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I

Educação no contexto sócio-histórico 
e econômico de Uberaba e os cursos de 
Medicina no Brasil

Este capítulo trata dos aportes históricos da constituição e 
organização do município e da cidade de Uberaba, MG.1 Aborda a 
ocupação e as transformações socioeconômicas que caracterizaram 
tais etapas até 1960 – data limite do recorte histórico deste estudo – e o 
processo de desenvolvimento da educação básica – criação e instalação 
das primeiras escolas. A ênfase incide nas tentativas de criar as primeiras 
instituições de ensino superior, as quais se entende que contribuíram com 
sua experiência para alicerçar a criação da Faculdade de Medicina em 
Uberaba, a primeira do Triângulo Mineiro e segunda do interior mineiro. 
Enfim, o capítulo relata sucintamente o processo de desenvolvimento do 
ensino médico, orientando-se pela legislação educacional para o ensino 
superior e para os cursos de Medicina, com objetivo de compreender a 
gênese de implantação desse curso no contexto mais amplo dos cursos 
médicos. Esta abordagem cobre um período que vai do início do século 
XIX – quando surgem as primeiras escolas médicas oficiais –, passando 
pela primeira República – quando são criadas mais escolas –, até o ano 
de 1960.

1 Segundo critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Uberaba 
é uma cidade-polo da microrregião composta pelos seguintes municípios: Uberaba, 
Veríssimo, Conquista, Delta, Conceição das Alagoas, Campo Florido e Água Comprida. 
Sua área física tem 4.540,51 quilômetros quadrados: 256 de área urbana, 4.284,51 de área 
rural (Plano Decenal Municipal de Educação: Uberaba 2006-2015, aprovado pela Lei 
Municipal 9.895, de 7/1/2006).
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1.1 Ocupação da região do Triângulo Mineiro e o surgimento do 
município de Uberaba

Segundo Lourenço (2010), o povoamento da região que hoje 
corresponde ao T riângulo Mineiro teve início com a expedição de Bartolomeu 
Bueno da Silva – o Anhanguera –, tido como um dos mais importantes 
bandeirantes a desbravar o interior. Em 1682, ele atravessou os sertões dessa 
região rumo às minas de ouro de Goiás. Em 1722, liderada por Bartolomeu 
Bueno da Silva Filho, uma expedição composta por quase 150 sertanistas 
paulistas abriu um caminho régio ligando os novos povoados goianos à vila 
de São Paulo. Segundo memorialistas, essa estrada passou por Uberaba2 e se 
tornou conhecida como “estrada dos goiases ou do Anhanguera” (Lourenço, 
2010, p. 19), ao longo da qual foram reservadas faixas de terras de ambos 
os lados a serem ocupadas pela população indígena,3 cujas aldeias, em 
sua maioria, eram constituídas por algumas casas e uma capela. Os índios 
viviam da agricultura de subsistência, cujo excedente era trocado ou vendido 
para tropas que passavam pela estrada.

Entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, foram 
atraídos para a região do Triângulo Mineiro numerosos grupos de famílias 
de migrantes conhecidos como geralistas.4 Vindos da região central e 
sul da capitania de Minas Gerais, foram expulsos de Ouro Preto e das 
regiões próximas pelo crescimento da população ou pelo esgotamento 
do solo. Com isso, surgiram vários arraiais5 no sertão dos Araxás, entre 
os rios Paranaíba e das Velhas.6 Dentre eles, estava o de Araxá, que se 
tornou um núcleo importante graças às águas salitrosas do Barreiro, 
propício à invernada de boiadas que seguiam de Goiás para o Rio de 
Janeiro (Lourenço, 2010, p. 22). Nesse mesmo período, também por conta 
do esgotamento das “abundantes minas auríferas” (Pontes, 1978, p. 50) 

2 Palavra de origem guarani que significa água brilhante.
3 Após a abertura da “Estrada do Anhanguera”, foi inevitável o contato entre os caiapós e os 
luso-brasileiros. No início, os indígenas aceitaram pacificamente a invasão de suas terras, 
porém as agressões infligidas por parte dos colonizadores os levaram a atacar caravanas que 
passavam pela estrada, a destruir fazendas e povoados embrionários, matando moradores 
e queimando plantações e benfeitorias; tornaram-se, em pouco tempo, a tribo mais temida 
do Brasil central (Riccioppo Filho, 2007).
4 Habitantes das Minas Gerais.
5 Núcleos constituídos por, pelo menos, uma capela curada (com um religioso fixo), um 
adro e algumas habitações ao redor dele. A capela assentava-se no terreno a ela doado.
6 Hoje rio Araguari.
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no núcleo de mineração mais antigo da região – o Desemboque7 –, os 
geralistas iniciaram a coloni zação da área localizada entre o rio das Velhas e 
o rio Grande, que se tornou conhecida a partir daí como Sertão da Farinha 
Podre,8 primeiro nome da região do Triângulo Mineiro. De acordo com 
Pontes (1978), os julgados9 de Desemboque e Araxá10 pertenceram, até 
o ano de 1816, ao governo de Goiás. O Desemboque abrangia a região 
atual do Triângulo Mineiro e todo o sul de Goiás, menos o julgado de 
Santa Luzia. Os dois julgados foram desagregados da capitania de Goiás 
e incorporados à de Minas Gerais pelo alvará do rei de 4 de abril de 1816, 
assinado no Rio de Janeiro. A justificativa apresentada nesse alvará fazia 
referência à distância entre aquele território e a capital de Goiás:

Os grandes incômodos, que suportavam os que vivem sujeitos à Capitania 

e Comarca de Goiás, cuja capital lhes fica em distância de mais de 

cento e cinquenta léguas, sendo-lhes muito penosos os recursos, de que 

frequentemente necessitam; ao mesmo passo, que estando eles sujeitos 

à Capitania de Minas Gerais, e à Ouvidoria de Paracatu, que lhes fica 

próxima, podem ser mais facilmente ouvidos, e socorridos nas suas 

dependências, sem serem obrigados a desamparar suas Casas, e cultura de 

suas terras. (Lourenço, 2010, p. 23).

O memorialista Hildebrando Pontes (1978, p. 70) realça que “o 
Triângulo Mineiro, muito mais ligeiro do que se pensava, passou de Goiás 
para Minas Gerais”.

Conforme mencionado, a decadência da mineração e o consequente 
esgotamento do solo produtivo no Arraial de Desemboque levaram 

7 A denominação “Desemboque” vem de certa parte do rio Grande cujas águas, embocando 
por um estreito canal entre serras, se subdividem em cinco braços apertados entre ilhas de 
terras (Pontes, 1978). Foi na época o mais importante núcleo populacional da região. A 
consequente necessidade de migração de part e de sua população para os sertões do oeste 
fez aos poucos com que a mineração cessasse por completo.
8 Segundo reza a tradição, o nome Farinha Podre originou-se talvez por ser comum 
encontrar certa quantidade de farinha de mandioca deteriorada, dependurada nas árvores, 
por esquecimento dos sertanejos que iam em busca de minas de ouro no interior do sertão.
9 Denominava-se julgado o núcleo de povoamento que tivesse um juiz de fora, nomeado 
pelo capitão-general da capitania, ou ordinário, escolhido pelos eleitores locais.
10 “A zona dos julgados de Araxá e Desemboque teve primitivamente o nome de Novo 
Sul, Novos Descobertos do Paranaíba e mais tarde Farinha Podre. Atualmente é Triângulo 
Mineiro” (Pontes, 1978, p. 73). 
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parte de seus habitantes a procurar por terras produtivas no Sertão da 
Farinha Podre, onde se assentaram milhares de campesinos e criadores 
de gado. O sargento-mor Antônio Eustáquio da Silva e Oliveira, que se 
tornou conhecido como o Regente dos Sertões e protetor dos indígenas, 
procurando terras para se estabelecer, atingiu o rio Uberaba e fixou-se na 
margem esquerda do córrego das Lages, onde construiu a Chácara da Boa 
Vista.11 Memorialistas da cidade registraram que essa chácara foi o núcleo 
da cidade de Uberaba. Próxima a ela, foi doada área para construir uma 
capela dedicada a Santo Antônio e São Sebastião, a qual foi abençoada 
pelo padre Hermógenes Araújo, primo de Antônio Eustáquio. Tempos 
depois, esse último construiu sua residência definitiva no Centro, na praça 
Rui Barbosa.

Em 1816, iniciou-se o povoamento do Arraial de Uberaba. Sabendo 
de suas condições propícias, do prestígio e da segurança que aquele 
sargento-mor oferecia, grande número de pessoas migrou para o novo 
arraial. Eram comerciantes, criadores de gado, boiadeiros, mascates, 
ferreiros e outros. Região de muita mata, cerrado e água em abundância, 
era também estratégica, pois sua posição geográfica a situava em caminhos 
para o Rio de Janeiro (antiga capital do país), São Paulo e o interior “a ser 
desbravado”. Como relata Pontes (1978, p. 78),

As riquezas da região, no dizer de vigário Silva, se compõem de linda 

e extensíssima campina e matos que produzem milho, feijão, arroz, 

cará, batata, cana, algodão, mandioca, anil, como em parte alguma se 

tem visto, sem que, entretanto o lavrador sinta o efeito de um trabalho 

pesado, pois que as capinas nas mesmas capoeiras são muito favoráveis. 

Os campos viçosos durante a maior parte do ano e os bebedouros salitrosos 

em quase todas as fazendas dispensam a salga do gado, que aqui se cria 

admiravelmente bem.

Como se lê, não se mencionam problemas sociais. Destaca-se 
tão somente a riqueza de Uberaba. As terras ocupadas constituíram 
propriedades extensas, dado o valor baixo e a isenção de impostos. Com 
essas facilidades, o domínio das terras da região coube a poucas famílias, 
que logo as transformaram em fazendas imponentes e impuseram os traços 

11 Hoje Fazenda Experimental da Empresa de Pesquisas Agropecuárias de Minas Gerais 
(Epamig).
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proeminentes da sociedade e da cultura local. A pecuária foi a atividade 
econômica primeira e principal, impulsionando a população a se dedicar à 
atividade pastoril e à agricultura de subsistência. 

Em 1836, informa Birchal (2004), Uberaba foi elevada à condição 
de Vila de Santo Antônio de Uberaba e, em 1856, à de cidade, via Lei 
Provincial 759, de 2 de maio, para se consolidar como centro comercial 
abastecedor do Triângulo Mineiro, de Goiás e de Mato Gro sso. A partir 
de 1870, ainda que de forma incipiente, a industrialização se impôs, com 
fábricas de tecido, cerveja, laticínios, vinhos, cerâmicas e engenhos de 
açúcar, assim como foram inaugurados agência bancária, teatro e casas 
comissárias, dentre outros estabelecimentos. Merece destaque a Fábrica 
de Tecidos do Cassu,12 que chegou a empregar, em 1886, cerca de 60 
funcionários (Birchal, 2004).

Uberaba apresentava contrastes sociais: era dominada, política e 
economicamente, por uma elite rural abastada, enquanto a maioria da 
população vivia em condições minguadas. Para Riccioppo Filho (2007), 
as condições de vida eram modestas, enquanto a longevidade era breve, 
conforme se pode constatar na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1. Obituário de Uberaba, 1884.

an o mês óbitos média etária

1884 Outubro 28 26,93

1884 Novembro 17 23,12

1885 Julho 24 30,92

1885 Agosto 13 28,62

Fonte: Riccioppo Filho (2007, p. 131).

Como se vê, em meados de 1880, o tempo médio de vida era de 24,7 
anos. A maioria falecia por causa de pneumonia, tétano, febre e picada de 
cobra. Faltavam higiene e saneamento básico à maior parte da população 
urbana e rural, tal era o grau de pobreza. 

Também contribuiu decisivamente para o povoamento e 
desenvolvimento da região a construção da ferrovia da Companhia 
Mogiana de Estrada de Ferro até a cidade de Uberaba (Figura 1). Iniciou-
se o tráfego de passageiros e mercadorias em abril de 1889, ano da transição 
política de Monarquia para República. 

12 A Tecidos do Cassu funcionou até 1994, com o nome de Cia. Têxtil do Triângulo Mineiro.
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A ferrovia trouxe prosperidade econômica ao aproximar Uberaba 
do mundo moderno, em especial “por diminuir” a distância até a capital 
do País e a Província de São Paulo, cidade que passava por um processo de 
urbanização e industrialização rápido.

A partir desse momento, todo comércio feito anteriormente, em 

grande escala, por S. João Del Rei e Formiga, convergiu para Uberaba, 

transformando-a na região mais importante da província no mercado 

salineiro do Brasil Central e de além Leste da Cordilheira, abrangendo 

Paracatu, Bagagem, Patrocínio, Arcos, Patos de Minas e povoações 

intermediárias. (Rezende, 1991, p. 36).

