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Introdução

Chega mais perto e contempla as palavras.

Cada uma

tem mil faces secretas sob a face neutra

e te pergunta, sem interesse pela resposta,

pobre ou terrível, que lhe deres:

Trouxeste a chave?

— CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Esta pesquisa se propôs a investigar o processo de criação, implantação 
e federalização da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM) 
em Uberaba, MG, no período de 1953 a 1960. O interesse pelo tema surgiu 
durante o assessoramento às graduações na elaboração e atualização dos 
projetos pedagógicos dos cursos,1 pois não havia dados e informações sobre 
a origem da Faculdade de Medicina no texto destinado à apresentação do 
histórico institucional. Um movimento inicial de investigação para suprir 
as necessidades de tais projetos, mediante consultas a outras unidades 
administrativas e acadêmicas da instituição e buscando documentos que 
possibilitassem historiar os primeiros anos da FMTM, levou à constatação 
de que existem poucos registros institucionais da criação e implantação da 
faculdade. Acredita-se que a documentação – e a história da instituição 
– vem se perdendo por conta da rotatividade de chefias decorrente do 

1 Licenciada em Pedagogia, desde 1987 atuo como pedagoga na Divisão de Apoio 
Técnico-Pedagógico, unidade administrativa e pedagógica da Pró-Reitoria de Ensino da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, antes Faculdade de Medicina do Triângulo 
Mineiro.
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processo político de substituição da administração institucional a cada 
quatro anos e de aposentadorias e mortes de funcionários mais idosos, 
dentre outros fatores.

Apesar de não termos formação acadêmica em história e estarmos 
cientes das dificuldades de uma pesquisa histórica, entendemos a 
importância da FMTM no cenário educacional de Uberaba – foi a primeira 
faculdade de Medicina da região do Triângulo Mineiro – e buscamos 
estudar sua criação e federalização com o intuito de contribuir para a 
escrita de uma história dessa instituição que possa lastrear a construção de 
documentos institucionais e projetos pedagógicos dos cursos, assim como 
ser útil a pesquisas e estudos de alunos e professores da Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). 

A pesquisa partiu destas questões: quais foram os sujeitos 
envolvidos no processo de criação e implantação da FMTM? Quais foram 
os motivos e interesses desses sujeitos? Qual era o perfil dos primeiros 
professores e alunos? Como foi o processo de federalização da faculdade? 
Que contribuições a criação de um curso de Medicina trouxe para Uberaba 
e o Triângulo Mineiro? Concretizar a pesquisa exigiu definir um recorte 
espacial e temporal preciso. De acordo com Barros (2005, p. 41-42),

Uma delimitação adequada do período histórico que será examinado é, 

naturalmente, questão de primeira ordem para qualquer historiador. A 

escolha de um recorte qualquer de tempo historiográfico não deve, por 

outro lado, ser gratuita. [...] a escolha de um recorte temporal historiográfico 

não deve corresponder a um número propositadamente redondo (dez, 

cem ou mil), mas sim a um problema a ser examinado ou a uma t emática 

que será estudada. É o problema que define o recorte.

Com efeito, a pesquisa aborda o intervalo de tempo de 1953 a 
1960, período em que a Faculdade de Medicina foi criada, instalada e 
federalizada. 

A criação da FMTM foi objeto da coluna “Crônica do dia”, do Jornal 

da Manhã, cujo autor, o médico e professor Valdemar Hial, ex-diretor da 
FMTM, disse que “Considerava-se 1954 o ano de sua fundação, porém 
quando assumi, em 1989, meu primeiro mandato à frente da Instituição, 
encontrei a primeira ata datada de 27 de abril de 1953. Essa passou a ser, 
então, a data oficial de sua fundação” (Jornal da Manhã, 2015).
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As categorias de análise são fundamentais para a compreensão da 
história de uma instituição escolar. Como são vários os sujeitos envolvidos 
no processo educativo, elas se tornam os roteiros de pesquisa e os 
procedimentos investigativos mais bem definidos. Gatti Júnior e Pessanha 
(apud Gatti Júnior; In ácio Filho, 2005, p. 80) relacionam as categorias 
de análise básica das pesquisas sobre instituições educacionais à luz de 
Justino Magalhães. São elas:

