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 Compreender a temática das transformações econômicas e políticas em Uberaba, a 

partir da substituição da atividade comercial pela criação de gado zebu, corresponde a um 

melhor entendimento das práticas que ocorreram em um espaço determinado, sendo fruto 

das relações de poder. 

 Por outro lado, não podemos deixar de ressaltar que todas as práticas 

políticas/econômicas que ocorrem em um determinado lugar têm reflexo na cidade. Todas 

estas práticas transformam o espaço de acordo com a realidade, bem como a vivência de 

cada indivíduo; assim, é preciso observar alguns aspectos ligados às diferenças internas 

que, de uma forma direta e indireta, refletem na re/produção do espaço, tornando-se 

imprescindível identificarmos as diversidades e tentarmos construir uma reflexão apoiada na 

heterogeneidade dos grupos e nas práticas sociais na cidade de Uberaba. 

 Conforme Carlos (1996, p. 20), 

Acredito no entanto que podemos acrescentar ao que há também a 

dimensão da história que entra e se realiza na prática cotidiana 

(estabelecendo um vínculo entre o “de fora” e o “de dentro”), instala-

se no plano vivido e que reproduzira o conhecido – reconhecido, 

visto é, é no lugar que se desenvolve a vida em todas as suas 

dimensões. Também significa pensar a história particular de cada 

lugar se desenvolvendo ou melhor se realizando em função de uma 

cultura/tradição/língua/ hábitos que lhe são próprios, construídos ao 

longo da história e o que vem de fora, isto é o que se vai construindo 

e se impondo como conseqüência do processo de constituição do 

mundial. 
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 O lugar é a base da reprodução da vivência de cada indivíduo que pertence a este 

espaço; é impossível separar o corpo (homem) das relações que ocorreram no espaço. 

Podemos, assim, analisar os espaços de acordo com as perspectivas que redimensionam 

as diversidades internas dos grupos. 

 Ao inserirmos as transformações econômicas e políticas na cidade de Uberaba, que 

é o objeto de estudo proposto neste trabalho, é imprescindível estabelecermos a 

importância dos sujeitos sociais e de suas práticas nas relações de poder que permeiam o 

espaço. Desta forma, as famosas casas comerciais são mais do que pontos de troca de 

mercadoria, são também pontos de encontro (CARLOS, 1996). 

 Sendo que destas relações resultou em reformulação constante da hegemonia de 

alguns grupos em determinados espaços, evidenciando o espaço na perspectiva do poder, 

conforme relata Carlos (1996, p. 24): 

A história do individuo é aquela que produziu o espaço e que a 

ele se imbrica, por isso que ela pode ser apropriada. Mas é 

também uma história contraditória de poder e de outras, de 

resistências compostas por pequenas formas de apropriação. 

O espaço do poder enquanto espaço do vazio, é o espaço do 

interdito/interditado. Os espaço do monumentalidade se 

cruzam, é o espaço de poder, e por isso “de ver”. O espaço e 

construído em função de um tempo e de uma lógica que impõe 

comportamentos, modos de uso, o tempo e a duração do uso. 

 Considerar a produção espacial inserida no cotidiano dos indivíduos e ainda 

considerar as vivências de cada sujeito em suas especificidades é um dos grandes desafios 

do século XXI, visto que grande parte dos pensadores do espaço consideram o homem 

como um objeto cuja função essencial é servir ao seu próprio espaço de vivência (lugar), 

através da reprodução constante do capital. Constata-se então que o homem não é algo que 

está inserido no seu espaço, ao contrário, ele está naquele contexto somente para ajudar a 

acumular o capital, ou seja, a análise do lugar aparece como um verdadeiro desafio para as 

análises do que chamamos mundo moderno. 

A Origem Histórica de Uberaba 

 Vários foram os momentos na história de Uberaba que antecederam sua condição de 

cidade no ano de 1856. 

 Uma prática que era feita pelos primeiros indivíduos que aqui chegaram era o 

costume de deixarem as provisões dentro das árvores, visando o abastecimento dos demais 
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na volta, porém ao retornarem estas provisões encontravam-se podres. Devido a este caso 

deram, à região oeste do Desemboque, o nome de Sertão da Farinha Podre. 