O crescimento da economia proporcionado pela ferrovia impul-
sionou a vinda de imigrantes europeus, em maior número dentre italianos, 
espanhóis e portugueses. Vieram sírio-libaneses, alemães e franceses,13 
fundamentais para a história de Uberaba, assim como os homens vindos 
das minas da região de Ouro Preto e Desemboque. O aumento da 
população urbana multiplic ou o comércio. A cidade se tornou o caminho 
de passagem para a quase comercialização com o Centro-Oeste, além de 
se transformar em um mercado salineiro movimentado no interior. 

De a cordo com Dantas (2009, p. 71), esses símbolos fizeram 
Uberaba se destacar dentre  as cidades vizinhas, gerando um “sentimento 
ufanista” de superioridade:

No núcleo urbano de Uberaba, uma série de novas construções e serviços 

passou a integrar a paisagem: arquitetura de estilo europeu, abertura de 

novas ruas, arborização de praças, hotéis, lojas de armarinhos, livraria, 

colégios,14 criação de um instituto politécnico, confeitaria e restaurantes 

com “menus à francesa”, casas de jogos, associações artísticas e musicais, 

a realização de saraus e concertos. O ufanismo atingiu dimensões 

consideráveis, a ponto de forjar a expressão “Paris-Rio de Janeiro-Uberaba”, 

como exemplaridade da condição que alcançara na concepção de muitos 

de seus moradores, como centro de negócios e centro sociocultural.

13 Pontes (1978) registrou as famílias nacionais e estrangeiras que fixaram residência no 
município de Uberaba.
14 Foram criados dois colégios de confissão religiosa – marista e dominicano – que 
desempenharam papel importante na educação da elite local.
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Figura 1. Extensão das ferrovias da Companhia Mogiana de 
Estrada de Ferro.

Legenda: Publicado na ocasião do cinquentenário da companhia, em 1922, o mapa apresenta linhas 
que ela construiu entre 1872 e 1921. 

Fonte: Companhia Mogiana de Estradas de Ferro (2015, on-line).
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No entanto, quando os trilhos da Mogiana alcançaram, em 
1895, a cidade de Uberlândia, e em 1896, de Araguari, Uberaba perdeu 
gradativamente a importância econômica e a liderança do comércio 
atacadista em relação a Mato Grosso e Goiás para essas duas cidades, 
mais próximas da fronteira goiana. A ferrovia que havia contribuído para 
o apogeu econômico e político de Uberaba a deixou então em situação de 
estagnação econômica.

A crise da economia uberabense foi enfrentada com investimento 
na pecuária, representado pelo gado zebu, importado da Índia. O 
aprimoramento da raça, que se adaptou às condições climáticas da região, 
reacendeu a economia uberabense; a realização de exposições agropecuárias 
enriqueceu fazendeiros. A repercussão do gado zebu como nova atividade 
econômica Rezende (1991, p. 114) vê como algo que “passou a liderar, em 
caráter quase absoluto, a vida socioeconômica, anulando gradualmente, 
desse período até a década de 1930, as características marcantes deixadas 
pela atividade comercial”. Durante a primeira Guerra Mundial (1914-
1919), o Brasil tornou-se grande exportador de carne congelada, valori-
zando ainda mais seus rebanhos e enriquecendo os pecuaristas. 

O crescimento da pecuária zebuína possibilitou que propriet ários 
e comerciantes do zebu erguessem verdadeiros palacetes. Edificadas 
na zona urbana e em grandes propriedades rurais, essas casas tinham 
estilos semelhantes ao que havia de mais moderno na época. No dizer de 
Rischiteli (2005, p. 35),

Representando a fomentação provocada pela riqueza adquirida, os pro-

prietários e os comerciantes de zebu recorreram a arquitetos, engenheiros e 

construtores alemães, espanhóis, portugueses e, principalmente, italianos 

para a construção de seus palacetes. Os estilos assemelhavam-se ao que 

havia de mais importante na época e, muitas vezes, deixavam o próprio 

espírito criativo se  manifestar nas edificações sendo notável o ecletismo 

arquitetônico.

Na área da região urbana central, os palacetes – residências dos 
coronéis – concentraram-se em torno da  Praça Rui Barbosa, circundada 
por palmeiras imperiais, que a transformaram no maior símbolo de 
concentração de riquezas da cidade no período. Embora a pecuária 
zebuína fosse a atividade econômica do município de Uberaba, é perti-
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nente ressaltar que não contribuiu para o crescimento da cidade, conforme 
afirma Wagner (2006, p. 117-118):

Os poderosos mantinham o capital concentrado entre as cercas de suas 

fazendas, não se preocupavam com a situação do município, com a 

população, com a geração de empregos e o fortalecimento do comércio 

local. Pelo contrário, suas ações mostram que os coronéis na verdade não 

desejavam o desenvolvimento d o município de Uberaba, ao comprarem 

tudo em outras localidades, e conseqüentemente, investindo o capital em 

outros municípios, ampliando e aprofundando o marasmo do comércio 

local.

Dessa forma, fora desse núcleo central, a população urbana e 
sertaneja continuava submetida às condições precárias de vida. Apesar 
das riquezas geradas pela pecuária e da cidade já ter sido um importante 
centro urbano comercial, a aparência de Uberaba era provinciana e com 
características bastante rurais, como mostra a foto abaixo, de uma das 
principais ruas da cidade.

Figura 2. Praça Rui Barbosa em 1908.

Fonte: Superintendência do Arquivo Público de Uberaba.
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Figura 3. Praça Rui Barbosa em 1930.

Fonte: Superintendência do Arquivo Público de Uberaba.

Figura 4. Buracos invadem a rua da Constituição, na área central da cidade.

Fonte: Ferreira (1928, p. 31).
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O jornalista uberabense Orlando Ferreira foi o primeiro cidadão a 
realizar uma análise crítica política da cidade, registrada em seu livro Terra 

madrasta: um povo infeliz, lançado em 1928. Ele detalhou um balanço 
negativo do trabalho realizado pelas administrações públicas municipais. 
Para Ferreira (1928, p. 29), Uberaba vivia “apagadamente” devido à mesma 
política “estúpida e rotineira” que não fazia mais do que “capinar ruas, 
construir pinguelas, matar cachorros, nomear e demitir funcionários e 
arrecadar impostos”. Por meio de números, ele demonstrou que, em quase 
um século de existência, das 155 ruas, somen te 11 haviam sido calçadas 
– precariamente – e que, das 19 praças, só três calçadas e urbanizadas 
– pessimamente. Seu livro tem fotografias para provar que Uberaba 
permanecia “na balbúrdia, na ruína, no descrédito, na imoralidade, no 
desconforto, na imundície, na lama, na poeira, no capim, no matagal, na 
buraqueira” (Ferreira, 1928, p. 30).

De 1927 a 1930, Uberaba foi governada por Olavo Rodrigues da 
Cunha, sucessor do coronel Geraldino Rodrigues da Cunha (1924-1927), 
ambos fazendeiros locais. Com a Revolução de 1930, as oligarquias 
municipais foram colocadas em risco. Após a instalação do governo 
provisório e com o controle centralizador do Estado, o monopólio político 
e o exercício do poder privado dos grandes proprietários de terra foram 
relativamente enfraquecidos. Apesar disso, Uberaba tomou caminho 
inverso: o poder dos coronéis aumentou ainda mais com a capitalização 
do gado zebu, levando a mais uma estagnação das atividades comerciais 
e industriais. Com o retorno das eleições municipais, em 1936, e com o 
golpe de 1937, dado por Getúlio Vargas, uma inovação na política local 
contrariou o tradicionalismo: a ocupação do cargo de prefeito por um 
filho de imigrantes libaneses: Whady Nassif, que era advogado. Com 
o amparo do Estado Novo, ele executou uma administração voltada ao 
desenvolvimento urbano e comercial da cidade, modernizando-a por 
meio de melhorias no sistema de fornecimento de água e energia, na 
infraestrutura de esgoto, no calçamento das ruas, além de se preocupar 
com outros aspectos urbanísticos.

A partir da década de 1930, a economia brasileira experimentou um 
processo de industrialização crescente nas áreas de alimentos, calçados e 
tecidos para suprir o mercado interno. Esse projeto de desenvolvimento 
foi do primeiro governo de Vargas, quando foram criadas indústrias, em 
especial no centro-sul. Esse fato contribuiu para acelerar o processo de 
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urbanização da sociedade, até então predominantemente rural. Vargas 
criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que tinha a função 
de administrar a Previdência Social. O sistema previdenciário deixou 
de ser estruturado por empresa para sê-lo por categorias profissionais 
de âmbito nacional. Com isso, a Previdência Social, cujas atribuições 
incluíam “resolver os problemas de saúde dos trabalhadores” (Scliar, 1987, 
p. 70), teve incentivos na era Vargas por meio do seguro social, que não só 
cuidava das aposentadorias e pensões, como também prestava serviços de 
saúde aos trabalhadores.

Até então, o Brasil era, segundo o próprio Vargas, um país semicolonial, 

agrário, exportador de matérias-primas e importador de manufaturados. 

O campo dominava a cidade; a política era feita à base de currais 

eleitorais manipulados pelos coronéis. Após a Revolução de 1930 as 

oligarquias entrarem em declínio, surge um proletariado urbanizado 

e reivindicador. E foi justamente Getúlio, o latifundiário, Getúlio, o 

caudilho, que teve  a audácia suficiente para romper com o passado feudal 

e criar um Estado populista, do qual o seguro social foi um dos suportes. 

A assistência médica da Previdência era uma necessidade não só para 

a classe trabalhadora, como para o próprio sistema previdenciário, que 

teria que arcar com o ônus da doença não tratada; além de se constituir 

em poderoso instrumento de manipulação política. Era a medicina para 

o povo. (Scliar, 1987, p. 70-71).

No Triângulo Mineiro, a “marcha para o oeste” idealizada por 
Vargas trouxe uma das bases de apoio conhecida como operação Roncador-
Xingu. Essa ação governamental deu início a obras de construção de 
aeroportos, rodovias, hospitais, escolas, curtumes e outras na região. 
Caminhões e automóveis gradativamente substituíram os carros de boi, 
introduzindo os sertões no processo de modernização nacional.15 Nos anos 
1950, a criação do polo petroquímico e moveleiro, de casas de comércio, 
além da prestação de serviços, passaram a compor a economia da cidade 
ao lado da agropecuária. Tinha início uma nova fase de desenvolvimento 
na cidade, com a diversificação econômica. 

15 A empreitada de Vargas tomou consistência com a criação da Fundação do Brasil Central, 
cujo principal objetivo era colonizar o interior, além de interligar Minas Gerais, Goiás e 
Mato Grosso aos grandes centros produtores (Lenharo, 1985).
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O período de modernização do Brasil durante a década de 1950 foi 
marcado por uma movimentação social e política intensa. Desenvolvimento 
e nacionalismo foram marcantes nos governos de Getúlio Vargas e Juscelino 
Kubitschek – líderes populistas. A migração social rural – cabe frisar – levou 
ao crescimento das cidades. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro – capital 
federal até 1960 e centro das decisões políticas e administrativas – e a de São 
Paulo – maior parque industrial de toda a América Latina – tornaram-se 
rapidamente duas metrópoles influentes, as maiores cidades do país. A capital 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, foi outro exemplo de crescimento urbano: 
como cidade planejada, ela reuniu urbes vizinhas para ser transformar na 
Grande Belo Horizonte.

Por ocasião da proclamação da República, a população brasileira 
era estimada em 14 milhões de habitantes; 85% eram analfabetos. Em 
1970, somavam-se 90 milhões de habitantes; 33,1% analfabetos (Veiga, 
2007). Esses percentuais indicam que a educação foi se consolidando com 
o desenvolvimento de ações públicas direcionadas à escolarização, pois a 
taxa de analfabetismo diminuiu, ainda que nesse período tenha havido 
um crescimento populacional expressivo. 

Segundo Cunha (1983), à medida que o processo de centralização 
do capital levou à monopolização na indústria, o processo de ascens ão 
social por meio da reprodução do pequeno capital – tornar-se proprietário 
de pequenas empresas industriais, comerciais ou de prestação de serviços 
– foi sendo inviabilizado. Assim, a demanda por escolarização aumentou 
em todos os graus, pois esse era o novo caminho para admiss ão e promoção 
nos níveis de poder e de emprego nas empresas, como em Uberaba, com 
as tentativas de implantar cursos superiores. A educação passa a ser o foco 
das atenções políticas. 

Os próximos itens deste capítulo são dedicados a uma leitura do con-
texto educacional uberabense, apresentando como ocorreram a organiza-
ção da educação básica e as tentativas de implantar a educação superior.

