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Resumo 
 

O presente estudo é parte de um trabalho de pesquisa sobre dinâmica urbana 
envolvendo o centro da cidade Uberaba - Brasil. Perceber a evolução de sua área central a 
partir dos principais elementos que a compõe, sob uma perspectiva histórico-dialética 
possibilitou conhecer as transformações espaciais sofridas nesse local e sua correspondência 
com fenômenos conjunturais internacionais, bem como a influência da evolução para o meio 
técnico-científico-informacional e consequentemente, a incorporação de novas redes. Para 
tanto, adotou-se como metodologia a revisão a bibliografias referentes à formação do núcleo 
urbano de Uberaba, sua história, transformações espaciais expressas na arquitetura local e 
urbanização, além de pesquisa empírica de análise. As publicações e pesquisas 
disponibilizadas pelo Arquivo Público de Uberaba foram uma importante base para esta etapa 
do trabalho. A cidade de Uberaba teve início onde hoje é seu centro. O estudo de sua evolução 
necessariamente corresponde à história do Centro. De pequena nucleação, “proto-urbano”, no 
início do século XIX, para uma importante cidade brasileira do século XX, passou por inúmeras 
transformações espaciais, consequência do desenvolvimento econômico regional e nacional. 
Dos casarios de partido colonial, registrados em fotografias pretéritas, às imponentes 
construções ecléticas dos tempos da Belle Époque, no início do século passado chegando a 
verticalização característica e marca do momento atual, resultado da dinâmica de concentração 
espacial, o estudo das transformações espaciais sofridas no bairro possibilitou construir um 
histórico de agentes que atuaram nesse processo. O surgimento de largas avenidas para dar 
fluxo aos automóveis é uma das características mais perceptíveis e que impactaram 
significativamente a paisagem urbana, a exemplo. Esta abordagem conduz ao entendimento dos 
processos que configuram tal espaço, permitindo que, no presente, possamos conhecer melhor 
sua dinâmica.  
 
Palavras – chaves: Evolução do centro urbano; Dinâmica urbana; Centro; Uberaba; 
Geografia Urbana 
 
Introdução 
 

Num passado que remonta há quase dois séculos, muitas foram as vezes que os sinos 
da capela de Santo Antônio e de São Sebastião de Uberaba ressoaram convocando o povo 
para a Festa do Divino, uma das comemorações mais tradicionais do Brasil colonial. A devoção 
ao Divino Espírito Santo reunia todo povoado, que dias antes, colaborava doando esmolas. No 
dia esperado, portando uma grande fita, as moças partiam à procura dos festeiros. A bandeira 
do Divino e a Coroa completavam a comitiva. Festeiros ajuntados, o grupo seguia em procissão 
dentro de um círculo de fitas, para a missa solene. Músicas e rezas eram o prelúdio de um dia 
inteiro de festa (MENDONÇA, 1974).  

Transcendendo os motivos religiosos, este encontro era um componente “cristalizador 
da identidade social e territorial” do povoado, cumprindo dupla finalidade: “era o elo entre a 
comunidade e o Estado, por meio de instituições eclesiais e, ao mesmo tempo, o núcleo no qual 
ela reforçava seus laços e reproduzia sua identidade” (LOURENÇO, 2002, p.197). Em um 



imenso território colonial, cujos núcleos “civilizatórios” se concentravam no litoral, e com um 
interior desprovido de povoações, todo o evento extra-cotidiano polarizava múltiplas funções: 
religiosa, lazer, discussão política, etc. Gente das fazendas se encontrando com os moradores 
do arraial. Neste início de construção de uma sociedade, o pátio da Igreja era o espaço para 
onde convergia todo evento de importância. 

  

... era a presença da Igreja a grande força catalisadora, cuja influência 
ousava resistir. Principal fator de coesão para os aglomerados nascentes, 
jamais cessou de constituir um motivo para a presença obrigatória não 
apenas da população urbana, mas também da gente da zona rural 
circunvizinha, que não titubeava em fazer sacrifícios para assistir às missas 
dominicais e não se furtava ao prazer de tomar parte nas festividades do 
calendário católico, oportunidades ansiosamente esperadas numa época de 
vida social tão restrita.(AZEVEDO, 1992, p.64). 
 

Visualizando esse ponto catalisador, não fica difícil imaginar a chegada para a festa das 
famílias saídas de todos os lados, passando sobre as pinguelas dos córregos das Lages, da 
Santa Rita, do Barro Preto, das Bicas, por entre as ruas estreitas e empoeiradas. Gente a pé, a 
cavalo, em carros-de-boi, em carroças, saciando sua sede nas bicas e nos regos, fundamentais 
para uma comunidade de parcos recursos técnicos, vivendo sob o jugo do meio natural. A 
cidade cresceu, para além inclusive da beira da água, povoaram-se os morros, ultrapassando 
grande parte da bacia do Córrego das Lages.  

O objetivo desse trabalho é analisar a evolução da área central da cidade de Uberaba a 
partir dos principais elementos que a compõe, sob uma perspectiva geográfica e histórica. Para 
tanto, adotou-se como metodologia a revisão a bibliografias referentes à formação do núcleo 
urbano de Uberaba, de arquitetura e urbanização; como a história da cidade de Uberaba tem 
início onde hoje é o centro da cidade, o estudo de sua evolução, necessariamente corresponde 
ao da história do Centro. A partir de então, houve a necessidade de aprofundar o estudo das 
transformações espaciais sofridas no passado, pelo bairro, construindo um histórico de agentes 
que atuaram nesta dinâmica. Esta abordagem conduz ao entendimento dos processos que 
configuram tal espaço, permitindo que, no presente, possamos conhecer melhor sua dinâmica. 
As publicações e pesquisas disponibilizadas pelo Arquivo Público de Uberaba (APU) foram a 
base para esta etapa do trabalho.  
 