 Esta região, atualmente, é o Triângulo Mineiro; possui os seguintes limites: ao norte 

com o Estado de Goiás, pelo rio Paranaíba, ao sul com o Estado de São Paulo pelo Rio 

Grande, à leste pela Serra da Mata da Corda e o rio Paranaíba. 

 Até o ano de 1748 pertenceu à capitania de São Paulo, integrando desde então, a 

capitania de Goiás até 1816, quando passou a pertencer à capitania de Minas de Gerais. 

 A região era despovoada e possuía como via de acesso conhecida a estrada de São 

Paulo a Goiás, a “Estrada do Anhangüera”, sendo que o sertão era desconhecido, habitado 

em grande parte pelos índios Caiapós. 

 Os primeiros pioneiros ao entrarem na região, conforme afirma Rezende (1983, p. 

25), 

...eram oriundos do mais importante núcleo populacional da 

região o antigo Arraial do Desemboque, cujas as minas, em 

fase de esgotamento, compeliram parte de seus habitantes a 

migrarem rumo ao oeste, com o intuito de penetrar e explorar a 

extensa faixa de terras, compreendidas entre os rios Grande e 

Paranaíba, a fim de conseguirem melhores condições de vida. 

A ocupação e povoamento das novas terras deram-se através 

do sistema de sesmarias adotado pelo governo Goiás. 

 É notório o fato de que a ocupação das terras compreendidas entre o Rio Grande e 

rio Paranaíba não aconteceu por acaso, ou seja, houve o esgotamento das minas do antigo 

Arraial do Desemboque, ocorrência que forçou a procura por novas terras. Esta ocupação e 

povoamento ocorreram através do sistema de sesmarias adotado pelo governo de Goiás. 

 Com as doações das sesmarias, as demarcações oscilantes dos “aventureiros” 

encontraram um sertão inóspito, porém de terras férteis. 

 Outro ponto que não pode deixar de ser explicado é a penetração paralela à primeira 

entrada a oeste do Desemboque, realizada pelo sertanista José Francisco de Azevedo, que 

iniciou a fundação de um pequeno núcleo populacional nas cabeceiras do Lajeado, sendo 

que este pequeno núcleo com algumas dezenas de cabanas construídas. 

 Já em meados de 1811, o Capitão Eustáquio realizou uma segunda bandeira pelo 

sertão, visando ampliar o seu conhecimento sobre o espaço a ser ocupado. Porém, durante 

o percurso constatou a falta de determinados elementos como terras férteis e água que 
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poderiam prejudicar o povoamento. Sendo assim, avançou mais 15 quilômetros, 

aproximando-se do córrego da Laje, onde encontrou condições favoráveis. 

 Neste local, edificou uma casa, segundo Rezende (1983, p. 27), instituindo uma 

propriedade à qual deu o nome chácara da Boa Vista, 

A escolha desse lugar é explicada também pela proximidade 

em relação às terras indígenas, ficando assim mais fácil o 

exercício de sua função de curados de Índios. 

 Visando melhorar os serviços feitos na chácara, o Capitão fez algumas construções 

para facilitar o trabalho em sua propriedade, como o retiro para instalar seus animais e uma 

tenda de ferreiro. Com o passar do tempo, várias pessoas que habitavam o Arraial da 

Capelinha, informadas das ótimas condições do local para moradia e plantio, transferiram 

suas casas para o retiro. 

 Sendo assim, como ressalta Rezende (1983, p.28), 

A povoação logo assumiu grandes proporções sendo elevada à 

condição de freguesia em de 20 de março de 1836, portanto, 

município independente, separado de Araxá, com o nome 

definitivo de Vila de Santo Antônio de Uberaba. E em 02 de 

maio de 1856 alcançou as prerrogativas de cidade. 

 Analisamos até este momento a formação histórica do município de Uberaba, pois 

achamos imprescindível a interface entre a História e a Geografia. 

