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O PIONEIRISMO E A OBRA DE FREI EUGÊNIO MARIA DE GÊNOVA 
EM UBERABA E A CONSTRUÇÃO DE UMA CIDADE MAIS SALUBRE 

RESUMO 

O trabalho trata da figura do Frei Eugênio Maria de Gênova e de sua obra na cidade de Uberaba. 
Oriundo da Itália chegou ao Brasil em 1843, como missionário capuchinho. Em 1856 seguiu para 
Uberaba, o mais importante núcleo urbano do antigo “Sertão da Farinha Podre”, onde, além da Santa 
Missão, realizou relevantes trabalhos de arquitetura e engenharia, tais como a construção de um 
cemitério, a reforma da igreja matriz, a abertura de ruas e estudos para canalizar as águas do Rio 
Uberaba. Porém, sua principal obra foi a fundação, projeto e construção da Santa Casa de 
Misericórdia de Uberaba, estabelecimento que, durante o século XIX, foi pioneiro na assistência em 
saúde na região. As Santas Casas de Misericórdia surgiram em Portugal e se inscrevem no universo 
das diversas instituições de caridade, vinculadas a ordens religiosas e irmandades, que 
desenvolveram um papel de extrema importância na assistência aos pobres e aos doentes durante o 
período colonial e imperial, antecipando o papel do Estado nas ações voltadas à saúde. Homem de 
grande visão, Frei Eugênio demonstrou ainda, de modo pioneiro, um cuidado especial com o 
ordenamento e a qualidade do espaço urbano, ao pedir a remoção de algumas construções então 
existentes no largo em frente à Santa Casa e solicitar regras para se construir no seu entorno. O 
presente trabalho abordará a atuação de Frei Eugênio em Uberaba destacando sua atuação na 
construção da Santa Casa de Misericórdia e a tentativa de ordenação do seu entorno. Para tanto 
levaremos em consideração a figura do Frei, as teorias higienistas e as discussões sobre a 
salubridade e o urbanismo das cidades do fim do século XIX no Brasil, contribuindo-se assim para o 
conhecimento, valorização e salvaguarda da memória da arquitetura hospitalar em Uberaba.  

Palavras-chave: Hospital. Santa Casa de Misericórdia. Uberaba. 

THE PIONEERING ROLE AND WORK OF FRIAREUGÊNIO MARIA DE 
GÊNOVA IN UBERABA AND THE CONSTRUCTION OF A 

HEALTHIER CITY 
ABSTRACT 

The paper is about the figure of Friar Eugênio Maria of Genova and his work in the city of Uberaba. 
Originally from Italy, he arrived in Brazil in 1843, as a capuchin missionary. In 1856 he arrived in 
Uberaba, the most important urban center of the ancient "Sertão da Farinha Podre", where, further the 
Holy Mission, he done relevant architecture and engineering works, such as the construction of a 
cemetery, the church reform, the opening of streets and studies to channel the city’s river. But his 
main work was the foundation, project and construction of the Holy House of Mercy of Uberaba, place 
that during the 19th century was pioneer in health assistance in the region. The Holy Houses of Mercy 
appeared in Portugal and its part of various charities and religious orders, which developed a very 
important role in assisting the poor and the sickness during the colonial and imperial period, 
anticipating the role of the State in health care. Man of great vision, Friar Eugênio also demonstrated, 
in a pioneering way, special care in planning the urban space, requesting the removal of some 
buildings near by the Holy House, applying rules to build in their surroundings. This paper will discuss 
the role of Friar Eugênio in Uberaba emphasizing his pioneering work in the construction of the Holy 
House of Mercy and the attempt to order the hospital surrounding. Therefore we will study the Friar 
figure, the hygienists theories and discussions on health and urban planning of the cities of the late 
19th century in Brazil, thus contributing to the knowledge, appreciation and safeguard the memory of 
hospital architecture in Uberaba. 

Keywords: Hospital. Holly House of Mercy.Uberaba.
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INTRODUÇÃO 

O propósito deste trabalho é destacar a atuação do capuchinho Frei Eugênio Maria em 

Uberaba (MG), cidade em que chegou em 1856 e permaneceu até sua morte, em 1871.  

Além de seu trabalho como missionário, Frei Eugênio revelou um espírito inovador ao 

desenvolver projetos voltados à melhoria da qualidade de vida da cidade e da população, 

dentre os quais se destaca a idealização e construção, em meados do século XIX, da Santa 

Casa de Misericórdia bem como o ordenamento de seu entorno. Interessa-nos, em 

particular, investigar e compreender as possíveis relações entre as obras de Frei Eugênio 

em Uberaba e as teorias sobre as práticas médicas e os conceitos de salubridade urbana 

então vigentes. O trabalho também pretende contribuir para o conhecimento, valorização e 

salvaguarda da memória da arquitetura hospitalar em Uberaba.  