O Centro 

 
O Centro é um reduto de nossa história material. Compõem o bairro “Centro”, da cidade 

de Uberaba, 33 ruas e avenidas sendo muitas delas importantes vias, cortando o bairro em 
distintos sentidos. Destas vias, 17 são limítrofes, separando o Bairro “Centro” dos Bairros Boa 
Vista, Estados Unidos, Fabrício, Mercês, São Benedito, Abadia. Esta divisão é, em realidade, 
apenas a título de planejamento urbano, pois não há nenhum limite que confira características 
específicas a este bairro, em relação aos outros confrontantes. No zoneamento urbano sim, 
existe outra classificação de Zona Central (ZC), que possui características muito próprias – 
definidas inclusive pelo Plano Diretor - e que, embora englobe todo bairro Centro, estende-se a 
uma parte significativa de todos os bairros confrontantes, especialmente o São Benedito. 

Os inúmeros córregos que compõem a bacia do córrego das Lages são indicativos de 
sua morfologia. É comum o uberabense referir-se ao Centro como “lugar baixo”: quem dos 
bairros vai ao Centro desce; sete são as colinas que se encontram “lá embaixo”; os córregos 
são seus divisores: é lá que as águas se encontram. As colinas são os “altos”. 

 Tais córregos constituíram um importante elemento de escolha do lugar para a criação 
do arraial de São Antonio e de São Sebastião de Uberaba (LOURENÇO, 2002). Isto é relatado 



por Pontes (1978, p.243-244) que verifica que os extremos da povoação, na época, eram 
marcados pelos regos de água para abastecimento; as primeiras casas ficavam em pontos 
próximos a eles, que doravante cortavam as ruas. O trânsito de carros-de-boi acabava por 
espalhar a água pelas ruas “formando um lamaçal podre o ano inteiro”. Ele relata ainda que nos 
“pontos onde as águas não são fáceis”, a vila começou a estender-se para os lados, acima da 
Igreja Matriz e da Rua Artur Machado, onde “se furaram as primeiras cisternas”. A dependência 
do manancial hídrico é visto ainda hoje em muitas fazendas antigas da região, que além de 
usarem a água para fins domésticos, empregam-na para movimentar instrumentos como o 
monjolo e o moinho. 

Os riachos são os agentes morfológicos da nucleação: “o alinhamento sinuoso por efeito 
de acompanhar, no princípio, as voltas dos córregos, resultou nas ruas tortas que nem sempre 
conservam a mesma largura em toda a sua extensão” (PONTES, 1978, p.243-244).  Para Tuan 
(1980, p.134), o “vale ou bacia fluvial de tamanho modesto atrai os seres humanos por razões 
óbvias. Ele promete uma subsistência fácil, por ser um nicho ecológico altamente diversificado: 
há uma grande variedade de alimentos nos rios, nas planícies de inundação e nas encostas do 
vale”. 
      Como a água é elemento vital, não fica difícil entender o porquê da escolha do sítio da 
cidade de Uberaba. Não obstante, ela constitui apenas mais um elemento. Uberaba encontrava-
se na rota das minas de Goiás. Seria o lugar ideal para suprir os viajantes que por ali passavam. 
Os solos férteis eram outro fator de alta relevância para a escolha do sítio. “Trata-se de uma 
área onde afloramentos basálticos originaram latossolos roxos, de grande fertilidade, 
primitivamente cobertos por mata decídua e cerradão” (REATTO, CORREIA, SPER, 1998 apud 
LOURENÇO, 2002, p.87).  

O sargento-mor Antônio Eustáquio da Silva e Oliveira, comandante regente do Sertão 
da Farinha Podre que, segundo Pontes (1978, p.76) era um “mineiro distinto, de gênio 
empreendedor”, foi um dos grandes responsáveis pela ocupação da região. Entre os anos de 
1809 a 1812, fixou morada às margens do córrego das Lages. Mais adiante, em seu retiro, 
fundou um novo povoado. Para tanto, estimulou a transferência dos moradores do povoado 
existente na cabeceira do ribeirão Lageado (próximo a onde é hoje o bairro rural de Santa 
Rosa), que segundo ele não apresentava condições para prosperar. Rezende (1991, p.27) 
acrescenta que a escolha do sítio se deve também pela sua proximidade com as terras 
indígenas, o que facilitava ao Major “o exercício de sua função de curador de índios”.  Todos 
esses fatores garantiram a migração para o local onde é hoje o Centro de Uberaba que, no ano 
de 1812, recebeu a doação de um patrimônio. Este consiste em uma “terra destinada pelo seu 
proprietário a ser nela construída a cidade” (MORAES, 1992). Tristão de Castro ofereceu o 
Patrimônio a Santo Antônio e a São Sebastião, sob a custódia da Igreja. No ano de 1820, o 
então Distrito de Índios, título recebido em 1811, foi elevado à categoria de Freguesia ou 
Paróquia, tendo à frente Vigário Silva. 

O tempo seguiu seu curso, novas festas religiosas e hábitos foram sendo incorporados, 
o povoado foi congregando mais indivíduos. No ano de 1836, a Freguesia tornou-se Vila. É 
necessário destacar que essa evolução deveu-se em parte a Major Eustáquio, que implementou 
uma série de medidas que conferiram projeção à vila. Lourenço (2002, p.239) destaca que “o 
desvio da Estrada dos Goiases para dentro da localidade, a instalação do porto da Ponte Alta, e, 
finalmente, a abertura de um caminho mais curto e regular até Goiás”, foram ações que “fizeram 
aumentar a fluidez da drenagem da região pelo arraial/vila, rumo às cidades primazes e destas, 
para a região”. Além do mais, ele ressalta o empenho da elite uberabense em expulsar os índios 
e requerer sesmarias. Isso configurou Uberaba como ponto de “intersecção entre dois sistemas 
dentríticos”: as redes do noroeste paulista e do oeste mineiro, na década de 1840 – 
consolidando-se  
 



como boca do sertão, com características muito especiais: era intermediária 
entre duas cidades primazes – Rio de Janeiro e São Paulo -, e três regiões 
– Triângulo, Goiás e Mato Grosso. Daí seu excepcional crescimento, a 
ponto de se transformar numa das principais cidades do interior do Império 

do Brasil (LOURENÇO, 2002 p.239). 
  