Espaço (local/lugar, edifício, topografia); Tempo (calendário, horário, 

agenda antropológica); Currículo (conjunto de matérias lecionadas, 

métodos, tempos etc. ou racionalidade prática); Modelo pedagógico 

(construção de uma racionalidade complexa que articula a lógica 

estruturante interna com as categorias externas que a constituem — 

tempo, lugar  e ação); Professores (recrutamento, profissionalização; 

formação, organização, mobilização, história de vida, itinerários, 

expectativas, decisões, compensações); Manuais escolares; Públicos 

(cultura, forma de estimulação e resistências); Dimensões (níveis 

de apropriação, transferências da cultura escolar, escolarização, 

alfabetização, destinos de vida). 

Ainda de acordo com os autores, a história das instituições escolares 
respaldada por essas categorias aspira a se ocupar dos sujeitos incluídos 
no processo educacional, buscando outorgar-lhes um sentido único no 
universo social, ou seja, reconstruir sua história. Coadunam-se com essas 
reflexões Nosella e Buffa (2009), de que se valem Gatti Júnior e Pessanha 
(apud Gatti Júnior; Inácio Filho; 2005, p. 82) a fim de complementar as 
categorias para a pesquisa das instituições educacionais com os seguintes 
aspectos:

1. Origem, criação, construção e instalação. 2. Prédio (projeto, implantação, 

estilo e organização do espaço). 3. Mestres e funcionários (perfis). 4. 

Clientela (alunos e ex-alunos). 5. Saber (conteúdos e scolares). 6. Evolução. 

7. Vida (cultura escolar: prédio, alunos, professores e administradores, 

normas).

A análise das fontes sobre a FMTM apontou escassez de informações 
sobre as categorias elencadas. Dessa forma, foram priorizadas aquelas 
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consideradas suficientes para desdobrar a pesquisa. Num primeiro 
momento, destacaram-se categorias que possibilitaram construir a realidade 
em que estava inserida a criação da FMTM. Em decorrência disso, para 
construir uma compreensão histórica da faculdade, foram adotadas as 
seguintes categorias: origem, criação, implantação e federalização; tempo/
espaço em que estava inserida a faculdade; prédio (adequações físicas/
reforma); perfis dos fundadores e dos professores; perfis dos alunos das 
sete primeiras turmas; currículo do curso.

Pesquisar a criação e instalação da FMTM foi possível graças ao 
alargamento do conceito de fonte histórica. Tal ampliação decorreu de 
mudanças nas orientações da pes quisa histórica internacional, sobretudo 
com a chamada Escola dos Annales, uma corrente historiográfica francesa 
que propôs outras formas de produzir conhecimentos históricos. Como 
esclarece Souza (2014, p. 52),

Em meados de 1929, Marc Bloch e Lucien Febvre, dois dos principais 

expoentes dessa nova vertente, iniciaram movimento de renovação e 

disseminação de um conhecimento histórico que se contrapunha ao fazer 

histórico tradicional, levando a adoção de novos métodos e fontes. Passaram 

a rejeitar a história que priorizava eventos políticos, suas personalidades, 

o Estado, como objetos de investigação por excelência, historiografia 

preponderante desde fins do século XVIII, com o surgimento dos Estados-

Nações. 

Go nçalves (2011) destaca que esse movimento buscou renovar 
a produção de conhecimento histórico tendo estes pressupostos-chave: 
interesse pela atividade humana seja qual for; preocupação em dialogar 
com outras áreas do conhecimento nos processos de análise das estruturas 
que envolvem as permanências e as mudanças históricas; busca pela 
compreensão da vida por meio das experiências e do pensamento de 
pessoas comuns; aceitação de u ma variedade de documentos e registros 
escritos, visuais e orais como fontes; a articulação de elementos individuais 
e coletivos para compreender o fato partindo do princípio de haver distintas 
versões sobre o mesmo evento histórico; enfim, rejeição à objetividade 
absoluta na construção da explicação histórica pelos sujeitos envolvidos. 
Ainda seguindo Gonçalves (2011), a transformação maior na postura 
dos pesquisadores foi compreender que, em história, não se deve buscar 



A criação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro      13

a verdade – como se acreditava. Isso considerando que o pesquisador é 
condicionado social, cultural e historicamente; portanto, os relatos sobre 
determinada questão podem ser distintos. 

