
principalmente após 1908, associado a oferta insuficiente de moradias na vila 
operária19 (UM APELO..., 1927). Pedro X. Gontijo (1995, p.50) relata a 
conformação do bairro do seguinte modo: 

Em 1910, Niterói era um serrado bravo, havendo onde hoje é a praça 
da Igreja um ponto próprio para piqueniques com bancos e mesas de 
paus roliços, à sobra de árvores majestosas. Como pareciam terras 
abandonadas, em 1915 começaram a surgir cafuas, aqui e acolá, 

 
19 A carência de moradias para os ferroviários é notícia do jornal Estrella do Oeste, de 1927, que 
solicita, “com urgência”, a construção de novas “trinta e tantas casas”. A reportagem retrata a 
condição dos operários, desassistidos diante o alto custo com aluguéis: “[...] há operários, mais 
remediados, que estão gozando o conforto em casas de aluguel de 10$000, que é o que cobra 
a Oeste, enquanto outros, mais apertados por vária circunstâncias, são obrigados, para não 
ficarem ao relento, a pagar despesas de aluguéis asfixiantes, o que torna penosa a situação de 
muitos ferroviários locais” (UM APELO...1927). 
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depois casinhas e casinhas ali, até que em 1922 Niterói era um 
verdadeiro pandemônio, obrigando-me a medidas drásticas. Prendia 
os queixosos e as vítimas das suas queixas, a bem tranquilidade 
pública. E aquele povo acertou o passo.  

As “medidas drásticas” citadas acontecem em 1933 quando se determina 
uma intervenção com princípios higienistas no bairro. Porém, o início das 
preocupações com a higiene pública no seio administração municipal de 
Divinópolis remonta a 1912, com o Estatuto e Regimento Interno da Câmara 
Municipal. Na Quinta Parte deste Estatuto, o Capítulo I - Higiene domiciliar - cria 
a polícia sanitária e estabelece infrações e penalidades contra a higiene e saúde 
pública (DIVINÓPOLIS, 1913a). Em 1916, Américo Ferreira Lopes é nomeado 
para Delegado de Higiene e Vacinação (DIVINÓPOLIS, 1916b). Posteriormente, 
em setembro de 1927, a prefeitura entra em acordo com o posto de Profilaxia 
Rural20 com o objetivo de “organizar e pôr em execução o serviço de higiene 
local e do município” e, para esse fim, “são dados ao presidente da Câmara 
amplos poderes” (DIVINÓPOLIS, 1927a). Já em novembro do mesmo ano, 
Miguel Guimarães toma posse do cargo de fiscal de higiene (DIVINÓPOLIS, 
1927b). 

Esta estruturação da legislação e dos serviços de higiene do município 
ocorre no período que se desenvolvem ações de combate a diferentes doenças, 
dentre elas, a gripe espanhola. Segundo Azevedo e Azevedo (1998, p.126) em 
1918 e início de 1919, a gripe espanhola provocou a morte de cerca de 200 
pessoas em Divinópolis. Além do episódio com a pandemia, em junho de 1924 
o recente nomeado Delegado de Higiene e Vacinação, Irineu Lisboa, atualiza o 
estado sanitário da cidade alegando que as medidas preventivas praticadas pelo 
município, apesar de insuficientes, resultaram na queda do número de casos de 
malária, doença que, segundo o delegado, a sua disseminação estava associada 
ao “represamento do [rio] Itapecerica” (IRINEU...,1924; LISBÔA, 1924). Ainda 
assim, nas primeiras décadas do município, através de audiências entre o 
prefeito e o fiscal geral, são relatados casos de varíola no povoado de Lagoa e 
no povoado de Santo Antônio dos Campos, em 1928 (DIVINÓPOLIS, 
1928c,1928d); e casos de varicela, em 1930 (DIVINÓPOLIS, 1930). 