 A agricultura de subsistência e a atividade pastoril, determinadas pelas condições de 
solos férteis nos vales fluviais e dos campos naturais, foram as primeiras atividades 
econômicas, das quais demandavam o aporte de outras, como o comércio de sal. Para melhor 
entender como atuava a dependência de Uberaba às atividades agropastoris, deve-se lembrar 
que, com a concessão de inúmeras sesmarias, as terras do Sertão da Farinha Podre foram 
intensamente ocupadas. As dificuldades para deslocamentos obrigavam os fazendeiros a 
constituírem capelas que, conforme aponta Lourenço (2002, p.229), tinham o intuito de atender 
aos interesses “religiosos, sociais e econômicos mais imediatos”. Essas povoações tinham 
Uberaba como “núcleo de polarização mercantil e política dessa rede de arraiais”.  

O gado para metabolizar seu alimento necessita de sódio - esse é um dos elementos 
que compõem o sal branco.  Em uma região dedicada ao pastoreio, Uberaba se define como “o 
principal centro distribuidor de sal para uma imensa área de pecuária extensiva que incluía o 
Triângulo Mineiro, Goiás e Mato Grosso” (LOURENÇO, 2002, p.231).  

Pontes (1978 apud Rezende, 1991, p.39), diz que, no período de 1827 a 1859, a 
população de Uberaba “aumentou e o comércio nos três últimos anos, quadruplicou a venda do 
sal cuja importação subia a 135 mil sacas”. Contudo, esse quadro não perdurou muito tempo, 
pois outra rota, pelo porto de Frutal, reduziu o movimento na praça uberabense, fato que trouxe 
profunda crise. O comércio, neste ínterim, adquiriu novo fôlego com a produção de algodão para 
exportação, a chegada de imigrantes e a ampliação do comércio de secos e molhados 
(PONTES, 1978). 

É do historiador Borges Sampaio, a autoria de um censo que registrou o número de 
habitantes brancos, livres e negros, o número de ruas e de moradias, e outros dados relevantes, 
que foram fundamentais para a elevação da vila à categoria de cidade, no ano de 1856.  
Azevedo (1992, p.52) ressalta que a emancipação política do Brasil, “abriu excelente 
oportunidade para a ereção de novas cidades, dentro de uma compreensível política de 
fortalecimento da unidade nacional ou no desejo de sanar algumas injustiças”. 
 Com a Guerra do Paraguai (1865 – 1870), a posição estratégica da cidade possibilitou a 
renovação comercial e urbana. Os combatentes transformaram Uberaba em ponto de passagem 
das tropas que se dirigiam ao front, em Mato Grosso. Rezende (1991, p.62) explica que a 
Guerra do Paraguai suprimiu algumas das rotas de abastecimento de Mato Grosso ficando a de 
Uberaba, a única viável: 
 

[...] Uberaba canalizou então todo esse comércio. A estrada Uberaba – Vila 
Boa – Cuiabá foi incrementada e os carros de bois e tropas transformaram 
esta, em via fundamental de ligação entre a Corte e „as províncias centrais‟, 
fazendo de Uberaba um ponto chave para as operações militares e 
comerciais que visavam defender e abastecer a província de Mato Grosso. 
 

 O desenvolvimento do comércio trouxe diversificação e transformação da relação cidade 
x campo observadas com o ingresso de Uberaba na vida urbana de fato, consubstancializada 
por meio da abertura de escolas, teatro, etc. Pontes (1978, p.93) diz que em 1874 a cidade 
encontrava-se em situação de ascensão. “Havia, além de armazéns de sal e molhados, dez 
casas de varejo e doze de atacados e varejo. O tráfego das mercadorias em trânsito pelas 
estradas do município elevou-se [...]”.  



 O sucesso da produção de café no Estado de São Paulo gerou grande riqueza, que 
embora concentrada nas mãos de poucos, possibilitou ao país adotar algumas tecnologias, 
inserindo-se gradativamente no meio técnico, definindo-se, conforme a divisão internacional do 
trabalho, como exportador de produtos primários e importador de produtos manufaturados.  

A máquina a vapor aporta em terras brasileiras, nos trilhos das locomotivas, sinônimos 
do progresso e da modernidade. A expansão do café no Oeste Paulista e no Triângulo Mineiro 
propiciaram a vinda da ferrovia, fato que se consolida em 23 de abril de 1889. Tem início a 
revolução que transforma radicalmente Uberaba. 

As primeiras edificações de Uberaba empregavam madeiras de lei, principalmente a 
aroeira, para produção de esteios, madeiramentos dos telhados, portas e janelas. O pau-a-
pique, o adobe, a taipa, e até mesmo o capim, foram intensamente empregados, por se tratarem 
dos materiais disponíveis na região e exigirem simples técnicas construtivas, materializando-se 
nas casas de partido colonial. Um sobrado construído inteiramente de tijolos foi edificado pela 
primeira vez em 1885. Posteriormente, só em 1889, com o prédio da estação da Mogiana. Nesta 
construção pioneira foram utilizadas telhas francesas na cobertura (PONTES, 1978). 

Pontes (1972) relata que a chegada da ferrovia naquele ano, foi o marco que dividiu a 
história da arquitetura local. Com a ferrovia, chegaram engenheiros, mão-de-obra especializada, 
novas técnicas e conhecimentos construtivos trazidos, principalmente, da Europa pelos 
imigrantes.  

O imigrante, com destaque para o italiano e o espanhol que aportaram em terras 
uberabenses, promoveram uma revolução nos costumes e hábitos, que se efetivaram na 
adoção de novos partidos arquitetônicos e novas tecnologias. Eram entalhadores, pintores, 
escultores, arquitetos e construtores. O emprego de concreto armado utilizado na construção da 
penitenciária, atual prédio da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, data de 1910. 

Rezende (1991, p.21) ressalta que a vinda da Mogiana para Uberaba desenvolveu 
ainda mais o mercado interno, “acelerou o processo de urbanização, promovendo o apogeu 
comercial-urbano da cidade e provocou a estagnação de outros centros não beneficiados 
diretamente pela estrada de ferro”. A ferrovia proporcionou uma extrema facilidade nos 
deslocamentos de pessoas, produtos e materiais empregados para construção. Neste período, 
várias melhorias foram implementadas, tais como: iluminação pública, passeios, criação da 
primeira praça – atual Rui Barbosa- entre outras, são da virada do século a construção de 
teatros, hotéis, restaurantes e lojas de artigos de luxo.  