1.2 Contexto educacional uberabense: educação básica
O processo de implantação das primeiras escolas de educação básica 

teve início na segunda metade do século XIX, conforme informações 
apresentadas no Quadro 2, a seguir. Abrange este estudo o período que 
vai até meados do século XX, à luz das pesquisas de Melo (2002, p. 36-
39) e Souza (2012, p. 48-64). Constata-se que a oferta do ensino primário 
e secundário teve início em Uberaba no ano de 1854. Apesar de muitas 
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escolas terem fechado em pouco tempo, sua participação foi relevante 
na formação educacional da época. Os documentos analisados mostram 
que, por exemplo, a Escola Santo Antônio teve matrícula anual de 80 a 90 
alunos no curso primário; a Escola Municipal Guerra Junqueira atendeu 
quase 390 alunos; o Externato Santa Ca tarina ofereceu instrução primária 
e religiosa para mais de 100  alunos; e o Externato Cristo Rei primou pela 
pedagogia católica, cuja ênfase estava na formação intelectual e moral do 
estudante, e atendeu cerca de 280 alunos.

Como se pode observar, houve iniciativas e disposição de trazer a 
educação básica para a região, assim como havia obstáculos. Do contrário, 
grande parte das escolas criadas até a década de 1940 não teria sido fechada. 
Essa conjuntura foi analisada por Muniz (2003, p. 180) nestes termos:

Embora empenhadas em alfabetizar meninos e meninas, foram ins-

tituições que tiveram, em sua maioria,  vida curta, sobrevivendo, no 

máximo, a uma década. Pela frágil estrutura financeira, falta de pessoal 

qualificado, dificuldades de caixa para manutenção e reparo dos prédios, 

elas não conseguiram oferecer, ou continuar oferecendo, o tipo de ensino 

demandado pelas famílias que podiam pagar pela educação de seus 

filhos e filhas. 

Até 1940, predomina o ensino particular ante o descaso do governo 
federal com a política para a oferta de educação pública. Das poucas ins-
tituições que sobreviveram, permaneceram funcionando o Colégio Nossa 
Senhora das Dores, fundado em 1885, e o Colégio Diocesano, fundado em 
1902. Ambas eram instituições confessionais particulares conhecidas em 
toda a região pelo ensino de qualidade e marcaram a escolarização da elite. 
Garantiam o nível secundário preparatório para o ingresso nos cursos superior 
de Medicina, Direito, Engenharias e Farmácia, então os mais comuns. O 
objetivo central dessas escolas foi garantir a educação formal a filhos e filhas 
da “gente graúda”, como as famílias tradicionais e elitizadas gostavam de 
ser chamadas (Wirth, 1982, p. 120). Para a elite, a educação representava o 
capital cultural16 necessário para a garantia de posição social singular, em 

16 Conforme Gonçalves (2011, p. 32), à luz de Pierre Bourdieu, capital  são as posses do 
agente: podem ser materiais, sociais, econômicas, culturais ou simbólicas. Cada tipo tem 
valores que se conformam ao campo em que está situado, ou seja, podem ser maiores ou 
menores.



A criação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro      35

Quadro 2. Escolas de educação básica em Uberaba, MG, 1854-1950.

Ano de 
Fundação Nome da Escola Fundad or Nível Tempo de 

Funcionamento

1854 Colégio Cuiabá Fernando Vaz de Melo Primário e secundário 3 anos

1859 Colégio Des Gennettes Henrique Raimundo des 
Gennettes 3 anos

1877 Liceu Uberabense César Ribeiro Secundário 2 anos

1878 Colégio Piedade Joaquim Antônio Gomes 
da Silva 4 anos

1881 Liceu Uberabense Antônio Silvério Pereira Primário e secundário 10 anos

1885 Colégio Nossa Senhora 
das Dores Irmãs dominicanas Primário e secundário 

– feminino at é 1973 Em atividade

1889 Colégio Uberabense
Paulo Frederico Barthes 

até 1990
Manuel Joaquim Bernardes

Secundário 7 anos

1896 Seminário Episcopal 
Santa Cruz Igreja Católica Seminário e

externato 6 anos

1903 Colégio Diocesano do 
Sagrado Coração de Jesus Ordem dos Irmãos Maristas Primário e secundário Em atividade

1909
Grupo Escolar de Uberaba 
(transformado em Grupo 
Escolar Brasil em 1927)

Ensino público
Estadual Primário e secundário Em atividade

1935 Escola Municipal 
Guerra Junqueira Ensino público municipal Primário Fechado

1938 Externato Santa Catarina Igreja Católica Primário e religioso Fechado

1941 Liceu do Triângulo Mineiro Mário Palmério Secundário Fechado

1943 Escola Técnica de Comércio 
do Triângulo Mineiro Mário Palmério Comercial, básico e 

técnico Fechado

1944 Grupo Escolar Minas Gerais Ensino público
Estadual Primário e secundário Em atividade

1946 Grupo Escolar América Ensino público
Estadual Primário e secundário Em atividade

1947 Externato Cristo Rei Igreja Católica Primário e admissão Fechado

1948
Escola Normal de Uberaba/
Escola Est. Marechal Hum-
berto de A. Castelo Branco

Ensino público
Estadual

Normal/
Primário e secundário Em atividade

1948 Grupo Escolar Uberaba Ensino público
Estadual Primário e secundário Em atividade

1950 Grupo Escolar Dom Eduardo Ensino público
Estadual Primário e secundário Em atividade

1950 Grupo escolar Professor 
Chaves

Ensino público
Estadual Primário e secundário Em atividade

Fonte: Melo (2002); Souza (2012).



36    Sonia Maria Gomes Lopes

geral ocupa ndo cargos públicos de destaque. Às massas17 sobravam escolas 
de primeiras letras, a maioria na zona rural, com professores leigos e ensino 
não sistematizado, onde se aprendia apenas a ler e realizar os cálculos básicos 
da matemática. Além disso, como analisa Wirth (1982, p. 120), restavam os 
festivais de música: 

Para a elite, havia escolas secundárias (geralmente seminários) e escolas 

normais que alimentavam os valores humanistas ocidentais. Os homens 

das letras das localidades contavam com grande prestígio. Para as massas, 

havia festivais que recordavam as tradições coloniais – concertos de bandas 

nos dias de mercado –, todos repletos de movimento, aquela qualidade tão 

apreciada no interior.

Segundo Veiga (2007), o ensino obrigatório e gratuito foi esta-
belecido em Minas Gerais em 1892, par a crianças de 7 a 13 anos de 
idade. Havia escolas urbanas e rurais com currículos enciclopédicos 
(informações e conhecimentos limitados, insuficientes para compreender 
o contexto) e diferentes entre si. Ensinava-se não mais que a ler, a 
calcular e a escrever. Um professor podia lecionar para quatro séries na 
mesma sala – eram as classes multisseriadas. O ensino primário ficava 
sob a responsabilidade dos estados que, quase sempre, disponibilizavam 
recursos financeiros insuficientes para a manutenção das escolas. Assim, 
deixavam para as famílias a responsabilidade de custear a educação 
da prole. Houve investimentos só no ensino secundário, não seriado e 
irregular, cujo objetivo era preparar para o ingresso no ensino superior. 
Porém, como era insuficiente o número de instituições superiores em 
funcionamento, poucos podiam cursá-las, ou seja, só as classes mais 
abastadas tinham recursos para se manterem em tais escolas. De tal 
modo, pôs-se em discussão na Primeira República o modelo educacional 
oriundo do Império, que privilegiava as elites.

Somada às crises dos setores político, econômico, cultural e social, 
a Revolução de 1930 fez avançar o processo educacional. Uma iniciativa 
destacada foi a criação dos grupos escolares. Gonçalves (2011, p. 114) 
afirma que “provavelmente a iniciativa concreta mais marcante no campo 

17 Segundo o Dicionário de Sociologia, massa é o conjunto de el ementos em que o número 
de pessoas que expressam opiniões é incomparavelmente menor do que o das que as 
recebem; a massa é uma coleção abstrata de indivíduos, recebendo impressões e opiniões já 
formadas, veiculadas pelos meios de comunicação de massa. (Massa, 2016).
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educacional, iniciada ainda no século XIX, tenha sido o estabelecimento 
dos grupos escolares” A responsabilidade pela sua criação cabia aos 
governos estaduais, obedecendo a padrões arquitetônicos preest abelecidos. 
Tinham de refletir princípios de “civilização” – traduzidos na urbanização 
– e higienistas –, que tinham como foco preservar a saúde individual e 
coletiva por meio de normas e novos hábitos. Essas instituições eram 
consideradas como modelos de ensino e referência padrão para a iniciativa 
particular.18

Em 1940, havia em Uberaba quase cinco mil crianças em idade de 
escolarização (Anuário estatístico do Brasil, 1948) para um grupo escolar. “O 
único estabelecimento de ensino que Uberaba possui não tem capacidade 
para receber o enorme número de jovens  que ali comparecem para pedir as 
águas lustrais da instrução” – lamentava o jornal Lavoura e Comércio (1940, 
p. 4). Texto extraído de outro jornal da cidade mostra a calamidade social 
por conta da ausência de escolas para su prir a demanda do contingente 
populacional em idade escolar:

Temos numerosos problemas sociais, entre muitos avulta com aparência 

ameaçadora o pauperismo intelectual. A fome intelectual não é menos 

calamitosa. É acabrunhador ver inteligências rudes, fechadas, curtas, sem 

agilidade. Parece que o espírito se enclausura em si mesmo e adormece 

[...] a falta de instrução é uma doença. (Correio Católico, 1946, p. 1).

Destacam-se, ainda, as condições de funcionamento: precárias. As 
escolas do país, em especial as destinadas ao ensino primário, não tinham 
prédios próprios; funcionavam em casas de professores ou fazendas, 
portanto, locais improvisados (Faria Filho, 2003). Nesse contexto, uma 
exceção foi a construção do Grupo Escolar de Uberaba, em 1909, o 
primeiro da cidade, que passou a se denominar Grupo Escolar Brasil, em 
1927. De aspecto monumental , a construção se alinhava numa praça no 
Centro da cidade, num dos bairros altos.

18 As inovações básicas do grupo escolar foram: organização das classes em séries – cada 
série ocupava uma sala e tinha um professor; organização serial presumindo etapas 
sucessivas; grupos de quatro ou cinco séries no mesmo prédio; funcionários com funções 
específicas – porteiro e diretor, por exemplo; salas construídas segundo prescrições de 
higiene escolar, seja a capacidade cúbica ou de superfície para cada aluno; ginásios para 
exercícios físicos; pátios internos para recreio dos alunos; instalações sanitárias adequadas, 
dentre outras (Veiga, 2007, p. 242-4).
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Figura 5. Ao fundo, o Grupo Escolar Brasil, anos 1930.

Fonte: Superintendência do Arquivo Público de Uberaba.

Ap esar do investimento nas décadas de 1940 e 1950 na criação 
de grupos escolares e de escolas municipais urbanas e rurais, elas não 
foram suficientes para suprir a demanda ocasionada pelo crescimento da 
população urbana, advindo da migração do campo movida pela promessa 
de trabalho nas indústrias que surgiam, conforme pode ser observado na 
Tabela 2, a seguir.

Tabela 2. Indivíduos com 5 anos de idade ou mais que sabem ler e escrever no 
município de Uberaba, 1950.

Indivíduos de 5 anos de idade o u mais

Total
Sabem ler e escrever Não sabem ler e escrever

Homens Mulheres Homens Mulheres

Uberaba 58.979 16.783 16.043 11.809 14.344

Cidade 37.071 12.544 13.113 4.401 7.013

Vila Água Comprida 235 90 49 34 62

Quadro rural 21.673 4.149 2.881 7.374 7.269

Fonte: IBGE (1954, p. 238).
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Co m quase metade da população analfabeta, a solução para 
o problema da falta de mais vagas nas escolas urgia, a fim de preparar 
Uberaba para o “progresso nascente”. Os clamores ocuparam as páginas 
dos jornais, como em texto publicado pelo Lavoura e Comércio de 15 de 
f evereiro de 1958 (apud Melo, 2002, p. 41):

Jornais de São Paulo assinalam o desprestígio cada vez maior por 

parte das autoridades em relação ao ensino primário [...] Em Minas, e 

particularmente em Uberaba a situação é precária: edifícios antiquados, 

salas superlotadas e crianças em idade escolar impossibilitadas de estudar 

por falta de lugares. Essa triste realidade acontece na terceira cidade de 

Minas. Apesar da iniciativa privada haver buscado “suprir” a ausência 

de providência dos poderes públicos, o panorama geral em Uberaba é 

precário, tanto no ensino primário, como no secundário.

Em concordância com o texto do jornal, a organização educacional 
do município ainda era de precariedade, pois não havia escolas em número 
suficiente para atender à demanda. Esse quadro estava de acordo com a 
realidade nacional do ensino primário, que deixava fora das escolas, ao 
final da década de 1960, aproximadamente 60% das crianças em idade 
escolar (Souza, 2012). 

Examinada a necessidade de investimentos na educação básica, 
passa-se a investigar como ocorreu a criação das primeiras in stituições de 
ensino superior na cidade de Uberaba.