 Ao falarmos de um determinado tema é preciso conhecer além do espaço geográfico 

o qual estamos analisando; é preciso também conhecer a historicidade deste local, e dos 

sujeitos sociais que atuam a todo momento neste espaço. Na nossa análise, é impossível 

estudarmos as transformações políticas e econômicas em Uberaba, sem aprofundarmos um 

pouco na sua história e formação, para podermos avançarmos na análise crítica e do tema 

abordado. 

Os Partidos Políticos 

 Com a emancipação política do Brasil em relação à Portugal no ano de 1822 , cindiu-

se logo , em Partido Liberal e Partido Conservador. Destes em conseqüência da Revolução 

de 7 de Abril de 1831, saíram para o campo da luta de opiniões três novos partidos: o 

Restaurador, o Republicano e o Liberal. 

 O último fundiu-se em Moderado e Exaltado, esta disputa pelo poder na política fica 

clara nos dizeres de Pontes (1978, p. 98): 
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Na campanha, o Moderado tornou-se senhor as situação e, 

procurando harmonizar as dissensões reinantes no seio do 

Partido Exaltado, aceitou alguns dos princípios deste, 

desfraldando, em seguida, a bandeira Liberal. Isso foi a 13 de 

outubro de 1831. A luta entre os poderes legislativo e 

executivo, fortemente acentuada seis anos depois, determinou 

o aparecimento, em 17 de setembro de 1837. do Partido 

Conservador que, galgando o poder, neste se manteve até 22 

de julho de 1840, substituindo-se pelo Liberal que esteve de 

cima apenas nove meses. Pois, a partir de 23 de março do ano 

seguinte, quando caiu, cedeu lugar ao Conservador até 2 de 

fevereiro de 1844. Foi no fim deste período de elevação dos 

Conservadores, que a sociedade uberabense se separou, até 

hoje, em dois partidos políticos. 

 A organização política de Uberaba era primitiva, constituindo-se de elementos de 

ambos os partidos, emigrados em sua maioria da antiga Vila do Desemboque onde só 

existia o partido Conservador (cascudo), do qual era chefe o Cônego Hermorgenes 

Caasimiro de Araújo. 

 Com a proclamação da República que já era esperado por muita gente em Uberaba. 

Diversos telegramas chegaram até a cidade no dia 16 de novembro de 1889, noticiando os 

acontecimentos do dia anterior, no Rio de Janeiro, se para uns causaram surpresa, para 

muitos sucedeu o contrário. Porém, mesmo assim, pairava a dúvida, a incerteza sobre a 

veracidade dos acontecimentos. 

O Processo Econômico 

 A localização geográfica sem dúvida alguma foi uma das grandes vantagens para a 

formação e desenvolvimento econômico de Uberaba. A existência de pastagens excelentes 

e terras férteis foram imprescindíveis para a formação da estruturação socioeconômico da 

região. 

 Estas características ficaram claras nos dizeres de Pontes (1978, p.88), 

O ar era puro, as águas salubres, a terra fecunda, as 

pastagens nutritivas; foram estes os atrativos que fixaram a 

atenção dos primitivos descobridores e a razão que motivou o 

primeiro estabelecimento que nesta localidade fundaram os 

geralistas, procedentes das comarcas do Rio das Mortes e 

Sabará. 
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 O desejo de desbravar este sertão, que era pouco conhecido, aliado a uma posição 

geográfica estratégica, resultou concomitantemente em um crescimento da cidade, o que 

provocou um desenvolvimento econômico considerável. 

 É importante ressaltar que, no início, a pequena população dedica-se à atividade 

pastoril e à agricultura de subsistência. Foi a pecuária e não a agricultura que surgiu como a 

primeira opção econômica da região, e não podemos deixar de ressaltar que foram estas 

atividades que marcaram a sociedade e a cultura que ali se formaram (REZENDE, 1983). 