A povoação do que futuramente tornou-se Uberaba começou num fundo de vale 
abundante em água, repleto de mata de galeria. Hoje, não há mais mata, nem regatos, ou 
resquícios de córregos nestas áreas, pois o urbanismo sanitarista do início do século XX 
sepultou-os. 

O fundo de vale onde a cidade nasceu, encontra-se numa altitude próxima a 760 
metros. À medida que houve a expansão da malha urbana, áreas mais baixas, próximas a 740 
metros, foram sendo ocupadas. As cotas mais elevadas do bairro Centro estão a uma altitude 
de 770 metros. A gênese da cidade processou-se nesses níveis. Os bairros mais jovens ocupam 
as áreas mais altas, com cerca de 820 metros de altitude, o que gera uma amplitude em relação 
às áreas mais baixas, de quase 100 metros. As partes altas são mais aplainadas em seus 
divisores de água que, em seu conjunto, formam a Bacia do Córrego das Lages. Partindo destes 
divisores rumo ao leito dos córregos, a declividade suave torna-se mais intensa e abrupta em 
alguns locais (Av. Leopoldino de Oliveira, leito do córrego das Lages, nos domínios do Bairro 
Centro, encontra-se entre 746,5 a 736 metros de altitude. Partindo dela, no início da Rua Major 
Eustáquio – 740,5 - sentido São Benedito, chega-se à cota 768,3 metros).  
  As inúmeras vertentes que compõem essa bacia formam o Córrego das Lages, que 
passa sob a Avenida Leopoldino de Oliveira, em galeria que, após rotatória com a Avenida 
Cândida Mendonça Bilharim, mostra-se a correr sobre a rocha fresca. Neste ponto, pode-se ver 



o motivo pelo qual o córrego recebeu a denominação “das Lages”, pois ao fundo de seu leito 
exibe formações basálticas.  
 
 

Elementos do Centro de Uberaba 
 
Praça Rui Barbosa 

 
 

No cotidiano do uberabense a Praça é lugar de passagem, perceptível na 
movimentação de pessoas subindo e descendo as ladeiras. É também lugar de parada, ponto 
de encontro, de chegada, de partida, de descanso (bancos à sombra). As portas do comércio 
abrem cedo, fecham à tarde e o movimento continua. Na madrugada, silenciam, exceto a 
lanchonete, local obrigatório dos boêmios de plantão. Um descanso até o amanhecer, 
despertado pelo o ronco dos ônibus e dos carros, pelo burilo dos estudantes, pela pressa dos 
trabalhadores... 

Tudo surgiu onde hoje é a Praça Rui Barbosa, lugar que muitos denominam de “o 
coração da cidade” (figura 2). Ao redor de um curral, a nucleação foi formada, e o tempo 
encarregou-se de transformar o remoto povoado em uma profícua vila. A Capela inicialmente ali 
edificada tornou-se a Matriz; à sua frente, o Largo.  

Assim como o povo foi lentamente adquirindo hábitos e costumes urbanos, suas 
necessidades foram se refinando. O Largo deu lugar à Praça da Matriz. No ano de 1894 foram 
construídos os jardins, o coreto e o chafariz. Em 1906 foi denominada Praça Afonso Pena. 
Reformada em 1917, recebeu uma imagem do Cristo e a denominação de Praça Rui Barbosa. 
Ligada à memória da praça, a Câmara do Município, no canto inferior esquerdo (1837). 

Na década de 1930 a paisagem era romântica (figura 1), repleta de palmeiras e árvores 
que compunham bucólica paisagem, junto às ecléticas construções do período. A praça, que já 
teve fonte luminosa, era o lugar do footing da juventude e da quermesse dos religiosos. Em 
depoimento fornecido ao Arquivo Público de Uberaba (APU, 1992), Dr. Humberto Ferreira assim 
a descreve: 

 
A Praça Rui Barbosa, até hoje assim chamada, foi na década de 20 um 
recanto de felicidade, onde as crianças daquele tempo brincavam 
despreocupadas, os casais de namorados ali faziam suas confidências e os 
mais idosos passavam seu tempo em conversas com os amigos, num 
verdadeiro lazer. Era por assim dizer o ponto de convergência de toda a 
comunidade. 
Guardo na lembrança as lindas palmeiras imperiais que ladeavam o 
quadrilátero que compunha o seu formato. Os canteiros floridos ficavam 
bem guardados na minha memória. O coreto fazia o requinte da praça, 
onde aos domingos havia retretas por bandas de música, para o deleite de 
seus freqüentadores. Tudo passou, porém a saudade ficou.  

 
 Nas fotografias da praça, daquele período, percebe-se a preocupação estética nas 
construções e harmonia do conjunto. Contudo, os valores da sociedade estão em constante 
movimento guiados pela conjuntura nacional e mundial. As palmeiras cultivadas na praça 
remetiam às fazendas. O Brasil da urbanização, do desenvolvimento, precisava mostrar o peso 
que tinha sua nova crença. Foi com esse pensamento que Whady Nassif derrubou as palmeiras 
e árvores da praça. Nas décadas seguintes, ela receberia novos contornos. Foi, a partir de 
1970, que esses novos valores da sociedade irão exercer desmedida influência. A praça de 
lazer cede espaço a um dos símbolos da modernidade: o automóvel; é nesse período que ela 
torna-se um grande estacionamento de carros e de ônibus. 



 
 

 

Figura 1: Praça Rui Barbosa em 1930.  
Fonte: APU, 2001.  

 

As palavras de Padre de Aquino Prata (APU, 1992) exprimem o sentimento causado 
pelas mudanças do local: 
 

A Praça Rui Barbosa pareceu-me hoje um campo de experiências. Cada 
prefeito procura mostrar ali as suas concepções artísticas. Cortaram as 
palmeiras, tiraram o coreto, acabaram com a fonte luminosa, construíram 
um mictório público e fizeram da bela e saudosa Praça um mal cheiroso 
estacionamento de ônibus e um atravancado ponto de camelôs[...]. 
 

 O estacionamento de ônibus não tinha nenhum atrativo para o povo, a não ser pela 
funcionalidade dos transportes públicos. A praça ficou vazia, exceto pelos camelôs, até que, na 
década de 1990, por iniciativa do prefeito Hugo Rodrigues da Cunha e pelas mãos do arquiteto 
paisagista Ricardo Ney Ururahy, ganhou novas formas, reviveu.  

