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II

Origem e criação da Faculdade de Medicina 
do Triângulo Mineiro

A Faculdade de Medicina do Triângulo 

Mineiro nascia pobre, sem espaço físico, mas 

com aspiração fecunda, com certeza daria 

bons frutos.

— MONSENHOR JUVENAL ARDUINI

Contar a história da Faculdade de Medicina 

do Triângulo Mineiro é de fato relevante, 

pois consolida através dos tempos sua vida... 

é uma necessidade, para que não só os mais 

jovens, mas também os que virão e farão 

parte dela, saibam como tudo começou e 

como caminhou.

— WANDIR FERREIRA DE SOUZA 

Uma vez analisados alguns aspectos do contexto sócio-histórico, 
econômico e educacional de Uberaba, MG, bem como a conjuntura de 
criação e ampliação de cursos médicos no Brasil, convém compreender 
o cenário de criação da FMTM – os primeiros médicos uberabenses e o 
surgimento da SMCU – para entender os motivos que antecederam à 
criação da faculdade; o ponto de vista de alguns fundadores, depreendidos 
de relatos que constam no documento FMTM: uma história de idealismo e 
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coragem; a Santa Casa de Misericórdia de Uberaba, futuro hospital-escola 
da instituição; e aspectos da estrutura física do prédio da FMTM, antiga 
penitenciária de Minas Gerais.

2.1 Pioneiros da medicina em Uberaba
A trajetória percorrida pela medicina em Uberaba foi relatada por 

um de seus memorialistas: José Soares Bilharinho.1 Talvez seja o único 
que tenha escrito sobre a medicina e a atuação médica nesse município, 
daí a relevância de sua obra para a escrita de uma história da medicina 
na cidade. No entanto, não se pode deixar de levar em consideração que 
seus escritos são políticos e comprometidos com os princípios da medicina, 
num discurso saudosista e apologético aos médicos uberabenses, isto é, aos 
seus valores e à sua cultura. 

Distante dos centros urbanos mais populosos, Uberaba herdou a 
cultura gerada nas cidades do ouro de Minas Gerais, tendo sido entreposto 
exclusivo da região do Brasil Central por mais de um século. Portanto, 
pode-se afirmar que a cidade oferecia o suporte econômico necessário 
à fixação de profissionais de áreas diversas. Na perspectiva de analisar a 
contribuição dos primeiros médicos que fixaram residência na cidade, 
enumeram-se alguns facultativos pioneiros da prática médico-cirúrgica. 

Em 1847, teriam chegado a Uberaba os primeiros médicos: André 
Frederico Regnell e Augusto Westin, ambos suecos. Regnell realizou 
pesquisas na área da botânica, estudando e catalogando vastas espécies 
de plantas do município. Em 1853, veio morar na cidade o médico 
Henrique Raimundo des Genettes, de nacionalidade francesa. Dedicou-

1 José Soares Bilharinho nasceu em Uberaba (MG), em 13/12/1918. Era filho de Jaime 
Soares Bilharinho, vice-cônsul espanhol para o Triângulo Mineiro e Goiás, e de Luíza 
de Oliveira Bilharinho. Estudou na escola particular de D. Maria Áurea de Faria e no 
Colégio Marista Diocesano. Cursou medicina na Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Fez cursos de aperfeiçoamento em cirurgia nos Estados Unidos 
e na Argentina. Foi diretor técnico da Fundação Frei Eugênio, um dos fundadores da 
FMTM, onde também foi professor. Foi vereador de 1950 a 1954. Em 1971, foi empossado 
na Academia de Letras do Triângulo Mineiro como membro fundador. Exerceu o cargo 
de presidente da Academia por seis anos. Publicou os livros “O Rotary em Ação”, “Elogio 
de Clementino Fraga” e “História da Medicina em Uberaba”. Esse último foi motivado 
pela sua preocupação em registrar a história da Medicina em Uberaba. Fez uma paciente e 
difícil pesquisa nos jornais locais durante doze anos, ouviu histórias e anotou experiências, 
resultando em nove volumes da História da Medicina em Uberaba, tendo editado três 
volumes (Academia de Letras do Triângulo Mineiro, 2011).
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se à medicina, à política e à filosofia. Em 1859, inaugurou uma escola de 
ensino secundário, e iniciou a imprensa no Triângulo Mineiro em 1879, 
com a fundação do jornal Gazeta de Uberaba. Médico natural da Bahia 
e diplomado pela Faculdade de Medicina desse estado em 1854, José 
Modesto de Souza veio para Uberaba em 1861. Nicolau Bruno, cirurgião 
de origem italiana, chegou em 1872 e permaneceu até sua morte, em 
1888. O médico Tomás Pimentel de Ulhôa, bacharel pela Faculdade de 
Medicina de Minas Gerais, chegou em 1875 e, em pouco tempo, mereceu 
da população o título de “médico dos pobres”: percorria a cavalo a região 
do Triângulo Mineiro para prestar serviços médicos. Exerceu o cargo de 
delegado de polícia e criou o Serviço de medicina legal. Partiu para o Rio 
de Janeiro em 1912 e lá faleceu, aos 82 anos de idade.