1. UBERABA: UMA CIDADE NO SERTÃO 

A cidade de Uberaba sempre teve uma grande importância no cenário regional devido a sua 

posição estratégica, localizada próxima ao Rio Grande – que faz a divisa entre os atuais 

estados de São Paulo e Minas Gerais – e às margens da antiga Estrada do Anhanguera ou 

Picada de Goiás, que ligava São Paulo às regiões mineradoras de Goiás e Mato Grosso.  

Sua origem remonta aos primórdios do século XIX, e se vincula ao estabelecimento de 

oligarquias rurais na região que, até o início do século XX, era conhecida por ‘Sertão da 

Farinha Podre’, e que corresponde, atualmente, ao Triângulo Mineiro e parte do Alto 

Paranaíba, no Estado de Minas Gerais.  

O arraial que viria a se tornar Uberaba foi fundado próximo às margens do Córrego das 

Lages, afluente do Rio Uberaba, em uma região com poucas barreiras naturais para impedir 

o seu desenvolvimento1. Ao escrever sobre os primórdios da cidade, Pontes2 (1970, p.386) 

sugere que os princípios de salubridade foram importantes para a escolha do sítio e destaca 

suas qualidades: “Uberaba, edificada sobre sete colinas, algumas de forte inclinação onde o 

escoamento das águas é rápido, povoada de virente floresta frutífera e ornamental, agitada 

por ventos regulares é, por isso, uma terra salubre“. 

                                                            
1 Um primeiro arraial foi fundado em localidade próxima, nas cabeceiras do Ribeirão Lajeado, onde foi construída a primeira 
capela dedicada a Santo Antonio e São Sebastião, mas a população deste povoado se transferiu para o novo local, por 
oferecer melhores condições de desenvolvimento, transferindo para lá também os santos padroeiros (SAMPAIO, 1971). 

2 Hildebrando de Araújo Pontes escreveu dezenas de livros referentes aos mais variados aspectos de Uberaba e região, 
investigando, pesquisando e informando sobre o dialeto Capiau, o rebanho bovino, a introdução da cultura cafeeira, fauna, 
folclore e constituição geológica e riquezas naturais da região. Particularmente, levantou e estudou, de maneira sistemática, os 
fatos históricos da cidade e da região. Deixou ainda diversos outros trabalhos a respeito do teatro, imprensa e tipos populares 
de Uberaba, além de genealogias e livros de memória. Contribuindo assim para a organização e conservação da memória 
regional do Triângulo Mineiro.   
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Conforme a tradição das cidades no Brasil, o povoado se desenvolveu, inicialmente, nas 

proximidades da Igreja Matriz de Santo Antônio e São Sebastião, construção de 18273, que, 

gradativamente, teve o seu entorno ocupado; ao redor do seu Largo foram construídas a 

Casa de Câmara e Cadeia, as residências das famílias mais importantes e os primeiros 

pontos comerciais. 

Pontes (1970) aponta a inexistência de infraestrutura urbana em Uberaba no início do 

século XIX, e revela que esta não era uma preocupação do poder público, que deixava à 

cargo da iniciativa privada a maioria das obras de manutenção e melhorias urbanas: 

Nos remotos tempos da incipiente paróquia de Santo Antônio de Uberaba, os únicos 

melhoramentos que o poder público proporcionava ao povo, eram: abertura de regos 

para abastecimento d’água, pontes em ribeiros de caudal volumosa, escolas primárias 

e uma agência postal. Fora daí tudo corria por conta de particulares: restauração de 

açudes e limpeza dos regos de abastecimento d’água; concêrto de pontes, abertura de 

estradas etc (PONTES, 1970, p.389 e 390). 

No entanto, o crescimento de Uberaba (Figura 1) foi rápido: em 1836, a freguesia, então 

criada em 1820, foi elevada à vila; em 1840, em comarca4; e, em 1856, adquiriu a 

prerrogativa de cidade. Entre 1840 e 1848, conforme comenta Lourenço (2007), metade do 

território do atual Triângulo Mineiro tinha com núcleo matriz a vila de Uberaba, o que 

demonstra sua importância e força econômica na região5.  

Com a construção de novas igrejas, tais como a Capela de N. S. Do Rosário (ca. 1850) e a 

Igreja Santa Rita (1854), e da Santa Casa de Misericórdia (1858), impulsionou-se a 

expansão do núcleo para as colinas ao redor do núcleo fundador.  