Não foi apenas a praça que com o tempo transformou-se; o entorno também sofreu 
evoluções: as antigas casas de adobe, de taipa e de pau-a-pique deram lugar a suntuosos 
sobrados em estilo eclético e mais recentemente, aos altos edifícios construídos com o emprego 
de concreto armado. O campo de visão restringiu-se. A Matriz, ou melhor, a Catedral 
Metropolitana deixou de ser a referência na paisagem para disputar destaque junto aos prédios.  
 



 
 Figura 2: Praça Rui Barbosa, Bairro Centro de Uberaba. 
 Fonte: SILVEIRA, L. J. out. 2006. 

 
 
Rua Artur Machado 
 

 Tendo início na Praça Rui Barbosa, a Rua Artur Machado, antiga Rua do Comércio, 
parece ter nascido para este fim. Ainda no século XIX era a principal rua de Uberaba, dotada de 
diversificada rede comercial, povoada por imigrantes italianos, árabes, portugueses e espanhóis. 
 Informações sobre a diversidade de estabelecimentos comerciais que ali funcionaram, 
compiladas pelo APU (2005), sinalizam a importância do comércio local: encontravam-se 
afinadores de pianos, agências consulares, agências de loterias, alfaiatarias, armarinhos, 
bancos, bandas de música, barbeiros, bilhares, cafés, calçados, caldeireiros, charutarias, 
escolas, depósito de máquinas, confeitarias e padarias, construtora, costureiras, fábricas, 
farmácias, fotógrafo, gravador de carimbo de borracha, hotéis, joalheiros, livraria, loja de tecidos, 
beneficiadora de arroz, mercenária, médicos, modistas, secos e molhados, ourives, gráficas, 
parteiras, quartel, relojoarias, restaurantes, sapateiros, selarias, sorveteiro e tipografias. Nabut 
(1978, apud APU, 2005, p.69), lamenta a perda quase que total das antigas construções da rua: 

 
Nos anos 20, por exemplo, o primeiro quarteirão da Rua do Comércio, era 
todo um bloco uniforme de sobradões que obedeciam aos diversos estilos 
internacionais de construções. E esses estilos iam desde o colonial (talvez 
esta tenha sido o melhor exemplo de colonial em Uberaba) da Notre Dame 
de Paris – antiga residência de Antônio Borges Sampaio, um dos homens 
mais importantes da história de Uberaba – até os estilos neoclássico e 
eclético. Talvez tenha sido esta, a maior perda para a arquitetura 



uberabense. Todo o quarteirão foi demolido, ficando apenas um único 
prédio, o sobrado onde foi a famosa Relojoaria Raul Terra. Hoje, a falta de 
gosto e o improviso, tomaram conta deste quarteirão primeiro. 
 

Atualmente, a rua tem um “Calçadão”, construído no ano de 1994, que possibilitou aos 
pedestres mais conforto e segurança para transitar no trecho compreendido entre a Praça Rui 
Barbosa e a Avenida Leopoldino de Oliveira. Para os comerciantes o Calçadão otimizou as 
vendas. Basta lembrar que o passeio, muito estreito, não permitia que o transeunte apreciasse 
tranqüilamente as vitrines.  

Os camelôs, que ficavam espremidos nas calçadas da Rua Alaor Prata e da Praça 
Henrique Kruger, ganharam, no ano de 1998, um espaço digno: o Centro Popular de Compras, 
conhecido como “Camelódromo”, instalado no quinto quarteirão cuja inauguração foi noticiada 
no Jornal de Uberaba (12/07/1998, apud APU, 2005, p.97): 

 
O Centro Popular de Compras (Camelódromo) começa a funcionar amanhã 
com aproximadamente 70 barracas. Ontem foi o último dia de permanência 
dos camelôs nas ruas do centro da cidade. A atividade a partir de agora 
passa a ser restrita somente ao Camelódromo, ficando proibido a venda 
ambulante em pontos fixos de qualquer trecho da área central. 
 

Dotada de edifícios comerciais, escritórios, lojas diversas, galerias, lanchonetes, bares, 
estacionamentos, a Artur Machado é certamente, uma das ruas mais dinâmicas e 
movimentadas da cidade concentrando, em quase toda sua extensão, um importante comércio.    
 
 
Ruas Vigário Silva e Cel. Manoel Borges 
 
 

Cortando a parte inferior da Praça Rui Barbosa, encontram-se as ruas Vigário Silva e 
Cel. Manoel Borges. A antiga Rua Direita tem nas palavras de Lourenço (2002, p.216) a 
seguinte explicação: 
 

Verifica-se que a Rua Direita era o prolongamento no espaço urbano, da 
Estrada Real, na direção sudeste-noroeste. Essa estrada, aberta pelo 
sargento-mor Antônio Eustáquio em 1827, passou a ligar São Paulo a Goiás 
e a Cuiabá, por um caminho mais curto que a antiga Estada do Anhanguera 
[...] 

 
 É a rua que, nas fotos antigas, mostra-se povoada de carros-de-boi. Paralela aos 
córregos é sinuosa, estreita e conserva, ainda hoje, muitas casas antigas em vários estilos: 
eclético, art-decó, moderno. À medida que se caminha em direção ao bairro, o comércio cede 
lugar às casas residenciais.  

Esta mesma rua, que do lado oeste da praça passa a se chamar Coronel Manoel 
Borges, é caracterizada pelos vários prédios comerciais e residenciais em seu curto trajeto. 
Nela, muito do casario antigo foi demolido, sendo o mais recente e que causou grande comoção 
local, o Palacete João Naves, que estava em processo de tombamento. Em seu lugar foi 
edificada uma galeria comercial. 

É da Praça e dessas ruas acima citadas, que a cidade se expande. Elas correspondem 
historicamente ao núcleo de formação urbana de Uberaba. A partir delas, é que derivam-se as 
outras ruas do centro, como a Tristão de Castro, a Olegário Maciel, a Santo Antônio, a São 
Sebastião, a João Pinheiro, a Lauro Borges, a Alaor Prata, a Segismundo Mendes, entre outras. 
 