 Outra característica importante deste período relaciona-se à atividade econômica 

exercida, isto é, a extensão das fazendas, que na maioria das vezes pertenciam a um só 

proprietário; nota-se, já no início da constituição da cidade Uberaba, o acúmulo de capital no 

desenvolvimento das atividades econômicas. A concentração da terra nas mãos de alguns 

fica clara nos dizeres de Thompson (1998, p. 25): “A terra continuava a ser o índice de 

influência, o plinto sobre o qual se erigia o poder”. 

 O autor ressalta a relação existente entre a terra na mão de poucos e as 

conseqüências que poderiam ocorrer, tendo como resultado o poder centralizado. 

 As fazendas eram quase sempre oriundas das sesmarias e na maioria das vezes 

doadas e quando vendidas por um preço quase irrisório. Sendo que o preço da terra será 

quase nulo, pois sobravam glebas, ninguém queria enfrentar o sertão por um pequeno 

pedaço de terra. Além do mais a grande propriedade era um traço marcante do processo de 

colonização, visto que não se cobravam impostos sobre a terra e o poder do Estado era 

quase nulo. 

 Esta característica atrelada à terra impõe ao gado um valor superior à terra, sendo 

que o valor dos produtos também não eram de grande valor. 

 A falta de escoamento dos produtos dificultou bastante o comércio na região, sendo 

que estas mercadorias tinham que ser consumidas nas próprias fazendas, dificuldade que 

contribuía muito para desestimular a agricultura, pois o valor do transporte não pagava o 

produto; assim desenvolveu-se apenas a agricultura de subsistência. 

 Desta forma, com uma posição geográfica privilegiada, a atividade pastoril ganha 

destaque, tornando-se, na primeira metade do século XIX, passagem obrigatória dos 

mercadores, ocorrendo um constante crescimento do povoado e a projeção como 

entreposto de comércio (REZENDE, 1983). 

A Cidade de Uberaba como Centro Comercial (1870 a 1920) 
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 No ano de 1863, o comércio uberabense sofreu mudanças significativas, pois a 

Guerra de Secessão Americana (1861-1865) prejudicou a exportação de algodão dos 

Estados Unidos da América para indústrias têxteis européias. 

 Sendo assim, o Brasil apareceu neste cenário com importante fornecedor de matéria 

prima, no caso o algodão, e mesmo Uberaba estando distante dos portos do Rio de Janeiro 

e Santos, desenvolveu esta cultura. Mesmo este comércio sendo oscilante, ajudou a reativar 

com os lucros o centro econômico, que se encontrava com problemas de liquidez. 

 Esta reativação foi passageira devido a vários motivos, como a produção de algodão 

em grande quantidade nas zonas mais próximas do litoral. E ainda outra dificuldade 

enfrentada foram as péssimas condições das estradas, tornando-se oneroso o transporte do 

algodão. 

 Por outro lado a Guerra do Paraguai (1865-1870) foi a grande responsável pela 

recuperação e intensificação do movimento urbano-comercial, conforme Rezende (1983, p. 

61) afirma: 

Uberaba transformou-se em ponto de passagem das tropas, 

rumo a Mato Grosso chegando a quartelar no ano de 1865, por 

47 dias, o Corpo Expedicionário – Expedição de Laguna que se 

destinava a invadir o Paraguai chegando pelo norte. 

 Com o início desta guerra, a Província de Mato Grosso, que tinha relações 

comerciais em Uberaba, por intermédio de Goiás, ficou restrita a uma de suas principais 

rotas de abastecimento, a rota rio Paraguai/Coxim. Sendo assim, a cidade de Uberaba 

canalizou todo este comércio pela estrada Uberaba-Vila Boa-Cuiabá, que foi revitalizada, 

transformando-se em uma via fundamental de ligação entre a corte e as províncias centrais; 

e, conseqüentemente, Uberaba passa a ser um ponto chave para as operações militares e 

comerciais. 

 Outro acontecimento que foi de grande importância para o desenvolvimento da 

atividade comercial na cidade de Uberaba foi a baixa cotação do diamante, o que fez com 

que parte da população de Bagagem (atual Estrela do Sul) se transferisse para Uberaba. 

Todas estas transformações modificaram a vida da cidade de Uberaba, favorecendo a 

expansão do comércio e acelerando a urbanização da cidade. 