Os graus profissionais eram pré-requisito para ocupar cargos 
públicos ou outras funções de destaque na sociedade, sobretudo os de 
bacharel em Medicina e Direito. “Os médicos, com suas clínicas e listas 
de clientes, estavam em uma posição notável para se lançarem na carreira 
política; por serem indispensáveis, ficavam menos vulneráveis às pressões 
políticas do que os advogados” (Wirth, 1982, p. 206). O médico José 
Joaquim de Oliveira Teixeira foi o primeiro uberabense a fazer o curso 
de Medicina. Formado em 1878, no R io de Janeiro, retornou a Uberaba. 
Foi presidente da Câmara Municipal, delegado de higiene do município e 
jornalista da Gazeta de Uberaba. Faleceu subitamente aos 54 anos.

No início da década de 1870, segundo recenseamento oficial da 
população, o município de Uberaba tinha população de 10.190 habitantes: 
2.387 na zona urbana (24,43%), 7.803 no meio rural (76,57%) (Sampaio, 
1971). Ante o crescimento das atividades urbanas, esses percentuais 
refletem o perfil agropecuário da região. Uma análise desse contexto nos 
ano s finais do Brasil imperial mostrará que essa discrepância era comum 
aos municípios interioranos. Dentre os bacharéis graduados nas faculdades 
no século XIX nos cursos de medicina, direito e engenharias, os médicos 
foram os primeiros intelectuais da ordem burguesa. De acordo com Wirth, 
foram poucos os mineiros que conseguiram escolarizar-se num estado de 
analfabetos. Logo, poucos gozavam de status social, que era privilégio de 
quem portava o título de bacharel.

Apenas 9% da elite mineira (ajustada) não passava do nível secundário – 

quase todos se concentravam na primeira geração política, nascida antes de 
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1869. [...] Quase três quartos receberam toda a educação superior em outro 

local, principalmente na Escola de Direito de São Paulo ou na Escola de 

Medicina do Rio do Janeiro. (Wirth, 1982, p. 206 –7).

O segundo médico uberabense foi Ilídio Salatiel Guarita, que 
realizou seus estudos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 
1881, voltou para Uberaba, para atuar como clínico e cirurgião. Eleito para 
vereador na cidade de Paracatu, MG, em 1889, voltou a residir e clinicar 
em Uberaba. Lecionou Física na Escola Normal, da qual foi diretor. 
Faleceu aos 52 anos de idade. 

Filho de impor tante família de Sergipe, Manoel Raimundo de 
Melo Menezes fez faculdade de Medicina na Bahia e fixou residência e 
clínica em Uberaba, em janeiro de 1888. Foi político atuante pelo Partido 
Republicano, além de escrever para a Gazeta de Uberaba. Faleceu em 1898, 
de ataque do coração. 