Entretanto, a pesquisa não pode prescindir de um problema 
claramente enunciado, isto é, de um método de seleção, organização e 
interpretação das fontes e um referencial teórico para orientar o estudo. 
Com isso, as pesquisas históricas ganharam em qualidade e na diversidade 
de temas envolvidos nas pesquisas realizadas. As interpretações passaram 
a se guiar pela análise dos aspectos não só políticos e econômicos, mas 
também culturais e particulares do objeto, sem deixar de integrá-lo no 
contexto mais amplo.

Nessa lógica, investigar a história de uma instituição por meio dos 
referenciais teóricos da história e historiografia da educação brasileira 
possibilita, à interpretação, ir além do levantamento de dados para 
considerar particularidades da instituição, porque esta foi criada para 
suprir dada necessidade; “Mas não qualquer necessidade, trata-se de 
necessidade de caráter permanente” (Saviani, 2006, p. 23). Segundo 
Magalhães (1998, p. 61-62), a instituição escolar é dinâmica, criativa e 
viva nas relações sociais estabelecidas pelos que nela convivem. Como 
desempenham papéis variados, torna-se lugar de permanentes tensões:

No plano histórico, uma instituição educativa é uma complexidade espaço-

temporal, pedagógica, organizacional, onde se relacionam elementos 

materiais e humanos, mediante papéis e representações diferenciados, 

entretecendo e projetando futuro(s) [...]. É um lugar de permanentes 

tensões [...] são projetos arquitetados e d esenvolvidos a partir de quadros 

sócio-culturais.

Para Magalhães (1998, p. 2), reconstituir a história de uma 
instituição implica inseri-la no sistema educativo, na sociedade local, na 
região e no país:

Compreender e explicar a existência histórica de uma instituição educativa 

é, sem deixar de integrá-la na r ealidade mais ampla que é o sistema 

educativo, contextualizá-la, implicando-a no quadro da evolução de uma 

comunidade e de uma região, é por fim sistematizar e (re)escrever-lhe o 

itinerário de vida na sua multidimensionalidade, conferindo um sentido 

histórico.
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Neste caso, investigar a história da FMTM possibilitou ir além 
da reconstrução da vida da instituição, porque permitiu entender 
o conhecimento da sociedade da época nos aspectos econômicos, 
educacionais, políticos, de assistência à saúde, dentre outros. Mais do que 
isso, exigiu um mergulho no interior da instituição para conhecer aspectos 
mais íntimos, desvendar o contexto social, político, econômico e cultural 
em que estava inserida. Para tanto, a opção metodológica mais pertinente 
foram os pressupostos da pesquisa qualitativa inserida na perspectiva 
teórica da história das instituições escolares.

Esta investigação da história da criação e federalização da FMTM 
destacou documentos do acervo da instituição e jornais citadinos, que 
de modo pontual contribuíram com informações sobre a trajetória da 
instituição. As fontes documentais incluíram: atas da fundação da entidade 
mantenedora da FMTM – Sociedade de Medicina do Triângulo Mineiro, 
de 27 de abril de 1953; das reuniões da congregação da FMTM referentes 
ao período 1954-1960; e de colação de grau dos discentes do período 1959-
1965; matriz curricular da Graduação em Medicina; parecer da Comissão 
de Ensino Superior de autorização de funcionamento da FMTM; 
registro oficial de doação do prédio da penitenciária para a FMTM; 
pastas digitalizadas dos discentes ingressantes na FMTM no período 
1954-1960; primeiro regimento geral; relação nominal dos professores da 
FMTM de 1954 a 1960; “catálogo” intitulado FMTM: uma história de 

idealismo e coragem, produzido por Ana Luiza Brasil e preservado nos 
arquivos da Reitoria da UFTM (não foi publicado); discurso proferido 
pelo professor Randolfo Borges Júnior em 1983, durante a realização do 
primeiro congresso médico de ex-alunos da FMTM; revista do Centro 
Acadêmico Gaspar Vianna sobre os dez primeiros anos de funcionamento 
da FMTM; jornais (Lavoura e Comércio,2 O Triângulo e Correio Católico); 
livros de memorialistas/historiadores (Antônio Borges Sampaio, Edelweiss 