Após um período de crise econômica e até de decréscimo populacional devido à corrida do 

diamante Estrela do Sul6 e a crescente concorrência com as regiões vizinhas (REZENDE, 

1991, p. 47), a cidade voltou a crescer, sempre favorecida por sua posição estratégica, 

vivenciando um rápido processo de urbanização. Pontes (1971, p.93) cita que em 1886 a já 

                                                            
3 De acordo com Vale (1989) a primitiva Capela de Santo Antônio de São Sebastião de Uberaba data de 1815 e junto dela, 
também havia um pequeno cemitério. Posteriormente, com a construção da nova matriz em 1827, a primitiva matriz e seu 
cemitério foram demolidos. 

4 Comarca do Paraná, desmembrada da Comarca de Paracatu (LOURENÇO, 2007). 

5 A pecuária foi a primeira opção econômica da região e, devido a sua posição geográfica, Uberaba se destacou como 
entreposto de comercio de gado vacum. Até hoje esta é uma atividade importante para a cidade, porem houve a substituição 
do gado vacum pelo zebu (REZENDE, 1991). 

6 A descoberta de diamantes na região de Bagagem, atual Estrela do Sul, em meados do século XIX, promoveu uma 
verdadeira corrida de gente de todo o Sertão da Farinha Podre para o local, provocando, inclusive, o quase despovoamento de 
localidades da região (REZENDE, 1991). Em 1870, a concorrência com as minas de diamantes descobertas na África 
desvalorizou o preço do diamante brasileiro e Estrela do Sul entrou em decadência, com o abandono das atividades 
mineradoras e o êxodo de grande parte de sua população (VALE, 1989, p.55). 
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cidade contava com 986 prédios urbanos e, quatro anos depois, em 1890, esse número 

havia saltado para mais de 1.500.  

Lourenço (2007, p.212 e 213) aponta o grande crescimento populacional que a cidade 

vivenciaria no período de 1872 a 1890, quando a população de 8.710 saltou para 19.174 

habitantes, representando um aumento de 120% na população urbana. Ele também destaca 

o número de profissionais, a diversidade de atividades e a presença de serviços e 

instituições registrados na cidade, confirmam sua importância na segunda metade do século 

XIX: 

[...] de acordo o com o censo de 1872, a cidade dispunha de cinco advogados, seis 

médicos e farmacêuticos, cinco professores, 85 comerciantes e 18 funcionários 

públicos. Em 1880, havia, ali, uma Santa Casa de Misericórdia, um teatro, uma escola 

pública, um colégio particular, uma fábrica de chapéus, além de dois jornais com 

tipografias próprias (LOURENÇO, 2007, p.260). 

A presença desses profissionais é ilustrativa do intenso processo de urbanização pelo qual 

Uberaba passava nesse período, reafirmando a importância da cidade na região; dentre as 

instituições então existentes, destaca-se a Santa Casa de Misericórdia, única instituição 

desse tipo existente em toda a região.  

 

 

Figura 1 – Largo da Matriz de Uberaba com o primeiro jardim público da cidade, inaugurado em 1984. 

Fonte: Arquivo Público de Uberaba, 2016. 
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A chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Mogiana, em 1889, em Uberaba, desencadeou 

um processo modernizador, com diversos melhoramentos urbanos, como jardins, hotéis, 

restaurantes e comércio, decorrentes de seu crescimento e das necessidades surgidas com 

a concentração urbana, marcando, segundo Vale (1989), o auge da efervescência comercial 

e cultural da cidade.  

2. FREI EUGÊNIO, A ORDEM EA ATUAÇÃO DOS CAPUCHINHOS 

A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos é uma ramificação da primeira ordem de São 

Francisco de Assis. Formada na Itália, em meados de 1525, por alguns irmãos franciscanos 

que desejavam uma vida mais radical nas práticas da pobreza, da contemplação e do 

serviço aos homens, optando por viver fora dos monastérios e mais próximo aos homens, 

devendo-se a isso sua grande presença dentro de instituições como universidades e 

hospitais (PROVÍNCIA DOS FRADES MENORES CAPUCHINHOS DE MINAS GERAIS, 

2016).  

Segundo Zugno (2016) os capuchinhos chegaram ao Brasil oficialmente, em 1642, e se 

instalaram na cidade de Olinda, expandindo-se, posteriormente, para outras partes do país. 