Esse jornal registrou, na folha do dia 16 de setembro de 1889, a 
presença em Uberaba 

dos seguintes facultativos: Dr. José Joaquim de Oliveira Teixeira – médico 

operador – Largo da Matriz; Dr. Tomás Pimentel de Ulhoa – Clínica 

Médico-Cirúrgica – Rua Municipal (Manoel Borges); Dr. Ilídio Salatiel 

Guaritá – Médico e Operador – Rua Barão de Ataliba (Artur Machado); 

Dr. Joaquim Antônio de Oliveira Botelho – Médico e Operador – Rua 

Municipal; Dr. José de Oliveira Ferreira – Rua Municipal; Dr. Raimundo 

de Melo Menezes – médico – Rua do Vigário Silva; Dr. Manoel Gonçalves 

Pedreira – Clínica Médico-Cirúrgica – Rua do Vigário Silva, 13 e Dr. 

Antôn io Cândido de Assis Andrade – Rua Santo Antônio. (Bilharinho, 

1980, p. 261).

Portanto, dos anos finais do Império aos anos iniciais da República, 
Uberaba tinha em torno de oito médicos com residência fixa e clínicas 
para atender a uma população de quase 9 mil habitantes resident es no 
município. Com uma maioria vinda de outros estados, era comum se 
filiarem aos partidos políticos locais. De tal modo, também exerciam, 
concomitantemente à medicina, cargos de destaque na gestão municipal 
nas áreas de saúde, educação e planejamento urbano. Era uma de forma 
de aparição pública e de ter status social. 
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No dia 1º de agosto de 1908, Hildebrando Pontes conclui mais um 

recenseamento da cidade, constatando o seguinte resultado: número de 

habitantes: 9.186, sendo 887 estrangeiros; 1.442 casas numeradas; 633 

prédios sem numeração; 94 ruas; 16 praças; 5 ladeiras e duas travessas. 

(Bilharinho, 1980, p. 58).

No fim do século XIX, três médicos nascidos em Uberaba, José 
Joaquim de Oliveira Teixeira, Ilídio Salatiel Guaritá e José de Oliveira 
Ferreira, tiveram a oportunidade e possibilidade de cursar Medicina no 
Rio de Janeiro. O acesso ao ensino superior era restrito. Poucas famílias 
podiam custear a formação de um “doutor”. Era muito oneroso se manter 
nos poucos e limitados centros de formação específica das capitais: esferas 
legítimas dos letrados de então.

O terceiro cidadão uberabense a se formar em Medicina, em 1888, 
foi José de Oliveira Ferreira, Doutor Ferreira. O trabalho realizado como 
médico, assim como sua dinâmica de administração, ultrapassou o âmbito 
municipal e estadual. Segundo consta nos documentos encontrados, o 
Doutor Ferreira – como era conhecido na cidade – soube dar contribuição 
a serviços de alcance social que iam além da medicina. Inconformado com 
o que chamava de cidade atrasada e aproveitando-se do prestígio que os 
médicos possuíam, coordenou o trabalho de implantação da eletricidade; 
até então, a cidade era iluminada a gás. Afirmava que a precária iluminação 
dificultava o trabalho não só dele, mas também de todos. 

Assim, em 1904, após mais de dez anos de debate nos poderes 
executivos e legislativos, municipal e estadual, Doutor Ferreira foi 
contratado pelo Executivo local, com Gabriel Orlando Teixeira Junqueira, 
para instalar força e luz elétrica: “foi concedido aos outorgados o privilégio 
de montar, custear e explorar o serviço de iluminação pública e particular 
desta cidade para quaisquer fins pela aplicação da eletricidade...” (Lei 
nº 171, de 29 de fevereiro de 1904. Uberaba, MG). A obra foi executada 
por meio da constituição de uma companhia formada por sociedade de 
cotas composta por 30 membros e denominada Ferreira, Caldeira e Cia. 
A inauguração da luz elétrica aconteceu nos dias 30 e 31 de dezembro 
de 1905. Foram dias de comemoração da população uberabense a José de 
Oliveira Ferreira. Dentre elas, os versos de “Et lux facta est”, assinado por 
M. F. (s.d. apud Bilharinho, 1980, p. 229), expressa esse momento:
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Grato anseio, gostosa expectativa,/ No semblante da onda em movimento/ 

Acusavam já os postes o mome nto.../ O povo remoinha-se em roda viva/ 

Que linda mutação! Como se fosse/ A rápida criação de novo éden,/ 

Ao comando de... de... (não sei quem)/ De repente a cidade iluminou-

se./ Corujas e mo rcegos espantados,/ Voando em desatino, desvairados,/ 

Fogem das cavatinas e do rio./ Do povo que em folguedos se inebria/ Entre 

ondas de luz e de harmonia/ Neste limbo tornado em paraíso. 