2 O jornal Lavoura e Comércio foi fundado no dia 6 de julho de 1899, por produtores 
rurais, pequenos e grandes, que tinham algo em comum: eram contra o governo mineiro 
por causa do custo do fisco. Resolveram, assim, criar um jornal que fosse porta-voz de 
seus interesses. Desde sua fundação até o fechamento, em 27 de outubro de 2003, 104 
anos depois, o jornal só não circulou dois dias da década de 1980, durante uma greve dos 
gráficos. Antônio Garcia Adjunto foi o primeiro diretor. Em 1906, o jornal passou para a 
família Jardim, ou seja, foi assumido pelos irmãos Francisco e Quintiliano Jardim. Esse 
último dirigiu-o até sua morte, em 1966, quando a direção passou para seus filhos, George 
de Chirée, Raul e Murilo Jardim (Campos, 2015). 
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Teixeira, Guido Bilharinho, Hildebrando Pontes, José Soares Bilharinho, 
Maria Antonieta Borges Lopes). Optou-se por recorrer a esses autores 
porque documentaram a história dos médicos e da medicina em Uberaba, 
além de muitas outras informações sobre fatos significantes acontecidos na 
cidade. Como fontes históricas importantes, os escritos dos memorialistas 
pedem atenção a certas peculiaridades, pois, por tradição, não se valem de 
princípios teórico-metodológicos típicos dos estudos histórico-acadêmicos, 
conforme analisa Souza (2014, p. 55-56):

Os memorialistas, portanto, não produziriam história (fruto de operação 
racional), e sim memórias, de forma que seus trabalhos poderiam ser 
assim caracterizados: seriam resultados da experiência, uma construção do 
passado pautada pelas necessidades do presente e elaboradas a partir das 
experiências posteriores. Não adotariam métodos e procedimentos próprios 
do saber acadêmico. Desprezariam diálogos com produções anteriores 
sobre a mesma temática, ou os paralelos com municípios de trajetórias 
similares. São apresentadas como versões “definitivas” e portadoras 
de “veracidade”, levando ao “regate necessário” da história esquecida. 
Possuem, em geral, um vocabulário mais acessível, e uma construção 
textual narrativa próxima da literatura sendo mais “interessante” ao 
grande público. Utilizam fontes oficiais (arquivos das prefeituras, câmaras 
municipais, etc.) que são apresentadas como expressão da verdade sem um 
olhar crítico. Apropriam-se de memórias pessoais e coletivas sem reflexão 
sobre as implicações desse processo.

Além dos memorialistas, sabe-se que os jornais constituem fonte 
importante para este tipo de pesquisa, pois retratam a sociedade, a educação 
e as ideias de dada época, veiculando uma visão dos acontecimentos mais 
importantes da vida das instituições sociais. Contudo, deve-se ter o cuidado 
de não analisar os textos jornalísticos como verdade única, pois têm 
interferência da subjetividade de seus redatores, além de não traduzirem 
os anseios da população em geral, mas de grupos de letrados. A busca 
por textos jornalísticos foi realizada no Arquivo Público Municipal de 
Uberaba, onde foi possível acessar edições dos jornais Lavoura e Comércio,3 
O Triângulo e Correio Católico do período em estudo.

3 Os exemplares do jornal Lavoura e Comércio referente ao período em estudo 
estavam em processo de digitalização e provisoriamente indisponíveis ao acesso 
público para a realização de pesquisas, daí não ter sido possível consultar todas 
as edições.
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Nas investigações relativas à história, especialmente à história 
das instituições escolares, é comum os pesquisadores se depararem com 
dificuldades relacionadas com a escassez ou até a inexistência de fontes 
impressas sobre o passado da instituição, conforme ressalta Mogarro 
(2005, p. 106):