Durante o século XVII até meados do século XVIII, a principal ocupação dos capuchinhos foi 

o atendimento pastoral dos europeus dispersos pelos sertões. Porém, a partir de 1840, suas 

tarefas se intensificam e desempenharam importante trabalho junto aos aldeamentos 

indígenas, nos conflitos relativos à Guerra com o Paraguai, destacando-se também as 

pregações das missões populares7 (ZUGNO, 2016). 

Oriundo de Oneglia, antiga Província de Gênova, localizada na atual região de Ligúria, Itália, 

Frei Eugênio nasceu em 1812, sob o nome João Batista Maberino; ao ingressar na ordem 

escolheu o nome de Frei Eugênio Maria (Figura 2) (MENDONÇA, 1974). 

Frei Eugênio chegou ao Brasil em 1843; como missionário capuchinho, passou por diversos 

lugares do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, pregando as Santas 

Missões Populares, catequizando as pessoas e difundindo a prática religiosa. A maior parte 

de sua obra se concentra no interior dos estados de São Paulo e Minas Gerais, onde 

passou cerca de 7 anos antes se dirigir à Uberaba, em 1856 (PROVÍNCIA DOS FRADES 

MENORES CAPUCHINHOS DE MINAS GERAIS, 2016). 

                                                            
7 As Missões Populares na Igreja Católica se consistem em uma série de pregações, palestras e celebrações dirigidas ao povo 
cristão, com o objetivo de avivar-lhe a fé e a vida cristã e impulsionar a vida comunitária nas comunidades paroquiais e 
comunidades eclesiais; trata-se de uma pregação extraordinária (complementar à pastoral ordinária) e intensiva, desenvolvida 
em um espaço/período de tempo concentrado, dependendo do tamanho e das necessidades das comunidades. Durante o 
século XIX os capuchimos exerceram importante trabalho de pregação das missões populares que associava dois 
pressupostos básicos: pregação e itinerância (VALE, 1989). 
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Não se tem informações sobre a instrução recebida por Frei Eugênio, mas certamente foi 

vasta e sólida, incluindo conhecimentos sobre arquitetura e engenharia, o que pode ser 

apreendido pelas obras que realizou8.  

 

 

Figura 2 – Frei Eugênio Maria de Gênova. Fonte: Arquivo Público de Uberaba, 2016. 

 

Quando faleceu, em “sua estante” foram encontradas 102 obras – o que era uma 

quantidade de livros bastante significativa para a época e a cidade apontando para o estudo 

constante. Os títulos incluíam: livros da escritura sagrada (8 volumes), teologia (12), direito 

canônico (3), direito civil (2), filosofia (4), liturgia (3), eloquência sagrada (21), literatura (18), 

medicina (3), ciências (3), história e geografia (6) e livros de piedade (15). Em 28 anos de 

trabalho pregou 820 missões (SAMPAIO, 1971). Frei Eugênio morreu em Uberaba aos 59 

anos de idade, em 15 de junho de 1871, sendo sepultado na Igreja Santa Teresinha em 

Uberaba. 

                                                            
8 Dentre sua atividade fora da cidade de Uberaba, podemos citar que ele aconselhou sobre a obra de reforma da Matriz de São 
Bento de Sapucaí (SP), construiu o cemitério de Pitangui (MG), e fez o projeto da Capela de São Francisco de Assis de 
Pitangui (MG). 



8 

 
 

3. AS TEORIAS HIGIENISTAS E A TRANSFORMAÇÃO DAS 

CIDADES 

A Revolução Industrial consistiu em um grande conjunto de mudanças tecnológicas, com 

profundo impacto no processo produtivo em nível econômico, social e na produção do 

espaço urbano. As fábricas foram as responsáveis pela introdução de uma série de 

transformações sociais no continente europeu, com o aumento da população urbana e o 

surgimento de aglomerados humanos nas proximidades das fábricas. Porém, a qualidade de 

vida e as condições de saúde pioraram, contribuindo para a propagação de doenças 

infecciosas, sendo as condições de moradia na Europa industrial determinantes para o 

surgimento dessas doenças, principalmente na Inglaterra, onde ocorreram com maior 

frequência surtos de doenças infecciosas durante o século XIX. 

Engels (2010) relatou em um dos seus trabalhos as condições de moradia dos 

trabalhadores das fábricas inglesas, apontando que, no geral, os operários moravam em 

cortiços, onde famílias se amontoavam em um único cômodo, para compensar os aluguéis 

caros. As casas não possuíam ventilação adequada, sistema de esgoto ou remoção de lixo 

e eram entrecortadas por vielas e ruelas imundas, sem pavimentação e com esgoto a céu 

aberto, ao longo das quais se acumulavam entulhos de lixo e detritos humanos e animais. 