Se naquele início de século a energia elétrica disponibilizada à 
população foi suficiente para suprir a demanda, o passar dos anos e o início 
do processo de industrialização, na década de 1930, tornaram insuficiente o 
volume de energia produzido. Isso impôs sacrifícios ao povo; por exemplo: 
dela dependia a elevação da água para os reservatórios. Como sua falta era 
constante, os problemas eram numerosos. Em meio a avanços, retrocessos 
e tentativas de acordo entre administradores, políticos, categorias de 
produtores, outras entidades classistas e o povo, no fim de 1935 a empresa 
Força e Luz de Uberaba foi adquirida pelas Centrais Elétricas de Minas 
Gerais (Cemig). A cidade pôde, então, retomar seu crescimento.

Ao lado do deputado federal uberabense Fidélis Gonçalves dos Reis, 
Doutor Ferreira colaborou para trazer o ensino profissional obrigatório 
para Uberaba, com a criação do Liceu de Artes e Ofícios em 1925 – hoje 
escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). No 
campo da comunicação, ele presidiu a Sociedade de Rádio e Telefonia de 
Uberaba, instalada no Jóquei Clube, onde se ouviam concertos de música 
clássica realizados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Valendo-se de seu 
relacionamento político, sugeriu ao governo do estado a construção da 
estrada de ferro do oeste de Minas, ligando Belo Horizonte a Uberaba. 
Em 3 de janeiro de 1926, chegou ao bairro Alto do São Benedito o primeiro 
alicerce da ferrovia; no fim do ano, foi inaugurado o trecho Ibiá – Araxá 
– Uberaba.

A despeito desses esforços, a contribuição maior do Doutor Ferreira 
foi para a área médica, ou seja, para a projeção dos médicos em Uberaba. 
De tal modo, a “extirpação de um cancro em um dos órgãos do aparelho 
gênito-urinário” em 1888 pode ter sido sua primeira intervenção cirúrgica 
importante (Bilharinho, 1980, p. 200). A notícia dessa cirurgia se espalhou 
e marcou o despontar de Uberaba como centro médico. Sempre a cavalo, 
Doutor Ferreira percorria as ruas da cidade a caminho da Santa Casa, das 
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residências dos doentes ou de fazendas distantes. Entre o final de 1890 e o 
início de 1891, após percorrer vilas do Triângulo, viajou por vilas de Goiás, 
onde socorreu doent es, pois essa província tinha então dois médicos. 

Até a década de 1930 as grandes cirurgias eram realizadas em salas 

provisórias, nas clínicas instaladas em antigas residências urbanas 

confortáveis e adaptadas ou na casa do paciente. Amígdalas e até mesmo 

apêndices eram removidos na mesa da cozinha. (Gordon, 1995, p. 120).

Em 1894, Doutor Ferreira realizou a primeira de muitas viagens 
a Paris, onde se atualizava quanto às descobertas científicas e trocava 
conhecimentos com estudiosos da área médica renomados. Seu êxito 
em operações que se sucediam lhe rendeu conceito profissional 
elevado, disseminado pelos parentes de pacientes ou pela publicidade 
da imprensa. O diretor e proprietário da Gazeta de Uberaba, Tobias 
Antônio Rosa, mudou-se para Ribeirão Preto, SP, onde se tornou diretor 
do jornal São Paulo e Minas. Os profissionais do jornal uberabense, 
compreendendo a importância do reconhecimento de Uberaba como 
centro médico relevante, enviavam periodicamente ao amigo e diretor 
do jornal paulista as informações mais significativas da medicina na 
cidade. Foram muitas as cirurgias realizadas com sucesso, a exemplo 
da remoção de lesão tuberculosa em uma mão, de um sarcoma (câncer) 
em uma menina, de um quisto aderente que comprometia intestinos e 
bexiga etc. 