 Depois da Guerra do Paraguai, Uberaba passou a ser um verdadeiro centro 

comercial, porém com aparência rural. 

 A Guerra do Paraguai trouxe grandes transformações para a cidade de Uberaba, 

sendo que estas mudanças foram responsáveis pelos interesses do Triângulo Mineiro, 
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Goiás e Mato Grosso na cidade de Uberaba. As mudanças ocorridas atendiam aos objetivos 

da expansão capitalista em nível mundial. 

 Em Uberaba a atividade comercial tornou-se ampla e diversificada, enquadrando-se 

como um pólo dependente e dinâmico do sistema econômico brasileiro. A modernização e a 

urbanização que se processaram na cidade foram resultados desta diversificação comercial. 

 Esta importância nas atividades comerciais transforma as relações de poder, pois a 

cidade passa a ocupar uma posição de destaque no Triângulo Mineiro. 

 O comércio, neste período, foi imprescindível para a cidade de Uberaba, conforme 

Lefèbvre (1999, p. 21) afirma: 

Nunca ausentes a troca e o comércio devem aumentar. De 

início confiados as pessoas suspeitas, os “estrangeiro”, eles se 

fortalecem funcionalmente. Os Lugares destinados à troca e ao 

comércio são, de início, fortemente marcados por signos de 

heterotopia. Como as pessoas que se ocupam deles e os 

ocupam, esses lugares são, antes de mais nada, excluídos da 

cidade política: caravançaras, praças de mercado, faubourgs 

etc. O processo de integração do mercado e da mercadoria( as 

pessoas e as casas) à cidade dura séculos e séculos. A troca e 

o comércio, indispensáveis à sobrevivência com à vida 

suscitam a riqueza, o movimento. A cidade política resiste com 

toda a sua força, com toda a sua coesão; ela sente-se, sabe-se 

ameaçada pelo mercado, pela mercadoria, pelos comerciantes, 

por sua forma de propriedade ( a propriedade mobiliária, 

movente por definição: o dinheiro). 

O autor não ressalta apenas a importância do comércio, as trocas no espaço 

(cidade), mas explica também a resistência da cidade política perante o domínio do 

mercado. Sabemos que esta resistência é impossível nas práticas sociais e, para sermos 

mais específicos, nas práticas comerciais o mercado faz do espaço de atuação uma ação 

inteiramente relacionada à ordenação e ao poder. 

 Esta relação espaço/poder fica clara nas atividades comerciais exercidas em 

Uberaba. O tipo de pecuária exercida na época, extensiva e criatória, na maioria das vezes, 

não significava o surgimento de núcleos urbanos importantes. 

 Por outro lado, Uberaba desenvolvia paralelamente à atividade pastoril uma atividade 

urbana-comercial e, por conseguinte, a cidade se projetou como pólo sócio econômico da 
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região e das províncias vizinhas. O artesanato e o comércio dos núcleos urbanos menores 

foram reduzidos e anulados pela liderança da cidade de Uberaba. 

 O comércio uberabense alcançou grandes proporções, transformou-se pouco a 

pouco na principal atividade econômica do período, sobrepujando a atividade pastoril. Era 

preciso obter financiamentos para este comércio, porém o desenvolvimento bancário 

encontrava-se no seu início e concentrado no Rio de Janeiro e São Paulo. 

 Temos, então, neste período, a importância das casas comerciais que financiaram as 

mercadorias, sendo que faziam o intermédio entre o comércio do interior com o dos outros 

mais desenvolvidos. 

 As casas comerciais vendiam de tudo: sal, café, farinha de trigo, querosene, ferro, 

doces, arreios, artigos de luxo, calçados, chapéus, tecidos, louças (REZENDE ,1983). 

 Do período de 1874 a 1905, registrou-se mais de 100 casas comerciais, 

constatando-se, assim, a importância do comércio para a cidade de Uberaba. Outra 

característica importante destas casas comerciais era a presença da família; tratava-se de 

uma empresa familiar. 