Geralmente, à guarda das respectivas secretarias e serviços administra-

tivos, misturam-se documentos de origens diversas e utilidade também 

diversificada: a) documentos activos – ainda utilizados com regularidade, 

organizados (geralmente) e de acesso mais fácil; b) documentos semi-

activos – cadastros de professores e de alunos, de que ainda são pedidos 

certificados a partir do original. Estando identificados pela instituição e 

sendo localizados com relativa facilidade; c) documentos inactivos – nesta 

fase do seu ciclo de vida, os documentos encontram-se normalmente 

depositados em locais que não garantem as condições necessárias para a 

sua salvaguarda e preservação material, amontoando-se sem organização 

e misturando-se documentos de origem e natureza muito diversa.

Durante  a etapa de levantamento dos documentos institucio-
nais, constatou-se que na FMTM não existe um local adequado para 
organização e arquivamento desses documentos, comumente chamados 
de “papel velho” ou arquivo morto. Além disso, visando à racionalização 
de espaço físico, existe um processo de descarte para fins de atualização 
dos arquivos. Assim, muitas vezes documentos preciosos para estudo 
do passado da instituição são destruídos. Arquivar os documentos de 
uma instituição ao longo da sua existência tem de ser trabalho rotineiro 
e comum. Conforme afirma Bilharinho (1993, p. 1.248), “Ninguém é 
dono de nada. Toda documentação produzida pelo homem, ou por uma 
instituição, deve ser bem protegida, pois ela pertence à história de uma 
comunidade”. Sendo assim, atas, relatórios, pareceres, regulamentos 
internos, manuscritos, revistas, relações nominais, fichas de registro de 
alunos, dentre outros documentos da instituição, constituíram as fontes 
centrais da pesquisa aqui. É fundamental atentar para a desmistificação do 
significado aparente que os documentos indicam. É necessário interpretar 
as informações neles contidas, tornando-os fragmentos que, junto com 
outras fontes, proporcionarão a reconstrução histórica de alguma época. 
Segundo Le Goff (1996, p. 547),



A criação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro      17

O documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma 

montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade 

que o produziu, mas também das épocas sucessivas durante as quais 

continuou a viver, talvez esquecido, durante as qu ais continuou a ser 

manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento é uma coisa que fica, 

que dura, e o testemunho, o ensinamento (para evocar a etimologia) que 

ele traz devem ser em primeiro lugar analisados, desmistificando-lhes o 

seu significado aparente.

Destaca-se a importância de teses e dissertações que abordam as 
questões relacionadas com as instituições educacionais e os primeiros 
modos de viver em Uberaba, a colonização do Triângulo Mineiro e a 
criação e evolução da educação médica no país. Empreendeu-se, portanto, 
um levantamento sobre as produções acadêmicas concluídas sobre a 
história das instituições escolares de Uberaba com o objetivo de conhecer o 
que já foi estudado e produzido para a sua historiografia. O Quadro 1 na 
página seguinte lista os resultados.

Observa-se no Quadro 1 que a maioria das pesquisas sobre as 
instituições educacionais uberabenses é alusiva às escolas destinadas à 
educação básica. Quanto à educação superior, existem quatro pesquisas, 
duas referentes à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras São Tomás 
de Aquino (Fista) – uma se relaciona com sua criação; a outra, com a 
formação humanista realizada por essa instituição, de origem católica – , 
uma sobre a primeira Faculdade de Odontologia, sob o título de Escola de 

Farmácia e Odontologia de Uberaba: gênese e desenvolvimento (1926-1936); 
e outra sobre a Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro, intitulada 

Pioneirismo do ensino superior em Uberaba: a Faculdade de Odontologia do 

Triângulo Mineiro (1947-1950). Não foram identificadas pesquisas sobre 
a FMTM, tampouco este estudo pretendeu esgotar a riqueza de dados 
acerca da instituição. Mas espera-se que desencadeie reflexões sobre sua 
importância para a história da cidade, da região, do estado e da medicina 
no país, e que traga contribuições importantes ao meio acadêmico para 
estudos e pesquisas em torno da hoje Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro (UFTM). 