Igreja de Santa Rita e Mercado Municipal 
 

Não é por acaso que, nas cidades em processo de metropolização, as igrejas tiveram 
garantida a sua integridade, servindo como “testemunho do passado” (LEMOS, 1980). A Igreja 
de Santa Rita é um exemplar único da arquitetura barroca na região. Diga-se de passagem, um 
barroco tardio, de contornos simples quando comparado às produções do ciclo do ouro, nas 
cidades históricas. Edificada sob a invocação de Santa Rita de Cássia, em 1854, foi construída 
para pagamento de uma promessa.  

Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional "IPHAN", no ano de 
1937, passou por diversas restaurações. Foi transformada em Museu de Arte Sacra, em 1993. 
Sua exposição conta um pouco da história do catolicismo na região.  
 Em fotografias antigas, nota-se que passou por períodos de abandono. A construção de 
um hospital inseriu na paisagem ao fundo, um imenso paredão. Um trabalho de paisagismo, 
aliado à restauração da Igreja, no final dos anos 80, fez do local um dos mais belos cartões 
postais da cidade.  

Defronte à Igreja, o Mercado Municipal, certamente outro importante símbolo da cidade 
é presença significativa em muitos locais do Brasil. Em Uberaba, foi construído em 1879, devido 
ao aumento do comércio local, estimulado, a princípio, pela Guerra com o Paraguai. Funcionava 
em precária construção na rua Lauro Borges. O novo mercado foi inaugurado em 1924, na 
Praça Manoel Terra. 

Em 82 anos de existência, sofreu várias reformas e intervenções. As mais recentes 
buscaram resgatar sua importância histórica e firmá-lo como ponto turístico visto que, no 
Mercado, encontram-se iguarias símbolos de nossa tradição culinária (APU, 2002). 

 
Igreja São Domingos 
 
 Do lado oeste da Igreja de Santa Rita está a de São Domingos. Quem a vê, não se 
mostra indiferente. O primeiro templo dos Dominicanos no Brasil, de eclético, reúne a 
simplificação da arte neogótica européia, elaborada com materiais locais. A construção teve 
início em 1899, e destaca-se pelo emprego da pedra tapiocanga e a adoção de abóbadas e 
arcos, até então inéditos na região. As duas torres, que datam de 1914, comportam duas flechas 
metálicas confeccionadas por Afonso Restivo, serralheiro italiano (APU, 2005). 
 No pátio da Igreja, a Casa do Rosário, sobrado edificado para comportar a antiga 
tipografia dos Dominicanos, já foi escola apostólica e sede da Fundação Cultural, atualmente 
encontra-se alugada ao Ministério Público Estadual. Compõe com a Igreja paisagem singular 
realçada pelos jardins de palmeiras imperiais.  

 
 

Praça Henrique Kruger 
 
 Outra importante área pública de destaque no bairro Centro é a Praça Henrique Kruger, 
conhecida como Praça dos Correios. Construída a partir da urbanização da Avenida Dr. Fidélis 
Reis em entroncamento com a Avenida Leopoldino de Oliveira, cercada de edifícios, tem à 
frente, a sede dos Correios, construção moderna da década de 1960. Já foi ponto de embarque 
e desembarque de passageiros do transporte coletivo. Atualmente foi ajardinada, tendo sido 
instalados banca de revistas e de livros. É alvo de muitas críticas, pois os projetos lá 
implementados, não a transformaram em um lugar agradável à população. À noite, a iluminação 
é deficiente o que gera insegurança.  

 
 
 



O marco da modernidade local: As “novas” avenidas de Uberaba 
 
 
 Epidemias, elevada mortalidade e a própria consciência das precárias condições dos 
trabalhadores nas cidades, bem como, a necessidade do Estado em alcançar essas 
populações, corroboram para o surgimento do urbanismo na Europa dos séculos XVIII E XIX. 
Esse dispositivo, somado às descobertas de ordem sanitária, proporcionaram a melhoria na 
qualidade de vida e no aumento da população mundial. 
  A Uberaba cortada por córregos e nascentes sofria da falta de água potável. Epidemias 
decorrentes da contaminação do lençol freático causadas pelas “fossas negras” eram 
freqüentes. Essa situação foi propícia à atuação desse dispositivo moderno (urbanização), 
nascido da necessidade de se regular o espaço urbano, de modo a garantir também a sanidade 
da população. 
 O Brasil do século XIX, início do XX, acompanhou a implantação de um urbanismo 
chamado por Campos Filho (2001, p. 34-35) de cívico-embelezador, o qual consistia na criação 
de “grandes praças, avenidas e bulevares”, simultaneamente a um urbanismo sanitarista, para 
“garantir a saúde ambiental do espaço urbano, assolado por epidemias e pestes que atingem 
todas as classes sociais”.  
 Maricato (2002, p.17), sobre as reformas urbanas, acrescenta que o urbanismo 
moderno implanta, em realidade, as “bases de um mercado imobiliário de corte capitalista”. 
Uberaba, na década de 1920, sofreu um reparcelamento da área central, em virtude do 
crescimento da população local. Foi neste período que os terrenos entre a rua Artur Machado e 
o Mercado Municipal foram desapropriados para a construção de uma avenida. 
 A comunidade necessitava de um mínimo de infra-estrutura urbana, fato que incentivou 
a Câmara a elaborar um projeto denominado “Saneamento e Planta de Expansão de Uberaba”, 
de autoria do engenheiro Saturnino de Brito. 
 

A realização do projeto de Saturnino de Brito interferiria diretamente nos 
córregos da cidade, o que os tornaria excelentes fatores para o 
saneamento, funcionando como drenos naturais, coletores de águas 
pluviais e ao mesmo tempo, oferecendo motivos para o saneamento da 
cidade (PINHEIRO, 1994, p.7). 

 
  Anos após a elaboração e respectiva aprovação pela Câmara (1922), somente em 1937 
é que o projeto sai do papel. A cidade encontrava-se em um calamitoso e elevado estágio 
epidêmico (APU, 1997). A canalização do Córrego das Lages, naquele ano, e do Barro Preto, 
(av. Guilherme Ferreira) em 1938, disponibilizou grande número de lotes no centro urbano, visto 
que estas áreas compreendiam os fundos inabitados das casas nas ruas antigas. Um decreto 
municipal proibia a construção de quaisquer imóveis, numa faixa de 14 metros de cada lado das 
margens dos córregos que atravessavam a cidade na área urbana (idem, ibidem).   