 A sociedade uberabense refinou-se com o consumo de produtos sofisticados, 

transportados pelos carreiros e tropeiros e mais tarde pela Estrada de Ferro Mogiana, sendo 

que esta sociedade atingiu um nível social e intelectual diferente da maior parte dos centros 

urbanos do interior. 

 Na década de 1890, alguns bancos abriram suas agências na cidade, 

desempenhando gradativamente as mesmas funções capitalistas; Banco Mineiro (Casusa), 

Banco de Minho e, mais tarde, o Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Por meio das 

instituições bancárias, Uberaba se ajustou à nova ordem capitalista em expansão 

(REZENDE, 1983). 

 Já na segunda metade do século XIX, a economia brasileira se firmava cada vez 

mais como dependente das grandes potências européias. O Brasil, como grande produtor 

de café, integrou-se à divisão internacional do trabalho, e foi em função deste que atendeu 

aos objetivos capitalistas daquela época. 

 Nos dizeres de Rezende (1983, p. 78), 

A estrada de ferro encurtou distâncias, barateou os produtos e 

aumentou o volume de mercadorias, Constituiu um dos 

elementos da infra-estrutura necessária do desenvolvimento do 

capitalismo. As antigas tropas de mulas eram insuficientes para 
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o escoamento de uma grande produção e além disso, onerava 

o produto. 

 Sendo este o motivo da construção de estradas de ferro do café. A Cia Paulista, 

partindo de Campinas, e chegando ao vale do Rio Grande e da Estrada de Ferro Mojiana, 

também partindo de Campinas, mas indo até Franca e, posteriormente, até Uberaba. 

A chegada da Mojiana surgiu como um incentivo à continuidade da prosperidade de 

Uberaba. A expectativa do progresso que a estrada de ferro traria era tão grande, que os 

uberabenses não cobraram indenização pelos terrenos e pedreiras que foram necessários 

para a construção da estrada de ferro (REZENDE,1983) 

A Companhia Mojiana de Estrada de Ferro inaugurou seu tráfego de passageiros e 

mercadorias para Uberaba a 23 de Abril de1889. A Mojiana marcou o apogeu do comércio 

na cidade de Uberaba, e foi também o ponto de confirmação das relações comerciais entre 

Minas Gerais e São Paulo. 

Juntamente com a atividade comercial desenvolvia-se a pecuária criatória e 

extensiva que se beneficiou da modernização que se processava na cidade. 

Com a chegada da ferrovia na cidade de Uberaba, o comércio avolumou-se, 

passando a ser ponto chave da ligação entre o mundo capitalista e o interior. 

Entretanto, não era interesse do sistema capitalista sediado em São Paulo que a 

ferrovia tivesse como ponto final Uberaba. Em 1895 ocorreu o seu prolongamento até 

Uberlândia e, posteriormente, Araguari (1896), provocando uma crise na atividade 

comercial, que se refletiu no comércio que mantinha com Goiás e Mato Grosso. 

Esta crise comercial provocou a perda da liderança comercial que Uberaba exercia 

no Triângulo Mineiro, agravada pela chegada de Estrada de Ferro Noroeste que liga Bauru 

(SP) A Corumbá (MS). Em 1911, passa a exercer outro tipo de atividade, conforme relatam 

Rezende e Lopes (2001, p. 21): 

Uberaba perde a hegemonia comercial que desfrutava e, em 

decorrência disso, tem que optar pelo retorno às atividades 

agropastoris que, na realidade, nunca haviam sido 

abandonadas. Busca então transformar-se num centro 

pecuarista de qualidade, pele criação seletiva do gado zebu. 

 Assim, é importante ressaltar que, mesmo durante o apogeu da atividade comercial 

na cidade de Uberaba, a atividade agropastoril se fazia presente. Uma nova era econômica 
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aconteceu no ano de 1906 com as atividades agropastoris, tendo o zebu como principal 

mercadoria. 