1.3 Primeiros passos da educação superior em Uberaba
No fim do século XIX, Uberaba iniciou sua trajetória no ensino 

superior. Em 5 de agosto de 1895, começou a funcionar o primeiro curso 
superior, na fundação do Instituto Zootécnico de Uberaba,19 ou seja, voltado 
à formação de engenheiros agrônomos. Esse instituto funcionou entre 1895 
e 1898, mas sua existência foi significativa para a sociedade uberabense. Para 
abrigá-lo, o governo mineiro adquiriu, reformou e adaptou as estruturas 

19 A regularização da profissão de zootecnista ocorreu com a Lei 5.550, de 1968. Acredita-
se que o nome dado ao instituto objetivava enfatizar, no perfil do egresso do curso de 
Engenharia Agronômica da escola uberabense, uma formação voltada também para área 
de conhecimento de zootecnia: necessidade advinda da criação de gado como atividade 
econômica central da região.
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físicas de um prédio segundo as necessidades de funcionamento do instituto 
prescritas em decreto:

Art. 4º Além das acomodações necessárias para residência do director, do 

porteiro e outros empregados internos, secretaria, biblioteca e salas para os 

diversos cursos theoricos, haverá nos edifícios do instituto, para a instrucção 

pratica dos alumnos e o ensino experimental: 1 gabinete com laboratório de 

minerologia e geologia com o material necessário para os ensinos e estudos 

complementares; 1 gabinete de physica com os apparelhos e instrumentos 

necessários ao curso elementar; 1 laboratório de chimica com o material 

indispensável às experiências, preparações e análises; 1 gabinete de botânica 

e colleções de plantas e sementes mais utilizáveis na agricultura; Estábulos, 

apriscos para reprodutores, gado de trabalho e de reprodução e vacas de leite; 

acommodações para a preparação de laticínios, conservação das forragens 

e material agrícola; enfermaria veterinária, etc.; terrenos necessários para 

culturas experimentaes, horto botânico e plantações de vinhas para instrução 

prática dos alumnos especialmente sobre enxerto, poda, tratamento das 

doenças parasitárias, culturas de plantas forraginosas e raízes, prados 

artificiaes e pastos. (Minas Gerais, 1896 apud Machado, 2009, p. 78).

Uberaba nasceu – convém frisar – da ocupação de terras para 
atividades agropecuárias em decorrência do fim da exploração aurífera. 
Daí que o primeiro curso superior foi ligado ao campo, embora as terras 
férteis e as condições climáticas ideais não significassem produtividade 
elevada. Riccioppo Filho (2007) ressalta que à pecuária eram destinados 
ainda os investimentos financeiros dos f azendeiros uberabenses, desejosos 
de desenvolvê-la. Isso fica patente em texto da Gazeta de Uberaba de 
31/12/1888 (apud Riccioppo Filho, 2007, p. 193):

A principal indústria desta região, a pastoril, tem prosperado sensivelmente 

pelo cruzamento das raças existentes entre si e com indivíduos de outras 

raças importadas por creadores intellige ntes. Embora os preços a que 

tem athingido o gado não hajam sido tanto quanto seria desejável, 

compensadores dos esforços dos creadores, (isto devido ás despesas que 

fazem com o transporte delle para os pontos de venda), contudo essa 

industria prospera e se aperfeiçoará cada vez mais pela aptidão dos nossos 

campos para creação de gado. 
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Conscientes da necessidade de mão de obra especializada e visando 
ao melhoramento genético bovino e da agricultura na região, os fazendeiros 
pleitearam ao governo estadual a criação de uma escola superior de 
agricultura. Se parece pouco provável essa possibilidade numa cidade 
interiorana, a elite a viu se concretizar por meio do trabalho do professor e 
deputado estadual de Uberaba Alexandre de Souza Barbosa,20 que se valeu 
da política mineira de incentivar a criação de escolas superiores no estado:

o sistema educacional das escolas primárias às faculdades de ensino 

superior era ao mesmo tempo impressionante, lamentável. Objetivando 

um sistema universal de modelo americano, os educadores mineiros 

criaram um grande estabelecimento público e particular praticamente sem 

os benefícios de verbas federais. Na década de 1890, Minas liderou o país 

em número de escolas fundadas. (Wirth, 1982, p. 141).

O Instituto Zootécnico oferecia educação gratuita. Não cobrava 
nem as matrículas. Porém, exigia a conclusão do ensino secundário e 
a dedicação integral do aluno ao curso, daí que se abria mais a pessoas 
oriundas da elite. Bilharinho (2006) elucidou que o instituto surgiu quando 
a cidade tinha uma população de sete mil habitantes, não dispondo de 
ruas calçadas, luz elétrica nem serviços de água e esgoto.

Ante a escassez de recursos financeiros repassados pelo estado, 
faltaram recursos humanos para a docência em áreas específicas, técnicos 
especializados para o suporte, recursos didáticos e infraestrutura para as 
aulas prát icas. Mesmo com os esforços de professores, alunos e direção, a 
situação se tornou precária a partir de 1897, quando o governo estadual se 
eximiu totalmente da responsabilidade pela escola.

Em 4 de outubro de 1898, o então presidente de Minas Gerais, 
Francisco Silviano de Almeida Brandão, assinou o Decreto 191, no qual 

20 Mineiro nascido em Sete Lagoas, Alexandre de Souza Barbosa foi seminarista e era 
professor de Geografia em 1885, quando se mudou para Uberaba. Em 1889, por ocasião 
da inauguração da ferrovia, fundou o Clube Republicano 20 de Março, ingressando na 
política. Após a proclamação, integrou a junta do Governo Provisório que tinha como 
objetivo manter a ordem pública. Em 1890, participou da fundação do partido União 
Política – cuja vice-presidência assumiu – e foi eleito em 1891 deputado estadual. Foi 
um dos responsáveis pelo encaminhamento da emenda ao projeto de lei à Câmara dos 
Deputados para a instalação de um Instituto Zootécnico em Uberaba e um Instituto 
Agronômico em Leopoldina. Ambos foram aprovados (Riccioppo Filho, 2007).
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dispensava o pessoal docente e administrativo dos institutos: Zootécnico 
de Uberaba, Agronômico de Itabira, dos Campos de Demonstração 
do Oliveira e do Entre Rios e Belo Horizonte. Esse enxugamento na 
administração pública objetivou reduzir despesas. Não há registros oficiais 
da extinção desses institutos, mas cabe supor que o processo de demissão 
levou ao processo de extinção como consequência natural. Mesmo assim, 
Machado (2009) considera que o Instituto Zootécnico cumpriu sua 
função social, ou seja, foi criado para uma necessidade da elite local, que 
aproveitou sua representação política no Congresso Mineiro e concretizou 
sua instalação.

A relevante atuação profissional dos egressos concedeu ao Instituto 

Zootécnico de Uberaba a consagração de uma escola de ensino superior 

no interior do Brasil Central, que alcançou seu principal objetivo: formar 

homens, cidadãos responsáveis pelo desenvolvimento da indústria 

agropastoril de Uberaba e também do Estado de Minas Gerais. (Machado, 

2009, p. 163).

Quadro 3. Relação das primeiras faculdade s de Uberaba, 1895-1960.

Ano de 
criação Institui ção Tempo de funcionamento

1895 Instituto Zootécnico de Uberaba 3 anos

1927 Faculdade de Odontologia e Farmácia 9 anos

1933 Faculdade de Direito de Uberaba 1 ano

1947 Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro (Uniube) Em atividade

1948 Escola de Enfermagem Frei Eugênio 32 anos

1949 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Tomás de Aquino Incorporada pela Uniube 

1951 Faculdade de Direito (Uniube) Em atividade

1954 Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (UFTM) Em atividade

1956 Faculdade de Engenharias (Uniube) Em atividade

Fonte: A autora.

Como se pode deduzir desses dados, o ensino superior teria novo 
impulso em fins dos anos 1920. Marilda Arantes Loureiro realizou pesquisa 
de mestrado sobre a escola de farmácia e odontologia com o título: Escola de 
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Farmácia e Odontologia de Uberaba: gênese e desenvolvimento (1926-1936). 
Segundo ela, a criação da faculdade de Odontologia e Farmácia começou 
a ser pensada em 1926, ante a denúncia – feita ao Conselho Nacional de 
Educação por dentistas uberabenses regularmente formados – de que 
práticos exerciam ilegalmente a profissão de dentista e farmacêutico, 
atuando em Uberaba e região.21 Existia uma escola que ensinava a 
profissão a alunos de várias regiões, como se lê em anúncio publicitário:

Garante-s e o ensino perfeito e criterioso dessa excellente arte, a pessoas 

de bom procedimento e perfeita saúde, mediante o respectivo pagamento 

das despesas totaes do curso:1:000$000 no acto da inscrição. O curso será 

de 3 a 6 meses, segundo a intellingencia de cada um. Tem-se excellentes 

accomodações para aprendizes de fora. (Lavoura e Comércio, 1916, p. 4).

Após discussões calorosas sobre a carência desses profissionais 
regularmente habilitados em reuniões realizadas sob a coordenação de 
Francisco Mineiro Lacerda22 com um grupo de profissionais da elite (João 
Henrique Sampaio, médico e deputado estadual; Olavo Rodrigues da 
Cunha, médico; Levy Cerqueira, advogado; Jorge Frange, médico; José 
de Souza Prata, advogado; Guilherme Ferreira, engenheiro; Assis Moreira 
Júnior, cirurgião-dentista; Osvaldo Guimarães, agrônomo; e Luiz Ernesto 
Siqueira, professor), chegou-se ao consenso de que o curso superior de 
Odontologia deveria ser criado. Definiu-se o início das atividades para 
abril de 1927, com a realização de exame vestibular em março. 

No entanto, por causa de problemas burocráticos de instalação, as 
aulas só começaram em 7 de julho de 1927, sob a direção de José de Oliveira 
Ferreira. Embora tenha havido o reconhecimento em nível estadual com a 
Lei 1.004, de 21 de setembro de 1927, esta não foi suficiente para garantir 
o reconhecimento federal, que exigia fiscalização contínua por dois 

21 Residi, de 1966 a 1984, em Quenta Sol, povoado do meio rural do município de 
Sacramento, MG. Os dentistas que atendiam a população do povoado e rural eram práticos 
formados em cursos de curta duração ou que aprenderam a profissão como autodidatas, a 
exemplo do dentista desse povoado que atendia minha família.
22 Francisco Mineiro Lacerda era natural de Ouro Fino, MG. Graduou-se em Medicina, 
em 1904, na Faculdade de Medicina do Rio do Janeiro. Atendeu na Santa Casa da capital, 
na especialidade “doenças contagiosas: lepra, sífilis e doenças sexualmente transmissíveis”. 
Em 1925, mudou-se para Uberaba, onde se tornou médico-cirurgião da Santa Casa de 
Misericórdia. Suas experiências e competência profissional fizeram dele cidadão respeitado 
pelo povo Uberabense.
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anos. No dia 14 de dezembro de 1929, colou grau a primeira turma do 
curso de Farmácia e a primeira de Odontologia. Era a realização de um 
sonho do professor Francisco Mineiro Lacerda, diretor na época e um dos 
proprietários da escola, bem como de seus colaboradores e da população. 

O Decreto Federal 19.852, de 11 de abril de 1931 – que dispunha 
sobre a organização da Universidade do Rio do Janeiro –, criou um conjunto 
de normas para funcionamento dos cursos superiores. Determinava que 
os cursos de Farmácia e Odontologia deveriam ser realizados em escolas 
anexas às faculdades federais de Medicina. Mas, atendendo à reivindicação 
das escolas autônomas do país, o decreto anterior foi alterado pelo Decreto 
20.179, de 6 de julho de 1931, que flexibilizou o funcionamento das 
Escolas Autônomas de Odontologia e Farmácia desde que comprovassem 
idoneidade com documentação pertinente. Assim, em 8 de outubro de 
1932, o Conselho Nacional de Educação concedeu inspeção permanente 
federal (o que equivalia ao credenciamento para funcionamento de uma 
IES) à Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba.

Contudo, esse credenciamento não dispensou a inspeção 
permanente e periódica do estabelecimento. Em visitas realizadas de 1933 
a 1935, os fiscais identificaram irregularidades e notificaram a direção para 
que fossem sanadas. Ante a inércia da escola quanto a tomar medidas 
necessárias para resolver os problemas apontados, o Departamento 
Nacional de Ensino retirou sua inspeção permanente. Na prática, isso 
significou o não reconhecimento federal dos diplomas emitidos pela 
instituição. A retirada da inspeção dos cursos impediu a instituição de 
funcionar, e com isso ela foi obrigada a fechar as portas, conforme atesta 
aviso publicado pelo Lavoura e Comércio de 8/8/1936 (apud Riccioppo 
Filho, 2007, p. 353):

Tendo sido suspensa, por Decreto n. 1003, de 1º do atual, a fiscalização  

federal que a Escola de Farmacia e Odontologia gozava, a Diretoria 

Nacional de Educação, em ofício de 4 do corrente, dirigido á inspetoria 

da Escola, determinou que os seus alunos sejam transferidos para as 

escolas congêneres sob inspeção permanente. Determinou, ainda, a 

Diretoria Nacional de Educação, sejam registrados imediatamente os 

diplomas expedidos em 1933, inclusive os expedidos em segunda época, 

e os diplomados, depois daquele ano, deverão se submeter a exame de 

revalidação, nas cadeiras da terceira série. Os alunos da Escola de Farmacia 
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e Odontologia de Uberaba deverão procurar, dentro do prazo de 10 dias, 

na secretaria da Escola, as respectivas guias de transferência, sob pena de 

perderem a matrícula.