Podemos citar como exemplo o relato colhido por Engels (2010, p.73) a respeito do bairro 

operário londrino de Bethnal Green, onde cerca de 12mil pessoas se distribuíam em 1400 

“casas” de 1 único cômodo em uma área de aproximadamente 360m². Cada habitação 

possuía uma área de 3 a 4m², aonde chegavam a ter famílias de até nove ou dez pessoas. 

A alimentação era precária, assim como a falta de vestimenta adequada dos trabalhadores. 

Muitos possuíam uma única peça de roupa que também era usada para trabalhar; não 

possuíam sequer um único par de calçado e andavam descalços nas ruas imundas 

(ENGELS, 2010).  

É evidente que o conjunto desses fatores levou à constituição de indivíduos frágeis e 

sujeitos a toda sorte de doenças que infestavam as grandes cidades fabris. Tais condições 

de vida propiciavam o surgimento de epidemias causadas por doenças contagiosas, que 

eram transmitidas com facilidade de pessoa para pessoa em razão das aglomerações. 

Diante desse cenário, iniciaram-se as discussões entre médicos, engenheiros, arquitetos e 

os administradores das cidades a respeito de uma nova maneira de se pensar e de se 

intervir nas cidades. As teorias médicas, sobre a salubridade das cidades, e a origem e 

expansão das doenças, que influenciaram os tratados de arquitetura, se basearam na teoria 

miasmática, segundo a qual, as doenças eram transmitidas mediante a ação que 
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substâncias animais e vegetais, em decomposição, exerciam no ar, ou seja, pela a ação dos 

miasmas. Segundo esses tratados, edifícios que pudessem conter matéria orgânica em 

decomposição deveriam ser locados na periferia dos centros urbanos, tais como os 

cemitérios9, matadouros, lazaretos e os hospitais (JORGE, 2006). 

As teorias médicas sobre a salubridade das cidades passaram a ser discutidas também no 

Brasil, principalmente após a chegada dos Bragança ao Novo Mundo, em 1808. Com a 

vinda da Família Real, modificaram-se as ações na saúde pública; o consequente aumento 

da população do Rio de Janeiro, nova capital do Império, a abertura dos portos com o 

aumento do comércio internacional, tornavam inadiáveis as mudanças que visavam uma 

capital mais salubre (GAGLIARDO, 2015). 

Assim como na Europa, a polícia assumiria um papel fundamental nesse processo no Brasil. 

Órgão que, atualmente, é responsável apenas pela manutenção da ordem pública, 

inicialmente, conforme Gagliando (2015), era também responsável pela urbanização e 

ordenação da cidade. A Intendência Geral de Policia da Corte e Estado do Brasil, fundada 

por Dom Pedro em 1808, zelava pela ordem publica e pela aparência das cidades, e se 

responsabilizava pela construção de ruas, calçadas, chafarizes, praças, pontes, valas, etc. 

Com o passar dos anos, a Intendência acabou perdendo essas atribuições, uma vez que 

outras instituições passaram a se ocupar dessa função, destacando-se, entre elas, a 

Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, que introduziu a Medicina Social no 

Brasil10. A sociedade, fundada em 1829, segundo Gagliardo (2015, p.18), teve um papel 

fundamental na organização social e urbana da cidade: 

Encarregada de elaborar um projeto higiênico de intervenção no espaço urbano, a 

Sociedade propôs uma série de medidas administrativas relacionadas à ordem 

sanitária, incorporando a cidade e a população ao campo do saber médico, o qual se 

consolidou ao longo do século XIX, sempre vinculado à construção da ordem. 

Além dos projetos de intervenção do espaço urbano, a Sociedade de Medicina e Cirurgia do 

Rio de Janeiro também atuou de forma a educar a população através da fiscalização e da 

distribuição de revistas e panfletos contendo informações sobre os hábitos insalubres que a 

população deveria abandonar. Percebemos assim, a importância dos trabalhos da polícia e 

                                                            
9 Desde meados do século XVIII, os problemas relativos aos enterros e à ventilação do ar nos templos passaram a ser temas 
de preocupações e estudos, refletindo as idéias higienistas do período. O Brasil, seguindo as tendências européias, desde o 
início do século XIX passou a proibir os enterros dentro das igrejas, determinando a construção de cemitérios fora das cidades, 
ao ar livre. No entanto, este procedimento ainda persistiria por muito tempo, tornando-se mais usual a partir da segunda 
metade dos Novecentos, processo no qual houve o envolvimento tanto dos médicos como dos párocos e das câmaras 
municipais, associados às preocupações de salubridade das cidades (GAGLIARDO, 2015).  