 A cidade aos poucos perdeu sua posição de entreposto comercial e passou a 

exercer função meramente abastecedora de produtos básicos e de primeira necessidade. O 

zebu passa ser importante na atividade econômica, porém com algumas particularidades, 

conforme relata Rezende (1983, p. 91), 

A criação do gado zebu promoveu uma elevação da vida 

econômica do município mas trouxe consigo reflexos negativos 

no tocante da vida social,se atentar para o fato de que o surto 

de urbanização declinou e a vida cultural se empobreceu. 

 Observa-se então uma paralisação das atividades sócio-econômicas urbanas, que 

antes sempre marcaram a vida da cidade. 

 Por conseguinte, a atividade comercial inicialmente foi de grande importância para a 

cidade, transformando todas as relações de poder no espaço, as casas comissionárias 

exerceram grande importância na época, visto que avolumou tanto este comércio que a 

própria população juntamente com os comerciantes solicitaram a instalação da Cia Mojiana 

em Uberaba, conforme era o desejo de todos; as atividades comerciais se intensificaram, 

mas o capitalismo por parte de São Paulo não permitiu que a ferrovia tivesse Uberaba como 

ponto final, prolongando até a cidade de Araguari. Com este acontecimento, várias 

mudanças ocorreram no cotidiano de Uberaba, pois a mesma tinha no comércio a sua 

grande alavanca para o desenvolvimento e prosperidade. 

 Após o prolongamento da Cia Mojiana até Araguari, Uberaba deixa de ser um 

entreposto comercial, perdendo sua hegemonia comercial no Triângulo Mineiro. 

 Neste contexto, a atividade comercial deixa de ser importante, e a cidade passa a 

investir com maior rigor no comércio do zebu. 

No início, esta alteração da atividade comercial para pastoril ocasionou uma 

estagnação na sociedade uberabense, visto que, com o comércio, a cidade passou por um 

desenvolvimento urbano marcante; várias indústrias vieram do Rio de Janeiro e São Paulo, 

as casas comissionárias que ajudavam na compra e venda de produtos, a sociedade 

uberabense que estava acostumada com o refinamento do comércio do Rio de Janeiro e 

São Paulo, pois tinham condições de se locomoverem até estes centros para fazerem suas 

compras, do mais simples ao mais requintado. 

 A parte cultural também sofreu com a mudança da atividade econômica, pois a 

cidade que era um centro comercial movimentado e de destaque no Triângulo Mineiro, 
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passa a ter uma movimentação quase somente rural, com isso o nível cultural de forma 

geral da sociedade sofreu influências negativas. 

 Portanto, as transformações políticas e econômicas que a cidade de Uberaba passa 

neste período de 1870 a 1920 reluz uma grande expectativa quanto a capacidade da 

sociedade uberabense conseguir internalizar estas mudanças de forma que consigam 

reencontrar seu desenvolvimento não somente no âmbito econômico e político, mas que 

consigam nas adversidades construir sua própria história. 

REFERÊNCIAS 

ARENDT, H. As origens do totalitarismo: imperialismo, a expansão do poder. Tradução de Roberto Raposo. 
5ª. ed. Rio de Janeiro: Documentário, 1976.  

________. O que é Política? Tradução de Reinaldo Guarany. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.  

BONDUKI, N. Origens da habitação social no Brasil. São Paulo: FAPESP, 1998. 

BORGES, M. C. Cem anos de mascates. Uberaba: ABCZ/Museu do Zebu, 2001. 

CALVEZ, J. Y. Política: uma introdução. Tradução de Sonia Goldfeder. São Paulo: Ática, 2002. 

CARLOS, A. F. A. Espaço. Tempo na Metrópole. São Paulo: Contexto, 2001. 

________. Espaço urbano: novos escritos sobre a cidade. São Paulo: Contexto, 2004. 

________ . O lugar no / do Mundo. São Paulo: Hucitec,1996. 

CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 5ª. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. 

________. Os bestializados. 3ª. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 

CASTRO, I. E.  O mito da necessidade: discurso e prática do regionalismo nordestino. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1992. 

CHOMSKY. N. Uma nova geração define o limite. Tradução de Berilo Vargas. Rio de Janeiro: Record, 2000.  