A Escola de Farmácia e Odontologia graduou mais de 200 alunos. 
Mesmo com a escola sob inspeção e possibilidade de fechamento, o grupo 
dirigente não se deu por vencido. Em 20 de março de 1933, sob a liderança 
de seu diretor, Francisco Mineiro, fundou a primeira Faculdade de Direito 
de Uberaba, como outra tentativa de constituir o ensino superior. O jornal 
Lavoura e Comércio de 22/6/1933 (apud Riccioppo Filho, 2007, p. 381) 
noticiou o fato nestes termos: 

A Faculdade de Direito de Uberaba foi fundada de perfeito acordo com 

os dispositivos do Decreto n. 20.179, de 6 de julho do corrente ano, de 

conformidade com as disposições de seu artigo 8º, paragraphos 1 a 7. Os 

seus estatutos, organizados com a maior inteligência e critério, foram 

remetidos para a capital mineira, onde foram registrados convenientemente 

na repartição para esse fim necessária. A Faculdade de Direito de Uberaba 

funcionará durante dois anos e, findo esse prazo, pleiteará perante os 

poderes da República o seu reconhecimento federal, na forma disposta 

pelo artigo 8º do Decreto n. 20.179. O seu funcionamento se pautará pelo 

da Faculdade da Universidade do Rio de Janeiro, obedecendo ao mesmo 

critério, ao mesmo programa, á mesma seriação.

A Faculdade de Direito iniciou suas atividades no prédio da 
Escola de Farmácia e Odontologia no dia 25 de julho de 1933, ou seja, 
era vinculada a ela. O vestibular incluía provas escritas e orais de lógica, 
psicologia, geografia, latim, higiene e literatura. Em 1934, o número 
de matriculados chegou a 50; eram alunos de Uberaba e de cidades da 
região. A direção acreditava que vincular as duas instituições auxiliaria no 
processo de legalização da instituição e dos cursos de graduação. Todavia, 
com o fechamento de uma, a situação da outra se tornou insustentável. De 
tal modo, a Faculdade de Direito foi extinta. Os alunos perderam tempo 
e dinheiro. Nem as guias de transferência puderam ser emitidas. Disso se 
conclui: as exigências dos processos de credenciamento de uma instituição 
de ensino superior e de autorização e reconhecimento dos cursos de 
graduação eram rigorosas e controladas pelo poder central. Mesmo 
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com registro dos anos de exercício – mostrando que havia professores 
especialistas nas áreas – e a demanda de alunos para preencher as vagas 
ofertadas, essas faculdades foram fechadas. 

Ainda assim, Riccioppo Filho (2007, p. 419) destaca que foram 
fundamentais para criar cursos superiores em Uberaba:

A Escola de Farmácia e Odontologia de Uberaba, assim como a Faculdade 

de Direito a ela ligada, tiveram, também, a relevância de terem sido as 

pioneiras quanto à implantação, na cidade, de um modelo empresarial 

de gestão do ensino superior. Mesmo fechadas em virtude de supostas 

irregularidades administrativas e também em função dos interesses de 

alguns setores da sociedade regional que defendiam o monopólio do 

acesso à educação superior, aquele bem-sucedido modelo de organização 

universitária serviu de exemplo para iniciativas futuras, como as que 

deram origem às faculdades dirigidas por Mário Palmério e à Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino. 

Nas primeiras décadas do século XX, predominou a educação 
secundária das escolas particulares, especialmente as que se encontravam 
sob a direção da Igreja Católica, representada pelos colégios Nossa 
Senhora das Dores e Marista Diocesano, para moças e rapazes. Colégios 
cujas mensalidades davam a medida de seu público-alvo: a elite 
uberabense e de cidades da região. Essa influência da Igreja ocorreu, 
também, no ensino superior: Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, 
bispo diocesano, iniciou a fundação do Instituto Superior de Cultura, 
onde se reunia a elite cultural: professores, historiadores, religiosos e 
escritores, participantes ativos. 

Um desses encontros teve a participação de Alceu Amoroso Lima,23 
articulador político e interlocutor da Igreja Católica no Ministério da 
Educação e Saúde Pública. Impressionado com a consistência acadêmica 

23 Alceu Amoroso Lima nasceu no Rio de Janeiro, em 11 de dezembro de 1893, e faleceu 
em Petrópolis, em 14 de agosto de 1983. Foi crítico literário, professor, pensador, escritor e 
líder católico brasileiro. Como crítico literário adotou o pseudônimo de Tristão de Ataíde. 
Foi eleito para a cadeira 40 da Academia Brasileira de Letras em 29 de agosto de 1935. 
Catedrático de Literatura Brasileira da Faculdade Nacional de Filosofia, foi um dos 
fundadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e diretor de assuntos 
culturais da Organização dos Estados Americanos. Publicou dezenas de livros sobre temas 
variados (São Paulo, 2006).
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das discussões, ele sugeriu aos presentes a possibilidade de criar uma 
faculdade de Filosofia na cidade. Assim, sob a competência de Amoroso 
Lima, Dom Alexandre elaborou o projeto de criação da faculdade com 
os irmãos maristas do Colégio Diocesano e com as irmãs dominicanas, 
que administravam o Colégio Nossa Senhora das Dores. Cumpridas 
as exigências burocráticas e legais, a Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras São Tomás de Aquino (Fista) iniciou suas atividades em 1949, 
amparada legalmente pela autorização dada pelo Decreto 26.044, de 
dezembro de 1948.

Foram autorizados e criados os cursos de Pedagogia, Filosofia, 
Geografia, História e Letras: Línguas Neolatinas, Clássicas, Anglo-
Germânicas e Didática. Os alunos, divididos por sexo até o ano de 1954, 
desenvolveram atividades nos espaços físicos dos colégios Marista Diocesano 
e Nossa Senhora das Dores. O aumento do número de matriculados exigiu 
um prédio próprio, inicialmente alugado do Colégio Nossa Senhora das 
Dores, na Rua Governador Valadares. Assumiu a direção da Fista a irmã 
Virginita do Rosário, conhecida pela competência, pelo dinamismo e 
pelo idealismo. Em sua administração, buscou construir a sede própria 
mediante doação de recursos para erguer um edifício, inaugurado com 
quatro pavimentos, 40 salas de aulas, salas especiais para administração 
e professores, laboratórios, quadras, piscinas, espaço para museu, capela, 
pensionato e uma das mais completas bibliotecas da região. A maior parte 
da obra foi realizada com recursos de pagamento das mensalidades da 
Faculdade e do Colégio Nossa Senhora das Dores. 

Notícia veiculada em jornal local informou sobre as mudanças 
culturais provocadas na sociedade pela criação da faculdade em Uberaba:

Sentiram os observadores logo nos primeiros dias, que à Faculdade estava 

reservada a honrosa missão de sacudir a estagnação em que adormeceu a 

vocação em Uberaba pela cultur a. Abria-se um capítulo novo na história 

de nossa inteligência, não havendo lugar dentro dele para os despidos de 

vontade e de confiança nos destinos desta comunidade, porque a vida da 

importante organização foi e continua a ser uma permanente afirmação de 

entusiasmo. Sem este a sua existência não seria possível, e muito menos, 

o seu extraordinário desenvolvimento. (Lavoura e Comércio, 1956, p. 1 

apud Santos, 2006, p. 56).
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Figura 6. Alceu Amoroso Lima na inauguração da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras São Tomás de Aquino, em 1961.

Fonte: Santos (2006, p. 38).

Também coube às irmãs dominicanas – atentas às necessidades 
daquele período – a tarefa de criar uma faculdade de Enfermagem. 
Fundada em 1948, com o apoio do mesmo bispo que articulou a criação 
da Fista, Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, ela funcionou no interior 
do prédio da Santa Casa de Misericórdia. Mesmo que a gênese da Escola 
de Enfermagem seja creditada às irmãs dominicanas com apoio do 
bispo, a participação dos médicos nessa empreitada foi fundamental para 
desenvolver suas atividades acadêmicas. Com efeito, em julho de 1946, 
José Soares Bilharinh o sugeriu à Sociedade de Medicina e Cirurgia de 
Uberaba (SMCU) a criação de uma escola de enfermagem, haja vista a 
insuficiência de enfermeiras e enfermeiros na cidade. A sugestão foi logo 
aprovada pela categoria. Ainda decidiram convidar a diretora da Escola de 
Enfermagem Carlos Chagas de Belo Horizonte para visitar Uberaba a fim 
de orientar a realização da tramitação desse processo nas instâncias legais 
de reconhecimento das instituições de ensino superior. Em 7 de outubro, 
o Lavoura e Comércio noticiou a concretização da reunião entre a SMCU 
e a diretora da Escola de Enfermagem Carlos Chagas:
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Abrindo a sessão, o Dr. Carlos Smith, seu digno Presidente, fez a 

apresentação da professora Walescoska Paixão, diretora da “Escola de 

Enfermagem Carlos Chagas”, em Belo Horizonte e que aqui veio com 

o objetivo especial de orientar a implantação da entidade de ensino que 

pretendemos. Com alto saber técnico, pois tem curso de especialização 

nos Estados Unidos, a professora Walescoska Paixão, a quem logo em 

seguida foi dada a palavra, expôs os fins da Escola de Enfermagem, assim 

como as exigências do Governo Estadual para o seu reconhecimento, 

após dois anos de funcionamento legal. [...] O Dr. Lauro S. Fontoura, 

ilustre Prefeito, também presente à reunião, prontificou-se a auxiliar 

financeiramente a Escola de Enfermagem [...] os médicos uberabenses 

cooperariam com o ensino científico (Lavoura e Comércio, 1946 apud 

Bilharinho, 1993, p. 1.298).

Com a articulação das irmãs dominicanas, do bispo, do prefeito e 
dos médicos da SMCU, foi criada e instalada a Escola de Enfermagem 
Frei Eugênio (em homenagem ao fundador da Santa Casa). A primeira 
diretora seria a irmã Alzira Barros. Compuseram o grupo de professores os 
médicos que prestavam serviços na Santa Casa, que ministraram as aulas 
gratuitamente:

Felizes pelo grande interesse despertado por sua iniciativa e, sobretudo, 

pela concretização da mesma, os médicos não só apoiaram a fundação 

da Escola, como aceitaram, imediatamente, sem qualquer vantagem 

pecuniária, reger as cadeiras que lhes foram atribuídas. (Bilharinho, 1993, 

p. 1.299).

A escola de Enfermagem funcionou por mais de t rinta anos 
e teve seu curso de Enfermagem equiparado à excelência da Escola 
de Enfermagem Ana Neri, do Rio de Janeiro. Após contribuir para a 
formação de enfermeiros e auxiliares de enfermagem (curso técnico 
que funcionava anexo) para o atendimento à saúde da população do 
município, a escola fechou em 1980. Consta nos documentos consultados 
que nesse ano o curso de Enfermagem foi transferido para a cidade 
vizinha de Sacramento. 

A região conhecida como “Brasil Central” – Goiás, a maior parte de 
Mato  Grosso, o oeste de São Paulo e o Triângulo Mineiro – não contava 
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com estabelecimento de ensino odontológico. Nesse cenário de demanda, 
Mário de Ascensão Palmério obteve autorização, pelo Decreto 24.132, de 
27 de novembro de 1947, para o funcionamento da nova Faculdade de 
Odontologia do Triângulo Mineiro, conforme noticiado pelo Lavoura e 

Comércio (1947, p. 6): “Uberaba tem motivos para se afanar de enriquecer 
seu patrimônio cultural com um estabelecimento de ensino superior como 
poucos outros do país terão igual”. Essa instituição foi pesquisada por 
Neirimar Ferreira de Castilho, em sua dissertação de mestrado intitulada: 
Pioneirismo do ensino superior em Uberaba: a Faculdade de Odontologia do 

Triângulo Mineiro (1947-1950).