Em 1938, a nova avenida recebe o nome de Leopoldino de Oliveira. Em setembro de 
1939, inicia-se a construção do Grande Hotel, que será símbolo de modernismo na cidade por 
constituir o primeiro arranha-céu do Triângulo Mineiro. Em estilo art-decó, que é tido por alguns 
como sendo um protomodernismo, trata-se de “uma construção de volumetria mais limpa, mas 
ainda com ornamentação de tendência geometrizante”, tem no anexo construído em décadas 
posteriores, um típico exemplar modernista. 
 Em 1945, os córregos da Manteiga e da Estação são canalizados, sendo abertas as 
avenidas Santos Dumont e Fidélis Reis, respectivamente. A Avenida Fidélis Reis tem sua 
ocupação estimulada pela inauguração do prédio da Empresa de Correios e Telégrafos, em 
1955.  



 Estas avenidas centrais, por terem sido concebidas em um período muito distinto 
daquele em que a cidade foi fundada, são morfologicamente mais largas. O período 
correspondente a essa urbanização, é influência da segunda fase do meio técnico, que é 
“marcada pela introdução e difusão do automóvel, do cinema, do rádio, do avião, pelo uso do 
diesel em trens e navios substituindo o carvão, pela eletrificação de ferrovias, pelo uso 
crescente de elevadores e pela verticalização das cidades” (GEIGER, 2003, p. 49).  
 O automóvel transformou significativamente o tecido urbano, “o aspecto da cidade e a 
relação do homem com seu meio ambiente” (TUAN, 1980, p. 19). Santos (2002, p. 107) lembra 
que a paisagem é “testemunha da sucessão dos meios de trabalho, um resultado histórico 
acumulado”. As avenidas acima mencionadas representam o marco de uma nova era. 
 A Avenida Santos Dumont foi ocupada por famílias de maior poder aquisitivo da cidade. 
Toda sua extensão é marcada por mansões. A criação de um condomínio “de luxo”, nos fundos 
do Colégio Marista na década 1950, certamente é uma conseqüência estimulada por essa 
ocupação.  

A Avenida Guilherme Ferreira, em seu início, possui também construções de casas de 
luxo, além do prédio do antigo Colégio Triângulo, hoje, Campus da Universidade de Uberaba. O 
prolongamento dela e sua conseqüente urbanização são relativamente recentes. 

Na Avenida Leopoldino de Oliveira, mais exatamente na área de confluência com a 
Avenida Guilherme Ferreira e a Praça Manoel Terra, é muito marcante a concentração de 
mansões, embora sejam mais antigas, ressaltam a característica elitizante do Centro. O trecho 
da Rua Segismundo Mendes até a Avenida Santos Dumont é o de tráfego mais intenso da 
cidade, conforme informação da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Especiais 
chegando a circular de 3.000 veículo/hora, nos períodos de pico. Este trajeto também abriga as 
instituições financeiras (bancos) da cidade, além de galerias e inúmeros edifícios.  
 Os investimentos do Município para a realização desse “urbanismo-cívico-sanitarista”, 
equipou a cidade de vias de grande fluxo, além de eliminar os problemas de ordem sanitária. 
Consecutivamente ou inevitavelmente, tais medidas favoreceram uma elite detentora de 
terrenos às margens desses córregos, que tiveram seus imóveis muito valorizados. Isso bem se 
enquadra na definição de Campos Filho (2001, p. 20) para a especulação imobiliária: “esse 
fenômeno de ganho privado pelo proprietário de imóvel à custa de um investimento da 
comunidade, através, inclusive, da ação estatal”. Num âmbito geral, fatos similares constituem 
um dos graves problemas do urbanismo nos países como o Brasil, pois, por intermédio da 
especulação urbana, parte da renda nacional gerada é transferida para proprietários de imóveis. 
A “massa trabalhadora urbana” tem apenas a periferia como opção de moradia, “onde sua baixa 
capacidade aquisitiva lhe permite pagar o aluguel ou comprar um terreno” (CAMPOS FILHO, 
2001, p. 39-40). 
   Os córregos canalizados recebiam, além das águas pluviais, a emissão de esgoto. 
Esses poluentes também causam mau cheiro. Foi então que a Sociedade de Engenharia de 
Uberaba propôs a cobertura destes, visando, inclusive, melhor atender aos crescentes fluxos de 
veículos na cidade (APU, 1997). Maricato (2002, p.82) é extremamente crítica a essa fórmula 
lançada pela engenharia urbana, pois, “as obras de canalização de córregos, aos quais se 
sobrepõem as avenidas asfaltadas (e fazem o sucesso de muitos prefeitos junto a seus 
eleitores)”, tamponando os mesmos, somam-se a outros equívocos, agravando as enchentes 
(figura 3). 
 
 



 

Figura 3: Avenida Leopoldino de Oliveira: saneada e urbanizada tornou-se 
área de risco susceptível a enchentes. 
Fonte: SILVEIRA L. J. out. 2006. 

 

As enchentes atualmente correspondem a um dos maiores problemas dessas avenidas 
no Centro. A Prefeitura Municipal tem feito uma série de obras revisando o sistema de 
drenagem, ampliando os canais existentes em um projeto denominado “Água Viva, na tentativa 
de reduzir os efeitos das enchentes no centro.  
 
 
Verticalização  
 
 Em muitas casas antigas do centro de Uberaba, nota-se algo curioso. Belas 
construções, algumas até suntuosas, mas desprovidas de garagem. Esse espaço que, nos dias 
de hoje até chega a pertencer ao corpo da casa, representa quase que uma extensão da sala. 
No passado, um veículo não era preocupação ou primeira necessidade, aliás, esta inovação 
aporta no sertão, pelos idos de 1900. A cidade do tamanho que era, e com a maioria dos 
equipamentos urbanos disponíveis no Centro, dispensava o uso do automóvel, um luxo àqueles 
que gozavam de muitos recursos. Interessante observar que nas décadas posteriores, por volta 
dos anos 50 e 60, prédios exclusivamente para morar não possuem espaço para 
estacionamento, algo inconcebível nos dias de hoje.   