10 Conforme Rosen (1980) a Medicina Social buscava construir uma saúde urbana mais  centrada em objetivos e resultados 
que levariam a cidades mais limpas, organizadas, com ações de higiene e sanitaristas, que consequentemente teriam uma 
população mais saudável e socialmente mais bem vista. 
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dos médicos no processo de urbanização do Rio de Janeiro, trabalhos que acabaram 

repercutindo nas demais cidades brasileiras durante o século XIX, que certamente também 

alcançou Uberaba, considerando as obras então realizadas por Frei Eugênio.  

4. FREI EUGÊNIO E A CONSTRUÇÃO DE UMA UBERABA MAIS 

SALUBRE 

Além a pregação religiosa, as Missões Populares dos capuchinhos também incitavam a 

população a realizar obras que fossem importantes para a vida cristã, tais como a 

construção ou reformas de igrejas, hospitais, instituições de caridade e cemitérios11. E foi a 

convite da Câmara Municipal para construir um cemitério, que Frei Eugênio chegou a 

Uberaba em 1856 e passaria a ser conhecido também como Padre Mestre, pelas diversas 

obras que realizaria no município. 

O cemitério São Miguel, construído por Frei Eugênio ao chegar a Uberaba, situado onde 

hoje é a praça que leva seu nome, foi considerado o mais sólido e amplo do interior do 

Brasil, na época. Dentro do cemitério, Frei Eugênio construiu também a Capela de São 

Miguel. O cemitério funcionou durante 44 anos, de 1856 a até 1900, sendo interditado após 

a inauguração do cemitério municipal12, e demolido em 1917 (MENDONÇA, 1974). 

Sampaio (1971) aponta que aos poucos, Frei Eugênio começou a se interessar em melhorar 

a vida da população de Uberaba que só aumentava; em contrapartida, o número de 

miseráveis também crescia.  

A Santa Casa de Misericórdia de Uberaba (Figura 3), fundada em 185813 por iniciativa de 

Frei Eugênio, foi a única instituição a prestar serviços de saúde durante o século XIX na 

cidade e região14. Apesar das dificuldades encontradas para sua construção e 

funcionamento15, sua presença foi importante para a expansão urbana da cidade, conforme 

abordaremos a seguir, e desempenhou um importante papel de assistência à população da 

cidade e região. 

                                                            
11 No antigo Sertão da Farinha Podre, as Missões Populares dos capuchinhos se constituíram em oportunidades singulares 
para a construção dos cemitérios separados das igrejas, uma medida necessária para melhorar a salubridade das cidades. 
Além de Frei Eugênio, outro capuchinho que teve importante atuação na região, Frei Paulino Fugnano (também conhecido 
como Frei Paulino de Gênova), construiu os cemitérios de Rio Paranaíba (1872/74), Carmo do Paranaíba, Romaria (1872), 
Patos de Minas e Uberlândia (VALE, 1989). 

12 Este cemitério era conhecido por Cemitério do Brejinho; atualmente se chama São João Batista, 

13 A data se refere ao ano de fundação da instituição e não à data de início da construção do edifício, que se deu em 1959. 

14 Outra instituição semelhante podia ser encontrada em Araxá, porém a Santa Casa de Araxá foi fundada apenas em 1885, 27 
anos depois da fundação da Santa Casa de Uberaba. 

15 Frei Eugênio foi perseguido pelas autoridades da Comarca do Paraná (à qual pertencia Uberaba), juízes locais e outros que 
passaram por censuras feitas pelo missionário, solicitaram sua retirada da cidade. Porém, a defesa feita pela Câmara 
Municipal e a população da cidade, conseguiu que ele permanecesse em Uberaba e continuasse o trabalho (SAMPAIO, 1971).  
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É importante observar que a medicina praticada no Brasil durante a colonização e até 

meados do século XIX, não era exercida apenas por médicos, já que sua presença era rara 

no país. Segundo Gagliardo (2015), a medicina também podia ser exercida por físicos, 

cirurgiões, barbeiros, boticários e curandeiros que faziam expedições pelo país a fim de 

tratar as pessoas doentes. Os primeiros médicos a se instalarem em Uberaba foram os 

suecos André Frederico Regnell e Augusto Westin, em 1847, onde permaneceram 

até185016. 

 

 

Figura 3 – Fachada do edifício da Santa Casa projetada por Frei Eugênio. Fonte: Arquivo Nacional 

apud VALE, 1998. 