O historiador André Azevedo da Fonseca (2010) apresenta dados 
importantes para compreender o contexto social, econômico e educacional 
de Uberaba nos fins da década de 1940, fundamental para justificar a 
importância dos cursos superiores para a cidade e região. A população, 
em 1947, somava quase 67 mil habitantes, com estimativa de 44 mil na 
área urbana. A infraestrutura da cidade era constituída por dez clubes e 
associações de classe; oito casas de saúde; cinco hotéis; quatro jornais (doi s 
diários e dois semanais); três grandes colégios, três escolas de comércio, três 
grupos escolares e 26 escolas municipais, em um total de 8,3 mil alunos; 
duas estradas de ferro; um aeroporto com oito linhas, que fazia rotas ao Rio 
de Janeiro, a São Paulo e a Belo Horizonte; malha rodoviária para cidades 
vizinhas; rede de telefones automáticos; cinemas; 14 agências bancárias 
e alguns estabelecimentos industriais. Os profissionais autônomos 
somavam: 52 médicos, 40 dentistas, 34 advogados, 23 farmacêuticos, 21 
parteiras, 14 engenheiros, 62 enfermeiros e 114 contadores. Esses dados 
permitiam pensar em Uberaba como uma cidade detentora de condições 
necessárias ao funcionamento de uma faculdade: 

Era essa a cidade que deveria se orgulhar do nascimento de sua instituição 

de ensino superior. O professor [Palmério] explicava que a opção pela 

faculdade de Odontologia partira da percepção de uma “real necessidade 

do ponto de vista profissional” no contexto da cidade. “Uberaba 

possui condições culturais necessárias ao seu regular funcionamento”, 

argumentava. Em suas contas, o município contava com algo em torno de 

quarenta ou cinquenta dentistas em situação regular “para uma população 

de cerca de 70.000 almas”. Deste modo, dizia que esse único argumento já 

justificava a instalação do curso. (Fonseca, 2010, p. 175-6).
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Ainda que as principais cidades fossem capitais, Uberaba foi 
considerada cidade-polo educacional e de tratamento de saúde. Uma 
parte significativa da população do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, 
noroeste de São Paulo, Goiás e Mato Grosso enviavam seus filhos para 
cursar o ensino médio nos colégios da cidade e, depois, ingressar nas 
poucas faculdades. Da mesma forma, os hospitais, raros no vasto Sertão 
da Farinha Podre, recebiam um contingente expressivo de pessoas que 
demandavam serviços de saúde.

Com efeito, segundo Prieto (2010, p. 385), “A universidade 
nos centros de médio porte carregava a simbologia do progresso, da 
modernidade e do avanço”. Por essa razão, a sociedade uberabense, 
representada por uma elite intelectual, política e econômica, desejava 
que a região tivesse educação de nível superior, o que era facilitado pelas 
boas relações políticas com o governo federal e os estaduais. Ao fim da 
década de 1950, as condições para isso eram favoráveis: além de Uberaba 
ser considerada a terceira cidade mais desenvolvida de Minas Gera is, a 
ampliaçã o desse nível educacional era uma política do governo federal 
para o interior. Segundo Luiz Antônio Cunha (1983), essa política foi 
incentivada pelo Conselho Federal de Educação, facilitando o dificílimo 
processo de autorização para funcionamento dos cursos superiores e o 
credenciamento das faculdades particulares. 

Aumento da demanda pela urbanização, federalização de fa-
culdades estaduais e particulares, agregação de escolas profissionalizantes, 
ascensão social das camadas médias e equivalência dos cursos técnicos ao 
ensino secundário foram fatores que levaram à ampliação do acesso ao 
ensino superior no Brasil sob o impacto do populismo. Segundo Cunha 
(1983, p. 43), “se o Brasil tinha, em 1940, 12,6% de sua população resi-
dindo em cidades de 50 mil habitantes ou mais, essa proporção já era de 
22,9% em 1960”. 

A organização do ensino superior regia -se pelo Estatuto das 
Universidades Brasileiras, de 1931, que consagrava a competência 
do governo federal para controlar o ensino superior, tradição desde a 
publicação do Ato Adicional de 1834, reforçada pela criação do Ministério 
da Educação, em 1931. O estatuto preconizava a universidade como padrão 
para organizar o ensino superior. Mas se continuou a admitir a existência 
de estabelecimentos isolados de educação superior, então a maioria. 
Em 1945, de acordo com Cunha (1983), existiam cinco universidades 
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e 293 instituições isoladas, que atendiam a mais de 27 mil estudantes. 
Mantendo a tradição secular, eram instituições privadas. Custeava-se a 
taxa de inscrição nos vestibulares e de matrículas a cada ano ou semestre. 
Pagava-se por cadeira (disciplina) cursada, guia de transferência, certidão 
de conclusão de curso, diplomas etc. A Constituição Federal de 1946 
preconizava que o ensino superior oficial deveria ser gratuito para quem 
comprovasse insuficiência de recursos financeiros. Também alguns setores 
do Estado, já no início da República populista,24 defendiam a gratuidade 
do ensino superior. Assim, a participação da União e dos governos 
estaduais e municipais foi crescendo no custeio do ensino superior. De 
tal modo, em dezembro de 1950, a Lei 1.254 federalizou instituições de 
ensino superior mantidas pelos estados, municípios e por particulares. 
Esse processo instaurador de mais oferta de vagas levou ao crescimento 
do ensino superior na década de 1950: o número de matriculados, de 27.253, 
elevou-se a 142.000 ao fim da década. Nesse contexto, surgiu a Faculdade 
de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM), quinta escola de ensino 
superior do município (já funcionavam a Faculdade de Odontologia do 
Triângulo Mineiro, a Escola de Enfermagem Frei Eugênio, a Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras São Tomás de Aquino e a Faculdade de Direito). 

A instituição do ensino superior no Brasil data do início do século 
XIX. Embora a história revele tentativas de criar cursos superiores no século 
anterior – Medicina, Direito e Engenharia em cátedras isoladas e elitistas 
para filhos dos aristocratas da colônia de Portugal –, essa ampliação, ainda 
incipiente, aconteceu com numerosas tentativas do Império de instaurar a 
universidade no Brasil após a proclamação da Independência. Bese (2007, 
p. 4) destaca, pelo menos, cinco projetos da época:

o de 1843, criando a Universidade Pedro II; o de Visconde de Goiânia, 

em 184 7; o de Paulino José Soares de Souza, em 1870; o de Homem de 

Melo, em 1881; o de Antônio Joaquim Ribas, em 1883. Todos frustrados. 

Na última fala do trono de 1889, o velo Imperador Pedro II ressalta seu 

interesse em dar ao Brasil uma universidade.

24 Período que separa as duas ditaduras que se estabeleceram no país durante todo o século 
XX, de 1945 a 1964. A denominação de populista é resultado da visão de que o momento 
político foi dominado por líderes que tiveram por hábito buscar a simpatia e a confiança da 
população como instrumento político de manobra.
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Em 1889, ano da proclamação da República, o panorama da 
educação superior estava restrito a aproximadamente 12 faculdades. Há 
registros de iniciativas de criar universidades nos estados, mas foram 
frustradas. O lucro representado pelo ensino superior para o país, a 
demanda escassa e a necessidade de exames perante as escolas oficiais 
eram condições suficientes para esfriar os ânimos. A Constituição de 1891 
transferiu aos estados a organização da instrução pública, isto é, abandonou 
qualquer projeto de construção de um sistema de ensino unificado. Mas, 
sobre a educação superior, a União continuou a deter a prerrogativa de 
criar escolas. Daí que o controle foi mantido, pois competia só a ela legislar 
e fazer funcionar tal ensino. Desde então, observa-se expansão crescente 
dos cursos superiores.

Nos Estados, esse período se caracteriza pela política dos governadores, 

pela qual se tratava de entregar cada estado federado, como fazendas 

particulares, à oligarquia regional que o dominasse, de forma que esta, 

satisfeita em suas solicitações, ficasse com a tarefa de solucionar os 

problemas desses estados. [...] É um período fértil para a expansão do 

ensino superior que de 1907 a 1933 passa de 25 para 338 instituições 

de ensino superior e 17 Universidades e de 5.795 para 24.166 alunos. 

(Morosini, 2011, p. 308). 

Ainda segundo Morosini (2011, p. 309), o período que vai do 
fim do século XIX aos anos 1930 é movido por “reformas consecutivas 
e desconexas, com uma educação que na  prática era intelectualista, 
alienada da realidade e sem vinculação ao mundo do trabalho”. Com o 
fim da Revolução de 1930, um dos primeiros atos do novo governo foi 
criar o Ministério da Educação e Saúde Pública, que em 1953 passou 
a ser Ministério da Educação e da Cultura. Além disso, em 1931, foi 
criado o Conselho Nacional de Educação e o Estatuto das Universidades 
Brasileiras, com as seguintes determinações:

preferência ao sistema universitário para o desenvolvimento do ensino 

superior; as instituições isoladas seriam regidas pelo mesmo estatuto; 

criação e manutenção da Universidade pela União, estados, sob a forma 

de fundação ou associações e pela iniciativa privada; autonomia para 

cada universidade elaborar  seu estatuto de funcionamento (organização 
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administrativa e didática), contudo, para a sua aprovação deveria ser 

submetida ao ministério; adoção da cátedra vitalícia e da livre-docência; 

incorporação da cultura científica; preparação dos professores; exigência 

de pelo menos três cursos num rol de cinco (ciências e letras, direito, 

educação, engenharia, medicina) para criação de uma universidade. 

(Veiga, 2007, p. 298).

A Constituição de 1937 e o Estado Novo ampliaram a competência 
da União como responsável por fixar bases e diretrizes para a educação 
nacional. A educação superior, até a década de 1960, continuou caracterizada 
pela universidade elitista: poucos discentes, a maioria homens de origem 
burguesa. Os cursos de Direito, Medicina e Engenharia eram os mais 
procurados. Muito homogêneo, o produto dessas escolas constituía a “elite 
dos bacharéis”, cujo papel era servir de sustentáculo à elite política. O 
ensino era centrado na figura do professor catedrático (titular da cadeira). 

1.4 Início e expansão dos cursos médicos 
A instituição das primeiras escolas médicas data do início do século 

XIX, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, 
fugindo da invasão de Portugal pelas forças francesas. Com a chegada do 
príncipe regente a Salvador, BA, a sociedade local reivindica a fundação 
de uma universidade literária, com a contrapartida de importante soma 
em dinheiro para custeá-la, assim como a construção do palácio real. 
Em vez de universidade, o príncipe optou por criar ali uma escola de 
Medicina.   A população dessa cidade somava então 60 mil habitantes. 
Com a transferência da Corte para o Rio do Janeiro, criou-se, em 1808, a 
segunda Escola de Medicina na capital do reino.26

25 A Escola de Cirurgia da Bahia teve as seguintes denominações: Escola de Medicina da 
Bahia (1808); Academia Médico-Cirúrgica da Bahia (1816); Faculdade de Medicina da 
Bahia (1832); Faculdade de Medicina e Farmácia da Bahia (1891); Faculdade de Medicina 
da Bahia (1901); Faculdade de Medicina da Universidade da Bahia (1946); Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal da Bahia (1965) (Amaral, 2007).
26 Denominações da Faculdade de Medicina da UFRJ: Escola Anatômica, Cirúrgica e 
Médica do Rio de Janeiro (1808); Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro (1813); 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1832); Faculdade de Medicina e Farmácia do Rio 
de Janeiro (1891); Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1901), isolada; Faculdade de 
Medicina da Universidade do Rio de Janeiro (1920); Faculdade Nacional de Medicina da 
Universidade do Brasil (1937); Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio do 
Janeiro/UFRJ (1965) e, enfim, Fundação Osvaldo Cruz/Fiocruz (2006); cf. Amaral (2007).

25 
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Alguns motivos apontados para a criação imediata de dois cursos 
cirúrgicos no Brasil27 foram: a baixa complexidade para o ensino da cirurgia 
– que podia ser aprendida com os cirurgiões barbeiros –, a existência de 
hospitais que possibilitariam a formação prática e a necessidade de médicos 
para atender a Corte.

Capacitara-se o príncipe da urgente necessidade de maior número 

de profissionais e criou as escolas, a conselho do cirurgião-mor do 

Reino, o brasileiro dr. José Correia Picanço (1745-1823), que recebeu, 

posteriormente, o título de barão de Goiana... concediam elas diploma 

de “Cirurgião-aprovado” ao aluno que em cinco anos cursasse as 

diversas cadeiras de anatomia, química, fisiologia, higiene, etiologia, 

patologia, terapêutica, operações, obstetrícia e clínica médica. 

Receberia o título de “Cirurgião-diplomado” o candidato que repetisse 

em mais de um ano as disciplinas lecionadas nas duas últimas séries. 

(Santos Filho, 1980, p. 76-77).

De acordo com Amaral (2007), a prática médica nesse período era 
guiada pela identificação dos sinais vitais mais importantes, ou seja, tudo 
que se podia ver ouvir, tocar e sentir e ser reconhecido pelos conhecimentos 
da época. Os médicos do século XIX se sobressaíram pelo ap uro da 
observação clínica e da realização do exame físico. Em 1816, surgiu a 
instrumentalização, com o invento do estetoscópio, por René Laennec, 
que era um simples tubo oco de madeira.