Os primeiros edifícios de Uberaba não foram feitos para habitação, tiveram fim 
comercial. Habitar no Centro era, portanto, sinônimo de estar próximo ao local de trabalho e de 
tudo aquilo que se precisava. Uma década após a construção do primeiro edifício, começam a 
surgir os primeiros prédios de apartamentos, com comércio (edifício misto) funcionando no 
térreo. A cidade que possuía e possui muito espaço horizontal para crescer, viu seu Centro 
concentrar um número cada vez maior de pessoas, a viver em edifícios. A explicação para tal 
fato demanda o entendimento de vários fatores.  
 Campos Filho (2001) explica que a concentração de renda, exclusiva de poucos, gerou 
concentração espacial especialmente nas áreas centrais, promovendo uma verticalização 
excessiva das cidades.  Fato que estimulado pelo regime militar, pós 1964, intermediado pelo 
Banco Nacional de Habitação (BNH) e Sistema Financeiro de Habitação (SFH), alterou o padrão 



de produção das cidades brasileiras, drenando uma quantidade de recursos financeiros, como 
nunca antes visto para o mercado habitacional, modificando o perfil das grandes cidades, pelos 
edifícios de apartamentos (MARICATO, 2002).  
 O Brasil sempre mostrou-se aberto a influências estrangeiras, fato intrínseco a sua 
história. Santos (2002) evoca o sociólogo Gabriel Tarde, lembrando sobre sua lei de imitação, 
ao discorrer quanto à difusão do concreto armado na construção de edifícios e do uso de 
elevadores, que possibilitaram ao homem aumentar em altura suas construções. O resultado de 
influência e imitação, segundo Somekh (1997, p.65), é o mais puro “exemplo típico das cidades 
americanas; os edifícios altos denotam a expansão cultural coincidente com a expansão 
econômica dos Estados Unidos”. 
 Na época em que os Estados Unidos consolidavam-se como grande potência, Uberaba 
inaugurava suas largas e urbanizadas avenidas. Naquela que viria a ser a principal via de 
negócios da cidade, a Leopoldino de Oliveira, o “Grande Hotel”, arranha-céu que abriga um café 
e uma ampla sala de cinema no térreo. Tornou-se um símbolo para a cidade e região, 
representando o marco que estimulou a ocupação daquela área do Centro. Hoje se encontra 
fechado. 
 Ano após ano, a paisagem de Uberaba foi se transformando. As imagens de metrópole, 
estigmatizadas nas histórias em quadrinhos e nos filmes “hollywoodianos”, foram se 
materializando na cidade: disposta no plano, uma imensa massa horizontal de casas e 
sobrados, com um centro ocupado por altos edifícios de diferentes gabaritos, elaborando uma 
geometria ímpar na paisagem. 

A etapa seguinte da verticalização em Uberaba ocorre na avenida Fidélis Reis e na 
Praça Rui Barbosa, que passaram a abrigar edifícios. Nos anos 60, prédios com até 12 andares 
marcam o aumento da construção de edifícios residenciais, comerciais e mistos no Bairro 
Centro (gráfico 1). São 11 edificações – acima de quatro andares - no período; na década 
subseqüente, a construção de prédios comerciais dobrou (gráfico 2). A partir de 1980, a 
ocupação do bairro por edifícios é a maior registrada, chegando a um total de 15 edificações.  
 Nos anos de 1990, com a expansão da verticalização pela área central e periferia, 
iniciada nos anos de 1980, as construções de edifícios reduziram-se para em torno de 60%, 
percentual que manteve em queda nos anos seguintes. As novas centralidades e polos de 
interesse para a especulação imobiliária e sua consequente verticalização, também explicam a 
diminuição de construções.  
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Gráfico 1 - Número de edificações acima de quatro andares, por década, no Bairro Centro de 

Uberaba. 
Fonte: pesquisa de campo, ago. 2008. 



A Verticalização de Uberaba de 1940 até os dias Atuais
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Gráfico 2 - Funções de usos dos edifícios construídos em Uberaba a partir da década de 1940. 

Fonte: pesquisa de campo, ago. 2006. 
 

 Este movimento de queda iniciado nos anos de 1990 tem várias causas. Primeiramente, 
deve-se considerar que, outras localidades da cidade oferecem melhores condições para a 
construção de edifícios, pois, lotes pequenos e caros, ruas estreitas com tráfego intenso e 
saturação de construções verticais que congestionam a área central, influenciam nesta escolha. 
Em segundo lugar, as sucessivas crises econômicas enfrentadas pelo país, afetam diretamente 
o setor da construção civil, que reduz a sua produção em virtude de uma menor procura, em 
determinados períodos.  
  

 
Considerações Finais 
 

Perceber a evolução de sua área central a partir dos principais elementos que a 
compõe, sob uma perspectiva geográfica e histórica possibilitou conhecer as transformações 
espaciais sofridas nesse local e sua correspondência com fenômenos conjunturais globais, bem 
como a influência da evolução para o meio técnico-científico-informacional e consequentemente, 
a incorporação de novas redes. Para tanto, adotou-se como metodologia a revisão a 
bibliografias referentes à formação do núcleo urbano de Uberaba, sua história e também sobre 
arquitetura local e urbanização, além pesquisa empírica, de análise ao lócus. A cidade de 
Uberaba teve início onde hoje é seu centro. O estudo de sua evolução necessariamente 
corresponde à história do Centro. De pequena nucleação, “proto-urbano”, no início do século 
XIX, para uma importante cidade brasileira do século XX, passou por inúmeras transformações 
espaciais, consequência do desenvolvimento econômico regional e nacional. Dos casarios de 
partido colonial, registrados em fotografias pretéritas, às imponentes construções ecléticas dos 
tempos da Belle Époque, no início do século passado, chegando à verticalização característica e 



marca do momento atual, resultado da dinâmica de concentração espacial, o estudo das 
transformações espaciais sofridas no bairro possibilitou construir um histórico de agentes que 
atuaram nesse processo. O surgimento de largas avenidas para dar vazão aos automóveis é 
uma das características mais perceptíveis e que impactaram significativamente a paisagem 
urbana, a exemplo. Esta abordagem conduz ao entendimento dos processos que configuram tal 
espaço, permitindo que, no presente, possamos conhecer melhor sua dinâmica.  
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