ENGELS, F.; MARX, K. A ideologia Alemã. Tradução de José Carlos Bruni e Marco Aurélio Nogueira.  3ª. ed. 
São Paulo:  Editora Ciências Humanas, 1982.  

FAORO, R. Os Donos do Poder. 10ª. ed. São Paulo: Globo, 2000. (v.v. 1 e 2). 

GRAMSCI, A. Maquiavel, a política e o estado moderno. Tradução de Luiz  Mário Gazzaneo. 4ª. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1980.  

GRYNSZPAN, M. Ciência, política e trajetórias sociais: uma sociologia histórica da teoria das elites. Rio de 
Janeiro:  Editora FGV, 1999. 

HAESBAERT, R. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 

________. Territórios alternativos. São Paulo: Contexto, 2002. 

HARVEY, D. A justiça social e a cidade. Tradução de Armando Corrêa da Silva. São Paulo: Hucitec, 1980.  

LACOSTE, Y.  A Geografia – isso serve, em primeiro lugar, para fazer a Guerra.  Tradução de Maria 
Cecília França. 5ª. ed. Campinas: Papirus, 1988.  

 16447



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

LEFEBVRE, H. A vida cotidiana no mundo moderno. Tradução de Alcides João de Barros. São Paulo: Ática, 
1991. (24 v.).  

________ . A Revolução Urbana. Belo Horizonte: UFMG, 1999. UFMG 

LOPES,M.A.B.; REZENDE,E.M.M. ABCZ Histórias e Histórias. São Paulo: Comdesenho, 2001. 

MARX, K. O 18 brumário de Louis Bonaparte. Tradução de José Barata-Moura e Eduardo Chitas. Lisboa: 
Edições Avante, 1982. (19 v.).  

OLIVEIRA, F. Elegia para uma re(li)gião: Sudene, Nordeste. Planejamento e conflito de classes. 6ª. ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 1993. 

OLIVERIRA, F. Crítica à razão dualista: o ornitorrinco. São Paulo: Boitempo editoral, 2003. 

PONTES, H. História de Uberaba e a civilização no Brasil Central. 2ª.  ed. Uberaba: Academia de Letras do 
Triângulo Mineiro, 1978. 

QUINTANEIRO, T. (Org.) Um toque de Clássicos. Belo Horizonte: UFMG, 2001. 

REZENDE, E.M.M. Uberaba: Uma trajetória sócio-econômica (1811-1910).1983. 125 f. Dissertação (Mestrado 
em História) – Instituto de ciências Humanas e Letras da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 1983. 

RODRIGUES, A. M. Moradia nas cidades brasileiras. São Paulo: Contexto, 1997. 

SAMPAIO, B. Uberaba: história, fatos e homens.  2ª. ed. Uberaba: Arquivo Público de Uberaba, 2001. 

SANTOS, B. S. Um discurso sobre as ciências. 13ª. ed. Porto: Edições Afrontamento, 2002. 

SANTOS, M. A natureza do espaço. 4ª. ed. São Paulo: Edusp, 2004. 

________. Ensaios sobre urbanização latino-americana. São Paulo: Hucitec, 1982. 

________. Espaço & método. São Paulo: Nobel, 1985. 

________. O espaço do cidadão. 5ª. ed. São Paulo: Nobel, 2000. 

________. Manual de geografia urbana. 2ª. ed. São Paulo: Hucitec, 1986. 

________. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo:  Hucitec, 1988. 

________. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2004. 

SANTOS, S. B. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 8ª. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

SENE, E. Globalização e espaço geográfico. São Paulo: Contexto, 2003. 

SILVA, L. R.  Do senso-comum à geografia científica. São Paulo: Contexto, 2004. 

SINGER, P. Economia política da urbanização. 2ª. ed.  São Paulo: Contexto, 2002. 

THOMPSON, E.P. Costumes em comum : Estudos sobre a cultura popular tradicional.Tradução de Rosaura 
Eichemberg. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

VESENTINI, J. W. (Org.) O ensino de Geografia no século XXI. Campinas: Papirus, 2004. 

________. Novas geopolíticas. 3ª. ed. São Paulo: Contexto, 2004.  

 

 16448 