Após a Independência, destacou-se no plano educacional a Lei da 
Educação Popular, que aboliu a exclusividade do Estado no patrocínio do 
ensino formal. Outras leis educacionais surgiram, como a Carta Lei de 
Criação dos Cursos Jurídicos, de 15 de agosto de 1827. Data de 1832, em 

27 Do século XVI ao século XIX, os cirurgiões residentes no Brasil classificaram-se nas 
seguintes categorias: a maioria eram os “cirurgiões-barbeiros”, ou seja, que se exercitaram 
como aprendizes ou ajudantes dos mestres, foram examinados e receberam a “carta”. 
Além dos atos cirúrgicos comuns à época, sangravam, sarjavam, aplicavam ventosas e 
sanguessugas, extraíam dentes, barbeavam e cortavam o cabelo. Do século XVII em 
diante, essas práticas passaram a ser realizadas pelos barbeiros. Outra categoria foi a dos 
“cirurgiões-aprovados”, que seguiram um curso teórico-prático em hospitais, submeteram-
se a exame e obtiveram a “carta” que lhes dava o direito de exercer toda a cirurgia e a 
medicina onde não houvesse físicos. Eram minoria os “cirurgiões-diplomados”, ou seja, 
formados por escolas europeias que não as ibéricas e que aqui viveram no século XVIII 
(Santos Filho, 1977, p. 304).
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decorrência desse processo, a reestruturação das Academias de Medicina e 
Cirurgia da Bahia e do Rio de Janeiro, as quais passaram a ser nominadas 
de Faculdades de Medicina, facultando-lhes a concessão do título de 
doutor. Essa ação, encabeçada pela Academia Imperial de Medicina do 
Rio do Janeiro, representou o esforço e a união da categoria profissional 
médica pela sua afirmação. De acordo com Santos Filho (1980), o foco de 
atuação foi a profissionalização dos médicos, cujo objetivo era consolidar 
a medicina científica no cenário nacional em detrimento das práticas de 
cura exercidas por terapeutas sem formação para exercer essa atividade. 
Coaduna-se com essa reflexão Flávio Coelho Edler (2000, p. 9):

No Brasil, a Academia de Medicina (1829-1889) foi não apenas o principal 

fórum de debates sobre o ensino médico e a saúde pública imperial 

como também a principal trincheira voltada a defender a necessidade 

de implantação do modelo anatomoclínico francês. A transformação das 

Academias Médico-Cirúrgicas em Faculdades de Medicina, e m 1832, foi 

obra sua.

Convém esclarecer que havia uma distinção grande entre o diploma 
de cirurgião aprovado e o de cirurgião formado. O primeiro recebia uma 
carta com atuação mais restrita à realização de sangrias, cura de feridas 
e fraturas, dentre outros problemas. O segundo, após a repetiçã o dos 
dois últimos anos (quarto e quinto) do mesmo currículo, podia realizar 
cirurgias e tratamento com prescrição alopata das enfermidades, porém 
sua atuação era restrita às áreas onde não houvesse médicos licenciados 
pelas universidades europeias. A vantagem quanto à atuação prática 
efetiva do cirurgião formado em relação ao aprovado era grande, mesmo 
que, do ponto de vista pedagógico, esse formato de currículo de repetição 
de conteúdos dos dois últimos anos configurasse uma visão muito 
tradicional de ensino. Questiona-se a aprendizagem pela simples repetição 
e memorização dos conteúdos.

Além dessas duas escolas de medicina, foram criadas, em 1808, 
a Academia de Guarda-Marinha e, em 1810, a Academia Militar, que 
se transformou em Escola Central, depois Escola Politécnica, para ser 
hoje a Escola Nacional de Engenharia da UFRJ. Buscavam suprir a 
necessidade de formar oficiais para o Exército e a Marinha, destinados 
à defesa da Colônia. Em 1814, foi criado o curso de Agricultura e, em 
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1816, a Real Academia de Pintura, Escultura e Arquitetura. Em 11 de 
agosto de 1827, Dom Pedro I criou dois cursos jurídicos, um em São 
Paulo, outro em Olinda, PE. Durante a regência, ainda na menoridade 
de Dom Pedro II, criou, em 1832, a Escola de Minas e Metalurgia e, em
1839, a de Farmácia, em Ouro Preto, MG. Estas foram as escolas supe-
riores oficiais que o Brasil teve até 1889, ano da proclamação da Re-
pública (Teixeira, 2005).

Na colônia de Portugal, durante quase cem anos só as faculdades 
médicas criadas no Rio de Janeiro e em Salvador detiveram, de acordo 
com a legislação vigente, a prerrogativa de formar médicos. Portanto, essa 
formação ficou restrita ao eixo Salvador-Rio de Janeiro. Coaduna-se com 
essa reflexão o autor Anísio Teixeira (2005), quando salientou que, no 
período imperial, o desenvolvimento educacional estacionou. O Brasil 
reproduziu, durante o século XIX, o modelo de ensino de Portugal, com 
investimento insignificante no ensino primário. As escolas vocacionais, 
 responsáveis pelo nível secundário, formavam as elites para ingresso num 
reduzido número de instituições superiores isoladas e em tempo parcial 
(escolas especiais profissionais). 

Como no Brasil havia uma tradição médica colonial caracterizada 
pela presença dos cirurgiões-barbeiros, dos físicos28 e de práticas de 
saúde oriundas dos indígenas, africanos e europeus (saberes comuns), 
foi preciso abrir caminho em meio às heranças culturais de formação 
para dar espaço ao saber médico considerado científico. Charle e Verger 
(1996) destacam que, a partir de 1860, inicia-se um período na sociedade 
ocidental que um grupo de historiadores da educação caracteriza como 
de profissionalização, expansão e diversificação do ensino superior. Sua 
importância se fazia sentir cada vez mais necessária à formação das 
elites dirigentes, à promoção social das pessoas e à afirmação dos países 
nos contextos nacionais e internacionais. Nesse período, que vai até 
1940, o ensino, sobretudo o superior, passou a ser preocu pação político-
institucional no mundo ocidental. 

Ao fim do século XIX, percebeu-se, na elite brasileira, um anseio 
quanto à concepção de educação como fundamental para o progresso, 
a ordem e a civilização – numa palavra, para a modernidade. Surge a 
República, marcada por esse poder reabilitador e pela tarefa de reorganizar 

28 Os físicos, ou médicos propriamente ditos, eram os licenciados pela Universidade de 
Coimbra ou por Salamanca e por outras escolas ibéricas (Santos Filho, 1977, p. 303).
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a educação, pois a industrialização e a urbanização em curso incomodavam 
os dirigentes, que elegeram a educação como o caminho para superar o 
atraso. Iniciadas no interior das faculdades, numerosas críticas ao ensino 
superior repercutiram nos meios políticos; alvejavam a baixa qualidade do 
ensino como consequência da carência das ciências “puras”, da inexistência 
de professores com dedicação exclusiva ao ensino e de aulas “práticas”, 
direcionadas à experimentação e aplicação do conhecimento científico. 
Com a lei de 1832, a duração do curso médico passou de cinco anos para 
seis. Paralelamente e agregado, funcionava um curso de Farmácia, de três 
anos, e um de Obstetrícia,29 de dois anos. Para ingresso, os alunos deveriam 
ter a idade mínima de 16 anos, apresentar atestado de bons costumes e 
conhecimento de línguas estrangeiras (latim, inglês ou francês). 

Nesse período, o ensino superior de medicina era controlado pela 
Corte e pelo Parlamento sob todos os aspectos: nomeação de professores, 
administração interna, nomeação dos dirigentes das escolas superiores, 
administração das Santas Casas de Misericórdia (que era desvinculada da 
administração das escolas médicas) e a definição dos conteúdos ministrados 
pelas cadeiras do currículo vigente. A reforma Leôncio de Carvalho, em 
1879 – a última do período imperial –, introduziu o princípio da liberdade 
de ensino e pesquisa no nível primário, secundário e superior, extinguindo 
o monopólio do poder central sobre o funcionamento, a organização e a 
manutenção de escolas de ensino superior oficiais. Dessa forma, a criação 
desse nível de ensino passou a ser livre, de direito também da iniciativa 
particular ou de governos regionais. 

A lei prescrevia ainda que as novas escolas criadas só poderiam 
requerer equiparação às federais se ao menos 40 alunos egressos 
obtivessem título nos exames correspondentes nas escolas “oficiais” 
por um período consecutivo de sete anos. Atendidas essas condições, os 
cursos podiam solicitar à União o estatuto de faculdades livres para ter 
sua organização didática, pedagógica e administrativa equiparada à das 
escolas federais. Porém, não foram dispensadas das ações de fiscalização 
in loco dos delegados fiscais do Estado para atestar as condições de higiene 
e moralidade.

Nas faculdades de Medicina, uma vez extinta a obrigatoriedade 
de ministrar apenas os conteúdos predefinidos pela Corte, passou-se ao 

29 A formação em Obstetrícia não compunha o currículo do Curso de Medicina. Era um 
curso próprio – especialização com duração de dois anos (Santos Filho, 1977).
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ensino prático, livre e especializado, considerado inerente e imprescindível 
à formação do profissional médico. Nesse caso, o que se observa é uma 
tentativa de acompanhar os avanços técnicos e teóricos do modelo de 
ensino médico das universidades europeias, sobretudo da Faculdade de 
Medicina de Paris, pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

Ao mesmo tempo em que a organização do trabalho livre se 
impunha no novo regime político, o desenvolvimento educacional moti-
vado pela abolição da escravatura, pelo surto industrial e pela aceleração 
de uma política imigratória deram a essa época o rótulo de uma das mais 
importantes desde a Independência, levando Azevedo (1996, p. 605) 
a afirmar que “O país, jovem, ligado à tradição e à rotina do trabalho 
agrícola, afirmava pela primeira vez, nos grandes centros, a sua vontade 
de industrializar-se”. No início do regime republicano, a criação de 
escolas médicas era permitida desde que fossem cumpridas as exigências 
já mencionadas, quando então seriam equiparadas às escolas oficiais – 
às faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia; o ato legal de 
reconhecimento era expedido pelo Ministério da Justiça e dos Negócios 
do Interior e Exterior. Nesse contexto, em 1898, foi criada a Faculdade de 
Medicina de Porto Alegre, RS, terceira do Brasil. 

Em seguida, como resultado do Decr eto 8.659, de 5 de abril de 1911 
– que estabeleceu a Lei Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental 
da República –, instaurou-se uma política de desoficialização do ensino. 
De autoria do gaúcho Rivadávia Correa, ministro da Justiça e dos Negócios 
do Interior e do Exterior do governo Hermes da Fonseca (1910-1914), 
esse decreto foi considerado inovador e ficou conhecido como Reforma 
Rivadávia Correa. Estabeleceu-se a autonomia das escolas superiores 
em relação ao controle rígido do governo federal quanto aos aspectos 
financeiros e à organização de seus estatutos relativos à autonomia 
didática e administrativa. Essa foi a primeira sinalização e possibilidade 
real de abertura de instituições educacionais com alguma autonomia em 
relação ao Estado. Os currículos dos cursos superiores seriam organizados 
segundo normas aprovadas pelos professores por meio de seus conselhos 
de representação. Instituíram-se os exames de aprovação para ingresso 
(vestibular) e criou-se o Conselho Superior de Ensino (CSE), a ser 
presidido por pessoa nomeada pelo governo e que seria responsável pelo 
acompanhamento do ensino e das atividades acadêmicas nas instituições 
superiores.
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Para o curso de Medicina, o Decreto 8.661, de 5 de abril de 1911, 
publicado na mesma data, aprovou o regulamento para as faculdades 
de Medicina. Definia condições para a matrícula, requisitos para ser 
docente e disciplinas das cadeiras, além de orientar o exame vestibular, 
dentre outras atribuições. Em geral, orientava, sobretudo, a organização 
pedagógica. 

Cabe dizer que essa reforma possibilitou condições de ampliação 
das instituições médicas nas regiões Sudeste e Sul do país. A Faculdade 
de Medicina de Belo Horizonte, a Faculdade de Ciências Médicas de São 
Paulo, a Faculdade de Medicina de Porto Alegre e a do Paraná tiveram à 
frente os egressos formados nas escolas imperiais oficiais do Rio de Janeiro 
e de Salvador.

Entretanto, dadas essas regras menos rígidas, a qualidade do 
ensino passou a ser questionada, em especial por causa da proliferação de 
faculdades livres, algumas inescrupulosas, consideradas “de fachada”. Há 
que se destacar a preocupação de médicos com o risco dessa proliferação 
no caso da medicina. Embora a legislação tenha sido polemizada pela 
imprensa, por profissionais da medicina e pela comunidade acadêmica 
das instituições superiores, é inquestionável que, concretamente, levou à 
expansão das escolas médicas nas regiões Sudeste e Sul e à formação de 
mais profissionais para atender a população nas regiões interioranas, em 
detrimento das capitais, que contavam com o curso médico. 

Com o crescente desenvolvimento do país, a necessidade de 
promover modificações no sistema educacional continuou. Uma nova 
reforma aconteceu com o Decreto 11.530, de 18 de março de 1915. 
Denominada Carlos Maximiliano, em homenagem ao então ministro 
da Justiça, ela reoficializou o ensino secundário e superior ao revisar o 
decreto anterior. Além disso, apresentou novas regras para as faculdades 
de Medicina, as quais passaram a ser exigidas para sua equiparação às 
instituições oficiais congêneres. Objetivavam resguardar a segurança 
profissional dos alunos das escolas médicas. A exigência de currículos 
idênticos para os cursos de Medicina em funcionamento no país 
retornou, por meio da fiscalização federal do MEC, e legitimou o CSE 
como órgão máximo responsável pela avaliação e pelo reconhecimento 
das instituições de ensino superior. 