Com esse propósito, o estudo está organizado em três capítulos.
O capítulo 1 apresenta aspectos históricos da constituição e 

organização do município e da cidade de Uberaba; discorre sobre o 
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Quadro 1. Pesquisas sobre a história das instituições escolares de Uberaba, MG, 2002-15.

ano autor título instituição modalidade de ensino tipo de instituição

2002 TEIXEIRA, Geovana 
Ferreira Melo

Por tr ás dos muros escolares: luzes e sombras na educação feminina no 
Colégio Nossa Senhora das Dores – Uberaba (1940-1966)

Colégio Nossa Senhora das 
Dores Educação básica Confessional católica 

privada

2003 MATOS, F. C. Sociedade e educação em Uberaba: Colégio Marista Diocesano Colégio Marista Diocesano Educação básica Confessional católica 
privada

2003 OLIVEIRA, Sebastião 
José de

A criação e a consolidação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras São 
Tomás de Aquino em Uberaba, Minas Gerais: uma experiência singular da 
congregação dominicana no Brasil (1948-1961)

Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras São Tomás de Aquino Educação superior Privada

2004 SILVA, Washington 
Abadio

Gênese e implantação do Colégio Marista Diocesano de Uberaba (1903-
1916) Colégio Marista Diocesano Educação Básica Confessional católica 

privada

2005 BORGES, D. C. A educação do deficiente visual no Brasil: história do Instituto dos Cegos do 
Brasil Central – Uberaba, MG, (1942-1978)

Instituto dos Cegos do Brasil 
Central Educação especial Filantrópica sem fins 

lucrativos

2006 SANTOS, Maria de 
Lourdes Leal dos

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino: um 
marco humanista na história da educação brasileira (1960-1980)

Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras São Tomás de Aquino Educação superior Privada

2007 GUIMARÃES, Rosângela 
M. Castro

Grupo Escolar de Uberaba: desvelando a história e recriando a memória do 
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Fonte: dados da pesquisa; Souza (2012,  p. 17).
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processo de desenvolvimento da educação básica e superior, com ênfase nas 
primeiras tentativas de criar cursos superiores na cidade a partir de 1940; 
enfim, relata o processo de criação de escolas médicas oficiais no início 
do século XIX e de escolas criadas na primeira República, estendendo-se 
até 1960 (ano limite do recorte temporal estudado), para compreender a 
gênese e o funcionamento do curso de Medicina em Uberaba no contexto 
mais amplo dos cursos médicos no Brasil.

O capítulo 2 trata dos primeiros médicos que, a partir das últimas 
décadas do século XIX e início do século XX, se dedicaram à medicina 
em Uberaba; evidencia a criação da Sociedade de Medicina e Cirurgia 
de Uberaba como associação dessa categoria profissional e, sobretudo, 
como espaço de compartilhamento de saberes médicos produzidos por 
especialistas das áreas da medicina; privilegia a criação e as motivações 
que redundaram na FMTM do ponto de vista de alguns fundadores; trata 
de aspectos históricos da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba, de início 
instituição de caridade, mais tarde hospital-escola para a prática clínica 
discente; enfim, apresenta aspectos físicos pontuais do primeiro edifício 
da faculdade: uma penitenciária transformada em instituição de ensino.

O capítulo 3 traça os caminhos percorridos pelo diretor da instituição 
na busca incessante por professores para serem titulares das cadeiras do 
curso de Medicina; apresenta a organização curricular do curso mediante 
uma retrospectiva histórica dos currículos das escolas médicas brasileiras 
– sempre muito amarrado à legislação vigente, delineia a influência do 
modelo curricular dos Estados Unidos proposto por Abraham Flexner – 
dada sua relevância nas transformações ocorridas no ensino médico no 
Brasil nas primeiras décadas do século XX; caracteriza sucintamente 
o alunado do período; enfim, conta como ocorreu a federalização da 
faculdade de Medicina em meio a articulações políticas, às lutas do diretor 
e dos professores e à organização e mobilização dos alunos na instituição 
e no governo federal.

A proposição deste trabalho se manteve sempre na linha do pensar 
na criação, na instalação e na federalização da FMTM. Que a leitura seja 
a mais prazerosa possível e reflita sobre os caminhos trilhados na pesquisa 
descrita.

* * *