Por todo o século XIX, predominou a policlínica na prática 
médica. Como não havia especialistas, acentuaram-se características 
dos clínicos mais eminentes, como a vasta erudição e o domínio de 
conhecimentos médicos. Doutor Ferreira tinha ambas, graças a 
excelente memória que se somava à habilidade cirúrgica. As cirurgias 
maiores eram realizadas na Santa Casa de Misericórdia, da qual ele 
foi um dos construtores, administrador, médico e cirurgião por quase 
50 anos. À Santa Casa doou a guarda de seus instrumentos cirúrgicos, 
postos a serviço da saúde pública. Trouxe para Uberaba os primeiros 
aparelhos de radioscopia do país.

Com a saúde debilitada, faleceu em 2 de julho de 1951, aos 87 anos 
de idade. Em homenagem prestada, o médico Bilharinho (1980, p. 253) 
assim se manifestou:
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Em sua longa vida realizou o máximo possível. Do ponto de vista social, 

colaborou eficazmente para que Uberaba vivesse, no primeiro quartel 

deste século, o período áureo de sua grandeza. Foi expoente naquele 

pequeno mundo de bom gosto, de requintadas maneiras, de beleza, sob a 

égide superior da cultura e da estética. Paternal e eficiente nos augúrios dos 

humildes, em príncipe se tornava nos salões, em meio à rica e civilizada 

sociedade local.

Também o professor Santino Gomes de Matos, filólogo e escri tor 
uberabense, homenageou Doutor Ferreira em uma crônica registrada por 
Bilharinho (1980, p. 255, grifo nosso):

Impõe-se, portanto, o registro da sentida mágoa de Uberaba, pelo 

desaparecimento do Dr. José de Oliveira Ferreira. O varão ilustre que 

fechou os olhos para sempre, na manhã de 2 de julho de 1951, tinha por si 

a sanção dos julgamentos unânimes, como um dos maiores vultos da terra 

uberabense. Podia-se mesmo transpor as fronteiras da cidade e situá-lo, 

com o seu merecimento excepcional, entre os exemplares humanos que 

mais dignificaram o sentido de elevação  da vida, no Triângulo Mineiro. 

A sua filosofia de vida era a aceitação de qualquer dardo do destino, sem 

nunca atraiçoar a bondade infinita de que forrava a sua personalidade, para 

perdoar, perdoar sempre, com todas as veras de um coração magnâmico. 

Foi um sábio, proclamou a classe médica de Uberaba, à beira da sepultura da 

mais completa organização de policlínico que o interior do Brasil jamais 

conheceu. Foi um santo, acrescentou o povo, una voce, relembrando os 

episódios de edificação da vida de um homem de bem na acepção plena de 

semelhante designativo. 

No início do século XX, chegaram outros médicos à procura de 
serviços. Por exemplo: João Teixeira Álvares, Domingos Paraíso, João 
Henrique, Carlos Fernandes, Luiz de Paula, Arlindo Azevedo Costa, 
Norberto de Oliveira Ferreira, José Sebastião da Costa, Mineiro de 
Lacerda, Olavo Rodrigues da Cunha e Álvaro Guaritá. Das biografias 
encontradas sobre o perfil desses médicos, destacam-se características 
como serem bons clínicos, beneméritos, operadores excelentes e 
ocupantes de cargos públicos, dentre outros atributos que facultaram 
a esse grupo uma identidade profissional relevante. Tais características 
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de comportamento deveriam ser reproduzidas por quem almejava se 
destacar no meio médico ou político. Tidos como portadores de requinte 
cultural, estavam aptos a discutir e escrever sobre os vários aspectos 
da medicina (científicos, históricos e culturais), além de participar de 
atividades promovidas pela elite, tais como jantares, bailes, saraus etc. 
O trabalho realizado por esses primeiros médicos foi fundamental para 
constituir a medicina em Uberaba. 