Nesse início do século XX, apesar da promessa do governo 
republicano de expandir a educação pública, o número de escolas 
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destinado à formação primária e secundária continuou escasso. Por 
outro lado, mantinha-se a preferência do governo pelo ensino superior, 
iniciada por Dom João VI. Como consequência, sobravam vagas nessas 
escolas, pois poucos jovens concluíam o ensino secundário, motivando 
questionamentos do próprio Carlos Maximiliano:

Para que cinco Academias de Direito na capital de um país de analfabetos, 

na qual se não contam quatro ginásios excelentes? Em cidade nenhuma 

do mundo se nos depara semelhante abundância de cursos superiores. Nos 

centros pouco populosos, se acaso uma faculdade existe, não é possível a 

seleção do pessoal docente: todos os médicos ou todos os advogados do 

lugar se tornam professores. (Moacyr, 1942, p. 93).

Nessa declaração, o ministro salientou o nível de escolaridade 
da população – baixo – e a qualidade de ensino – baixa. Alertou 
para a preferência do governo pelo ensino superior, ou seja, por criar 
um amontoado de faculdades isoladas inadequadas, contraditórias e 
destinadas à formação de bacharéis, ou seja, sem preocupação com a 
pesquisa e a produção de conhecimentos. Mais importante era formar 
o “doutor”: título que proporcionava aos egressos o prestígio para 
conquistar privilégios como ascensão social e ocupar cargos públicos 
mais importantes. 

Em se tratando de reformas educacionais para o ensino de medicina 
na primeira metade do século XX, Cintra (2010) destaca que a reforma 
Maximiliano foi a de maior re percussão, em especial para a Universidade 
do Paraná (UP), cuja faculdade de Medicina foi criada

Não seriam poucas as alterações e, por isso, tal legislação significou 

um momento de suspense na instituição, que sentiu os seus alicerces 

ameaçados pela reforma de ensino, como registrava em seu relatório 

anual, o diretor geral. Isso porque a instituição continuava organizada sob 

o princípio geral da UP, e não havia até então instituição congênere no país 

à qual pudesse ser oficialmente equiparada. Assim, o C. S. E., instância 

superiora da educação na capital federal, resolveu que tal reconhecimento 

só poderia ser feito com o desdobramento da instituição em escolas 

autônomas. Daí que, em 25 de maio de 1918, a UP se desdobrou em 

três faculdades (Direito, Engenharia e Medicina), firmou a autonomia 



62    Sonia Maria Gomes Lopes

didática, mas manteve centralizada a direção administrativa. A separação 

completa, para o reconhecimento federal, só aconteceu mais tarde, no ano 

de 1920, quando em sessão, na última assembleia geral da UP realizada 

em 19 de dezembro daquele ano, foi homologada a decisão em escritura 

pública, ficando a partir de então, cada faculdade (Medicina, Direito e 

Engenharia) com sua administração e patrimônio independentes, ainda 

que utilizando o mesmo espaço físico e alguns laboratórios conjuntos. 

(Cintra, 2010, p. 90-91).

Pode-se inferir dessas informações que no Paraná, em meados 
da década de 1910, as faculdades isoladas de ensino superior haviam 
se organizado em universidade por meio da aglutinação dos cursos de 
Medicina, Direito e Engenharia. Entretanto, por força da reforma Carlos 
Maximiliano, essa universidade recém-criada foi obrigada a retornar 
à organização administrativa e acadêmica de faculdade, imposta pela 
legislação do ensino para obter o reconhecimento perante órgãos superiores 
de ensino.

Outras reformas para o curso médico e o ensino superior 
aconteceram. Por exempl o, a normativa de 1925, conhecida como Reforma 
João Luiz Alves (Decreto 16.782, de 13 de janeiro de 1925), criou nas 
faculdades de Medicina a cadeira de Medicina Tropical, destinada ao 
ensino das moléstias brasileiras denominadas tropicais. 

A realização de eventos coletivos educacionais aumentou a 
coesão entre os educadores e intensificou a luta pela construção de um 
sistema nacional de educação. Aqui se destacaram a 1ª Conferência 
Nacional de Educação, em Curitiba, PR (1927); a 1ª Conferência do 
Ensino Superior em comemoração aos 100 anos dos cursos jurídicos 
(1927); a 2ª Conferência Nacional de Educação, em Minas Gerais; a 
2ª Conferência Nacional de Educação, em São Paulo; e a criação da 
Associação Brasileira de Educação (ABE), em 1929. No ano de 1931, 
foi instituído o Estatuto das Universidades Brasileiras (Decreto 19.851, 
de 11 de abril de 1931), ao qual, de acordo com o caput, o ensino 
superior obedeceria, de preferência 

ao systema universitario, podendo ainda ser ministrado em institutos 

isolados, e que a organização technica e administrativa das universidades 

é instituída no presente Decreto, regendo-se os institutos isolados pelos 
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respectivos regulamentos, observados os dispositivos do seguinte Estatuto 

das Universidades Brasileiras. (Brasil, 1931).

Dentre as alterações realizadas pelo estatuto, as mais expressivas 
foram: a preferência pela universidade para desenvolver o ensino superior; 
a criação e manutenção das universidades pela União; a autonomia para 
a universidade elaborar seu estatuto (embora continuasse necessária a 
aprovação do MEC); a adoção da cátedra vitalícia e da livre-docência; 
a incorporação da cultura científica; a preparação de professores com a 
obrigatoriedade da existência de uma faculdade de Educação, Ciências 
e Letras; enfim, a exigência de pelo menos três cursos dentre Ciências 
e Letras, Direito, Educação, Engenharia e Medicina para criar uma 
universidade. A oficialização do estatuto não impediu o Estado de ampliar 
a centralização da educação, conforme Amaral (2007, p. 60):

Mesmo durante a implantação do processo revolucionário de 1930, 

ampliou-se a centralização do processo educacional, com a criação do 

Ministério dos Negócios da Educação e da Saúde Pública (MNESP) e a 

regulamentação das profissões liberais. Na mesma década, a Lei 378/37 

aumentou a conce ntração do poder ao reorganizar o MNESP e convocar 

oficialmente a Conferência Nacional de Educação, outrora convocada 

pela ABE.

No entanto, a despeito de o estatuto ter decretado a universidade 
como padrão para organizar o ensino superior, continuou a admitir 
instituições isoladas numa realidade onde constituíam a maioria.

Nessa conjuntura, surgem as entidades médicas, tais como o 
Conselho Federal de Medicina (CFM), pelo Decreto-Lei 7.955, de 13 
de setembro de 1945, e a Associação Médica Brasileira (AMB), de 1951. 
A preocupação com a defesa da dignidade profissional e a assistência de 
qualidade à saúde permeiam os trabalhos da AMB desde sua fundação. 
Em 1953, ela criou o primeiro código de ética médica do país. A partir de 
1957, surgiram os conselhos regionais nos estados. 

Na segunda fase do governo de Getúlio Vargas (1951-1954), ocorreu 
um processo significativo de federalização das faculdades. A maioria se 
tornou universidade federal; por consequência, os professores foram 
incorporados ao MEC. 
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Quadro 4. Faculdades de Medicina criadas no período de 1808 a 1960.

Ano de 
criaçã o Nome  Cidade/Estado Categoria 

administrativa

1808 Escola de Medicina da Bahia Salvador, BA Federal

1808 Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro Rio do Janeiro, RJ Federal

1898 Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul Porto Alegre, RS Federal

1911 Escola de Medicina de Belo Horizonte Belo Horizonte, MG Federal

1912 Faculdade de Medicina Homeopática do Rio do Janeiro Rio do Janeiro, RJ Federal

1912 Faculdade de Medicina do Paraná Curitiba, PR Federal

1913 Faculdade de Medicina de São Paulo São Paulo, SP Estadual

1919 Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará Belém, PA Federal

1920 Faculdade de Medicina do Recife Recife, PE Federal

1926 Faculdade Fluminense de Medicina Niterói, RJ Federal

1933 Escola Paulista de Medicina São Paulo, SP Federal

1936 Faculdade de Ciências Médicas  Rio do Janeiro, RJ Estadual

1948 Centro de Ciências da Saúde Fortaleza, CE Federal

1951 Curso de Medicina de Sorocaba (PUC – SP) Sorocaba, SP Privada

1951 Faculdade de Medicina do Recife Recife, PE Estadual

1951 Faculdade de Medicina de Alagoas Maceió, AL Federal

1951 Faculdade de Medicina, Odontologia e Farmácia 
do Estado da Paraíba João Pessoa, PB Federal

1951 Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais Belo Horizonte, MG Privada

1952 Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública Salvador, BA Privada

1952 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Ribeirão Preto, SP Estadual

1953 Faculdade de Medicina de Juiz de Fora Juiz de Fora, MG Federal

1953 Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro Uberaba, MG Federal

1954 Faculdade de Medicina de Santa Maria Santa Maria, RS Federal

1956 Faculdade de Medicina de Natal Natal, RN Federal

1957 Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná Curitiba, PR Privada

1958 Fundação Universidade Federal do Maranhão São Luiz, MA Federal

1959 Faculdade de Medicina da Instituição Pró-Ensino Superior 
do Sul do Estado Pelotas, RS Federal

1960 Faculdade de Medicina de Goiás Goiânia, GO Federal

1960 Faculdade de Medicina de Santa Catarina Florianópolis, SC Federal

Fonte: AMB; CFM (2005, p. 17).
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O Quadro 4 lista as escolas criadas entre 1808 e 1960; nele se 
visualiza o movimento de institucionalização do sistema educacional 
de formação de médicos, motivados por interesses políticos ou movidos 
por circunstâncias sociais. O quadro foi elaborado com base no relatório 
Abertura de escolas de medicina no Brasil: relatório de um cenário sombrio. 

Associação Médica Brasileira – AMB, de 2005. Esse relatório apresenta o 
nome da universidade; por esse motivo, a pesquisadora buscou o nome 
de origem de cada faculdade de medicina. A nomenclatura foi levantada 
com base nos históricos dos cursos de Medicina, documentados nos 
websites das universidades a que estão ligados. As consultas ocorreram 
em outubro de 2015. Os cursos das universidades federais do Ceará, 
de Santa Maria (RS) e o curso da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo não apresentam essa informação em sua página eletrônica, 
o que demandou consultas por e-mail, prontamente respondidas pelos 
respectivos coordenadores de curso.

Vargas encerrou seu governo e m 1949, com 13 escolas médicas 
criadas no país. Era urgente a necessidade de médicos nos centros urbanos 
maiores, resultantes do crescimento populacional. Assim, a disseminação 
das escolas médicas na primeira metade do século XX estava integrada ao 
projeto de modernização do país, ao reconhecimento político, educacional 
e social do médico nesse cenário de mudanças. A região Sudeste concentrava 
53,84% desse total (cabe lembrar que o Distrito Federal era na cidade do 
Rio do Janeiro, enquanto Niterói era capital do estado). 

Com a criação, em 1956, da Faculdade de Medicina do Rio Grande 
do Norte, a região Nordeste passou a ter oito escolas de Medicina. Das 24 
escolas, cinco se localizavam no interior de São Paulo, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul. O Centro-Oeste ainda não tinha escola de Medicina.

A proporção entre as escolas de medicina públicas e particulares 
era de 87,5% para 12,5%, respectivamente. Ao mesmo tempo, as capitais 
abrigavam 19 escolas médicas (79,2%), enquanto o interior tinha 5 (20,8%) 
do total. No ano de 1960, o Brasil possuía 29 escolas médicas, das quais 13 
(45%) foram criadas entre 1808 e 1948 (140 anos), e 16 (55%), entre 1951 
e 1960 (8 anos). 

Esta expansão passou a preocupar as entidades médicas, levando a 

Associação Médica Brasileira a criar, em 1956, a Comissão de Ensino 

Médico para avaliar a qualidade e os objetivos deste sistema de ensino. Os 
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resultados do trabalho desta comissão foram apresentados ao presidente 

Juscelino Kubitschek, resultando na constituição de uma comissão 

interministerial, com a participação de professores de medicina, cuja 

finalidade era avaliar o ensino médico brasileiro e apresentar subsídios à 

elaboração de um projeto de lei adequando à nova realidade do ensino de 

medicina no Brasil. (AMB; CFM, 2005, p. 15). 

Com base nas informações apresentadas no Quadro 4, observa-se 
que algumas esc olas médicas experimentaram momentos de expansão 
ínfima, enquanto outras concentraram grande crescimento quantitativo, 
como na década de 1950. Acredita-se que a criação da FMTM foi parte 
integrante de um projeto político do governo federal de investimento na 
expansão do ensino superior, em especial nos cursos de Medicina. Isso 
porque, entre 1940 e 1960, foram criados 16 cursos.

* * *