Ao longo dos anos, se as notícias sobre as doenças e cuidados gerais 
com a higiene eram veiculadas de forma descontinuada no jornal “A Estrella do 
Oeste”, as publicações sobre o tema passam a ter uma circulação corrente com 
o periódico mensal “Gazeta Sanitária”. Fundado e dirigido por Mario Augusto de 
Figueiredo, chefe do 5° Distrito Sanitário do Estado em Divinópolis, o Gazeta 
Sanitária publica, entre 1932 e 1934, notícias que, em síntese, variavam entre 
promover uma “educação sanitária ao povo” (CONTINUANDO..., 1934) - 
informando sobre as medidas de higiene e as doenças existentes - e emitir 
avisos aos proprietários de estabelecimentos alertando sobre a exigência da 
regulação sanitária (Figura 3). 

 

 
20 Segundo o Decreto Federal n° 13.001, de 1918, a organização de comissões de médicos e 
auxiliares para o serviço de “profilaxia rural”, tinha por objetivo de “combater as endemias que 
assolam o país” (BRASIL 1918). Ainda que o acordo entre o município e o posto de profilaxia 
seja firmado em 1927, notícias da posse de Irineu Lisboa como Chefe do Distrito de Profilaxia 
Rural em Divinópolis datam de 1922 (PROFILAXIA...1922).  
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Figura 3 – Publicações do Jornal Gazeta Sanitária entre 1932 e 1934 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Gazeta Sanitária (1932-) 
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Será neste contexto que o farmacêutico e redator chefe da Gazeta Sanitária, 
Pedro X. Gontijo, na condição de prefeito em 1933, determina, por meio do 
Decreto n° 45, a intervenção no bairro alegando as seguintes considerações: 

O prefeito do município de Divinópolis usando das atribuições que lhe 

confere a lei, considerando que o bairro desta cidade denominado 
“Niterói” há muitos anos vem sendo construído sem nenhuma 
intervenção oficial, suas edificações sem apresentação de planta, sem 
alinhamento e sem nivelamento, exigências estas já regulamentadas 
para a cidade; 

Considerando que esse estado de coisas prejudicará enormemente, 
num futuro mais próximo, o embelezamento e a estética da cidade; 

Considerando que a higiene não pode exercer a sua finalidade no 
referido bairro, constituindo ele uma ameaça a saúde pública; 

Considerando que a desorganização predial do bairro tem trazido 
constantes dificuldades a justiça e a polícia; 

Considerando que a mesma desorganização predial do bairro 
impossibilita o fornecimento de água e luz a sua população; 

Considerando que pelas causas expostas e pelas condições especiais 
do bairro, necessário se torna uma intervenção imediata e eficaz por 
parte desta Prefeitura (DIVINÓPOLIS, 1933a). 

As considerações apresentadas para intervenção - de prejuízo ao 
embelezamento e estética da cidade; ameaça a saúde21 e segurança pública – 
reproduzem o mesmo padrão discursivo, sob a noção de “classes pobres”-
“classes perigosas”,  que configura a “ideologia da higiene” (CHALHOUB, 2017).  
Chalhoub (2017, p.40) fundamenta as premissas da ideologia da higiene a partir 
de dois apontamentos presentes no discurso do vereador e higienista Pereira 
Rego: primeiro, está presente a ideia de “um modelo de ‘aperfeiçoamento moral 
e material’” universal; segundo, a higiene pública como solução para garantia da 
“‘grandeza’ e a ‘prosperidade’ dos ‘países mais cultos’”. 

Amparado em tais discursos, a administração municipal de Divinópolis 
intervém no bairro utilizando-se da mesma abordagem vista para o controle da 
“parte nova”: através de uma sobreposição de plano e legislação. No que se 
refere ao plano, ainda em 1933 é aprova a nova planta para o bairro. O projeto 
de Oswaldo Machado Gontijo remodela o Niterói por meio da construção de três 
praças, seis ruas, cinco avenidas e vinte e sete quarteirões, além de prever a 
construção de equipamentos de uso coletivo como igreja, escola e cinema ou 
teatro22 (DIVINÓPOLIS, 1933b).  