 

Apenas a partir do início do século XX, novas instituições de saúde seriam abertas em 

Uberaba, algumas por iniciativa de instituições de caridade religiosas – como o Lar São 

Vicente de Paulo (1902), pelos irmãos vicentinos, e o Hospital e Maternidade São Domingos 

(1960), pelas irmãs dominicanas – e outras por iniciativa de particulares, majoritariamente 

por maioria, médicos – como a Casa de Saúde Nossa Senhora de Lourdes (1905), Casa de 

Saúde São Geraldo (1926), Casa de Saúde São José (1939), Hospital do Fogo Selvagem 

(1957) e o Hospital Dr. Hélio Angotti (1961). 

                                                            
16 Bilharinho (1980, p.131) aponta que a vinda desses profissionais a região não teria sido exclusivamente para exercer a 
medicina, os médicos usavam a cidade de Uberaba como base de suas expedições e excursões de estudo que faziam pela 
região. 
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Além da Santa Casa e do cemitério, Frei Eugênio realizou inúmeros outros trabalhos em 

Uberaba que incluíram a construção de casas para a população, aberturas de ruas, projetos 

de pontes17 e iniciou projetos de obras sanitárias, como a de canalização do rio Uberaba 

para abastecer a cidade; conforme informa Pontes (1970, p.391): 

A primeira tentativa de abastecimento d’água a Uberaba pelos processos 

modernos partiu do franciscano Frei Eugênio Maria de Gênova. Êste benemérito 

capuchinho, logo que terminou as construções do Cemitério São Miguel, em 1856 e da 

Santa Casa de Misericórdia, em 1859, iniciou uma série de estudos preliminares 

para realizar o serviço de abastecimento d’água à cidade, devendo para isso 

utilizar o rio Uberaba. 

Mas a exaustão que se apoderou do santo capuchinho, em virtude da energia 

despendida naqueles grandes serviços, o impediu de realizar, também, êsse 

extraordinário melhoramento que vem constituindo o mais sério problema a ser 

resolvido pelos dirigentes de Uberaba (grifo das autoras). 

Inaugurada em 189618, a Santa Casa de Misericórdia de Uberaba acabou por fechar devido 

a um incêndio ocorrido em 1921 que destruiu o edifício, sendo reaberto no mesmo local 

apenas em 193519. Frei Eugênio participou de todo o processo de fundação da instituição, 

ajudou a arrecadar fundos e a escolher o local de construção. O projeto arquitetônico do 

primeiro edifício, de autoria de Frei Eugênio, é conhecido apenas através de um desenho 

doado por Borges Sampaio à Biblioteca Nacional (VALE, 1989). Além da estrutura 

hospitalar, o edifício abrigava a Capela de São Francisco e Nossa Senhora do Carmo, e em 

seus fundos havia um pequeno cemitério dedicado a São Francisco, que ficou inacabado, 

pois o Frei veio a falecer antes de ver as obras concluídas, em 1871. O hospital foi finalizado 

por Frei Paulino de Gênova, ocorrendo modificações no projeto original. 

A Santa Casa foi construída em um terreno doado pelo Município que ficava distante da 

área mais urbanizada da cidade, em um local na época denominado “Largo do Rancho” 

(Figura 4), à beira da estrada que dava entrada na cidade, a quem vinha de São Paulo, a 

antiga “Estrada do Anhanguera¨20. 

                                                            
17 Destaca-se a proposta da ponte sobre o Rio Grande, no Porto de Ponte Alta, em direção a Uberaba, no intuito de ligar o 
litoral a Província de São Paulo às de Minas, Goiás e Mato Grosso. 

18 O ano se refere à inauguração oficial do edifício construído para abrigar a Santa Casa, porém a instituição já funcionava em 
alas do prédio em que a construção estava mais avançada (PONTES, 1970). 

19O novo edifício, em estilo eclético, foi construído pela iniciativa do médico e então provedor da instituição, Dr. José de Oliveira 
Ferreira, sob patrocínio de grandes famílias uberabenses (Arquivo Público de Uberaba, 2016).  

20 A Estrada do Anhanguera foi aberta foi aberta em 1722, pelo famoso bandeirante paulista e ligava São Paulo as áreas de 
mineração em Goiás e Mato Grosso, atravessando todo o território do Triângulo Mineiro. 



13 

 
 

Ao analisarmos a localização do edifício da Santa Casa em Uberaba na época de sua 

construção, verifica-se que sua implantação está de acordo com os tratados de arquitetura 

que abordavam os princípios de higiene e saúde vigentes na época na Europa e em cidades 

como o Rio de Janeiro e São Paulo. Sampaio (1971, p.179), escrevendo sobre o edifício 

chama a atenção para a qualidade higiênica do hospital: 

A colocação do Hospital de Uberaba, sob o ponto de vista higiênico, merece 

sincera aprovação; a mais severa crítica não lhe acharia defeito. 