 
21 Higiene e estética se mantiveram como fundamentos do primeiro Código de Construções de 
Divinópolis, aprovado em 1948. No Art.15 do Código, para a aprovação de qualquer projeto de 
construção pela prefeitura, fazia-se necessário, previamente, o parecer favorável do Centro de 
Saúde. Já no Art.43 é determinado que todos os projetos para construções “estão sujeitos à 
censura estética da prefeitura, não só quanto as fachadas visíveis dos logradouros, mas também 
na sua harmonia com as construções vizinhas” (DIVINÓPOLIS, 1948). 
 
22 As ruas com orientação norte-sul receberiam os nomes Níquel, Ferro, Cobre, Chumbo, 
Alumínio e Estanho. As avenidas orientadas para Oeste-Leste seriam denominadas de 
Diamante, Rubi, Esmeralda, Safira e Contorno. Conforme o Decreto, a planta também previa a 
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Na legislação é reafirmado a necessidade de as construções do 
“subúrbio” seguirem os mesmos critérios já adotados para a “cidade de 
Divinópolis” e são estipuladas novas taxas de licenças para construção, 
alinhamento e nivelamento. Moradias “mais modestas” poderiam ser construídas 
no bairro desde que, novamente, previamente aprovadas pelo prefeito 
(DIVINÓPOLIS, 1933a). Cumpre ressaltar que estas moradias, ditas “mais 
modestas”, não se referem às moradias de uso coletivo como o “cortiço-corredor” 
ou “cortiço-casa de cômodos” (BONDUKI, 2017) - objetos de intervenções 
sanitárias nos séculos XIX e XX - inclusive por serem tipologias proibidas no 
município desde 191223. Em Divinópolis, as medidas mais restritivas se voltavam 
sobre moradias “mais modestas” unifamiliares, os barracões, que terão 
regulação específica em 1936 e 1938 (DIVINÓPOLIS, 1936, 1938). 

Ainda que não tenha se concretizado, faz parte do conjunto de ações para 
a higienização do Niterói a tentativa de Pedro X. Gontijo na desapropriação do 
bairro. Acreditando que o terreno do Niterói se encontrava na condição de 
devoluto, o prefeito responde ao advogado Mario Casassanta, dizendo: “acho 
muito boa a ideia da desapropriação, poderemos começar por ela. Se você 
concordar, se não tiver outra opinião que julgue melhor, pode mandar todas as 
instruções para iniciarmos a questão, sim?” (GONTIJO P., 1934a). Em ato 
seguinte, Pedro X. Gontijo, dispondo de um parecer favorável do Conselho 
Consultivo da Prefeitura24, entra em contato com Interventor Federal do Estado, 
no dia 10 de fevereiro de 1934, solicitando a devida autorização para a 
desapropriação (GONTIJO P., 1934b). Treze dias depois, o Secretário do Interior 
do Estado, Carlos Luz, responde ao prefeito pedindo maiores informações sobre 
os proprietários do terreno (LUZ, 1934). Pedro X. Gontijo então esclarece quanto 
à propriedade do referido terreno e da recente doação deste à Santa Casa local, 
fato que o impediu de seguir com o processo de desapropriação (GONTIJO P., 
1934c). 

Produto deste conflito entre uma ocupação espontânea e as intervenções 
oficiais, o Niterói se consolida, formando, nos termos da reportagem do 
Divinópolis-Jornal, de 1947, “um denso núcleo de população” (BAIRRO..., 1947). 
Bairro que, ao longo dos anos, obteve melhores condições de serviços básicos, 

 
construção de três praças: a Praça Presente na saída da ponte que interliga o bairro com o 
restante da cidade; a Praça Passado, contornando o Rio Itapecerica; e a Praça Futuro na região 
central do bairro (DIVINÓPOLIS, 1933b). 
 
23 O Art. 252, do Estatuto da Câmara Municipal do município, determina que: “são 
terminantemente proibidos os cortiços, estalagens, ou casas para moradias coletivas, sob 
qualquer denominação, que não satisfaçam as condições exigidas para os hotéis ou 
estabelecimentos congêneres” (DIVINÓPOLIS, 1913a). 
 
24 O conselho – composto por Tirezio Mendes Mourão, José Fernandes da Costa, Olympio 
Moreira de Vasconcellos e Antônio Alves de Paula Netto – justifica o parecer favorável à 
desapropriação, considerando “que no terreno nunca houve sinal algum de posse legal. [...] 
Considerando que há mais de 25 anos, vêm os particulares construindo casinhas desalinhadas, 
sem estética e sem higiene, provocando constantes intervenções municipais e policiais. 
Considerando que esse estado de coisas já está trazendo sérias dificuldades à Administração. 
(CONSELHO CONSULTIVO DA PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS, 1934). 
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equipamentos urbanos e de acessibilidade para além do Rio Itapecerica após a 
construção de uma ponte de concreto armado, em 1939. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O primeiro impulso à modernização de Divinópolis se dá com a 
implantação da ferrovia, que proporciona um desenvolvimento econômico 
suficiente para estimular a emancipação da cidade. Neste contexto de 
estruturação do município, a administração pública se volta para criação de uma 
nova e moderna imagem para Divinópolis, desvinculada, portanto, da imagem 
que caracterizava a “parte velha”. Para isso, com os planos e as leis urbanísticas, 
visava-se garantir os princípios modernizadores e higienistas na cidade.  

No processo de interiorização de tais ideias em Divinópolis, as políticas 
urbanas do município utilizaram-se das justificativas: de estética, funcionalidade, 
segurança, higiene; dos meios: através de planos, legislações, desapropriações, 
demolições, intervenção e expansão; dos termos: embelezamento e 
melhoramentos. Neste momento, a particularidade da escala da cidade 
possibilitaria a uma elite política local negociar de forma pessoal e centralizar as 
decisões no controle do espaço construído. No entanto, do mesmo modo que o 
aparato legal, constituído em Divinópolis, cria condições de controle do espaço 
urbano formal seguindo as orientações modernas, por outro lado o conjunto de 
restrições de ocupação deste espaço inviabilizou a sua apropriação por uma 
parcela dos moradores. 

Assim, se desenvolve uma outra face da modernização marcada por 
aqueles que não estavam contemplados pela cidade oficial, impondo, deste 
modo, um território de segregação no município. O caso do bairro Niterói é 
exemplificativo desta contradição tanto pela forma como se dá a ocupação, por 
meio de “moradias mais modestas” e irregulares, quanto pelo local da ocupação, 
em área para além do leito ferroviário e do Rio Itapecerica. O subúrbio Niterói 
será objeto de intervenção quando este passa a se apresentar como risco 
potencial a estética, segurança e higiene para a cidade formal. 

O estudo de Divinópolis, município de menor escala e não-metropolitano, 
permite constatar que as exclusões manifestas na modernização das metrópoles 
brasileira se mantêm como fator comum entre as reformas urbanas, 
independente da escala da cidade em análise. Entende-se ainda que a 
interpretação histórica do estudo contribui para avaliar interrupções e 
permanências dos procedimentos utilizados na materialização da cidade 
moderna - e de suas contradições - na gestão do espaço urbano da Divinópolis 
contemporânea.   
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___________. Lei n°30, de 15 de setembro de 1915. Cria o cargo de fiscal das 
construções. Livro de Leis e Resoluções, n°1, Divinópolis, MG, 15 set. 1915c. 
 
___________. Lei n°31, de 18 de setembro de 1915. Concede à Antônio Gontijo 
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melhoramentos na cidade. Livro de Leis e Orçamentos, n°3, Divinópolis, MG, 
25 abr. 1931b. 
 
___________. Decreto n°17, de 25 de abril de 1931. Determina a arborização 
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num=556&comp=&ano=1911 >. Acesso em: 16 jul. 2021. 
 
___________. Lei n° 590, de 03 de setembro de 1912. Dá nova denominação a 
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