Todo o prédio, dependências e quintal, estão em terreno argiloso, muito enxuto e 

brandamente inclinado, tendo a frente para o norte um pouco a noroeste, donde para 

nós, são mais frequentes os ventos quentes e secos, e por isso os mais salubres, 

passando a mais de sessenta metros da perpendicular acima dos dois córregos 

que, a grande distancia, ladeiam a colina. O astro solar banha com sua luz a frente do 

edifício quase todo o dia e em tôdas as estações. 

Enfim, pode-se o considerar imune de emanações impuras, advindas do solo ou 

dos ares, bem como dos córregos (grifo meu). 

Além do projeto do edifício da Santa Casa, Frei Eugênio demonstrou de modo pioneiro, um 

cuidado especial com o ordenamento e a qualidade do espaço urbano, ao solicitar à 

municipalidade a remoção de algumas construções do largo e regras para se construir no 

seu entorno, podendo ser está considerada a primeira praça planejada da cidade, conforme 

apontado por Vale (1998): 

O largo em frente ao hospital também mereceu a atenção do Frei Capuchinho que 

demonstra preocupações com a organização do espaço urbano. Em 1860, dirigiu-se á 

Câmara Municipal solicitando que os arruadores e fiscais não permitissem a 

construção no largo, sem que as casas ficassem nos alinhamentos do quadrado ou 

“ofendessem o delineado existente”. Na mesma correspondência informava que havia 

conseguido que o proprietário do rancho, que se localizava dentro do largo, o 

removesse para os alinhamentos para o que pedia alguns palmos de terra para que o 

rancho pudesse ser reedificado, da mesma maneira. Pedia ainda, que fosse dado um 

terreno igual ao ocupado por uma outra moradora, para que ela também removesse 

sua casa e quintal, “melhorando assim esse largo, já muito belo, fazendo com que o 

edifício da Santa Casa pareça mais elegante”. O pedido foi deferido e as remoções 

efetuadas. 
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Figura 4 – Planta de Uberaba de 1855, com destaque para a região do “Largo do Rancho”. Fonte: 

SAMPAIO apud TOTI, 1958. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisarmos a história da cidade de Uberaba percebemos a importância do frei 

capuchinho para a modernização da cidade e a sua consequente expansão. Um 

empreendedor, além da construção da Santa Casa e da urbanização do entorno do hospital, 

Frei Eugênio participou das obras de reforma da Igreja Matriz, construiu cemitérios, projetou 

pontes; abriu ruas e fez estudos para canalizar as águas do Rio Uberaba, para o 

abastecimento da cidade (PONTES, 1970, p.391). 

Outro ponto importante a se destacar é o desenvolvimento da área onde a Santa Casa foi 

implantada. Pontes (1970) e Mendonça (1974) apontam que este desenvolvimento se faz 

observar após a construção do hospital, influenciando no processo de ocupação da região e 

até mesmo na nomeação do bairro que, originalmente, era denominado “Largo do Rancho” 

e passou a ser chamado Alto da Misericórdia. 
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Além do papel urbanizador da área, a Santa Casa serviu como um marco na paisagem 

urbana uberabense já que o Alto da Misericórdia era o principal acesso para a atual cidade 

de Uberaba para aqueles que vinham da região de São Paulo. 

Com o passar do tempo, diversas instituições de saúde presentes na cidade acabaram 

fechando ou foram incorporadas por outros hospitais maiores. Porém, a Santa Casa resistiu 

através do tempo e somente em 1967 foi integrada ao Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro21, e, em 1994, seu prédio foi reconhecido como patrimônio 

histórico do Município22 (Figura 5). 

Devido a toda a sua obra, percebemos a importância de Frei Eugênio e o seu pioneirismo na 

tentativa de construção de uma Uberaba mais salubre, cuja obra confirma o título de Padre 

Mestre dado por seus conterrâneos, e o coloca no papel de construtor e ordenador de almas 

e territórios.  

 

 

Figura 5 – Santa Casa de Misericórdia de Uberaba. Fonte: Autora, 2016. 

                                                            
21 Anteriormente denominada Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM), fundada em 1953, transformou-se em 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro no ano de 2005. A Santa Casa foi incorporada a antiga FMTM em 1967, e ao 
Hospital Escola em 1982. 

22 Foi tombada com a designação de Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, pela Lei Municipal nº 5.346, de 19 de maio 
de 1994, ratificada pelo Decreto 1.902, de 19 de agosto de 1999 (Arquivo Público de Uberaba, 2016). 
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