Durante o século XIX e nas décadas iniciais do XX, a medicina foi 
muito ligada à moralidade: era quase uma “missão social”; seu ato mais 
importante na sociedade seria “salvar vidas”. Essa dimensão comporta o 
entendimento de que o médico deveria confortar o enfermo, estabelecer 
laços afetivos e assistir gratuitamente pobres e desvalidos. Reforçava-se 
a ideia de que a medicina não era uma atividade “qualquer”. Ser um 
médico elevado exigia, além de aptidão técnica, erudição, humanismo 
e moralidade. Isso garantiria o sucesso profissional e a possibilidade 
de ingressar em outros cargos de destaque público, que traziam ainda 
mais visibilidade social. Numa palavra, a medicina era para indivíduos 
“especiais”, supostamente dotados de inteligência brilhante, cultura 
vasta e moral. 

Essa foi uma estratégia usada pelos médicos até que puderam 
aos poucos substituir as bases populares da medicina pela ciência. A 
medicina foi se transformando numa profissão autorregulada, com 
corpo de conhecimento científico elevado e complexo, além de controle 
sobre o processo de trabalho. “Nenhuma outra profissão exercita este 
poder na escala em que o faz a medicina, certamente porque nenhuma 
outra profissão se iguala a ela em grau de autonomia ou autorregulação” 
(Machado, 1996, p. 32). Segundo Herschmann e Pereira (1996), dentre as 
três profissões consideradas nobres (direito, engenharias e medicina) no 
Brasil republicano, os médicos foram os primeiros especialistas a construir 
sua identidade profissional e a se organizarem institucionalmente. 
Ainda segundo esses autores, com o passar do tempo ela consolidou 
um conhecimento científico amplo, sólido e complexo, a ponto de ter 
prerrogativas monopolistas que a diferenciavam das demais profissões 
de serviços especializados. Colocou em prática um projeto profissional 
médico bem-sucedido por meio da realização de alia nças: com o Estado 
– que concedeu prerrogativas legais para seu exercício exclusivo – e com 
a elite – pela oferta dos serviços particulares a preço de mercado. Essa 
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autoridade profissional do médico sobre o paciente ocorreu à medida que 
se aplicaram conhecimentos científicos para desvendar causas de doenças e 
propor terapêuticas; nesse processo, o médico se tornou um sujeito passivo. 
Mais do que isso , decorre desse tipo de relação de poder e autoridade 
(sobre o paciente) o uso, secular, do título de “doutor”, empregado como 
pronome de tratamento dos médicos. 

2.2 Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba
Conceituada como centro avançado de conhecimento médico-

científico no interior mineiro, Uberaba – convém frisar – era referência 
na área médica. De tal modo, desde 1927 passou a existir uma sociedade 
médica, que, em 1947, iniciou a realização de congressos para apresentar 
pesquisas e trocar experiências em meio à categoria médica. 

A primeira menção à necessidade de criar uma associação que 
congregasse os médicos da cidade de Uberaba foi feita em 1919. O 
cearense João Henrique Sampaio Vieira da Silva, que escolheu Uberaba 
para residência definitiva, publicou um texto no Lavoura e Comércio de 
20/2/1919 (apud Bilharinho, 1993, p. 1252), que dá o tom inicial dessa

Impõe-se, em Uberaba, a formação de uma sociedade médica. 
Cidade de tradições cultas, centro excelente para o exercício das 
profissões liberais, ela tem sabido manter numerosa classe de 
médicos... Para praticar-se a verdadeira caridade profissional, aquela 
que a humanidade tem o direito de esperar do sacerdócio médico – 
não basta ter coração. É preciso, também, ter cérebro. Daí o dever 
que todo médico impõe a si mesmo: estudar e estudar sempre. Por 
isso mesmo os vemos agrupados para citar exemplos brasileiros – na 
Academia Nacional de Medicina, aspiração de todos os estudiosos 

e cenáculos de cem dos que melhor souberam dignificar o nosso 
patrimônio científico; na Sociedade dos Hospitais, na Sociedade de 
Medicina e Cirurgia do Rio e em várias outras agremiações eruditas 
na capital do País e nos Estados.

Porém, a concretização da sociedade médica só aconteceu em 1927, 
quando, em reunião com a quase totalidade dos médicos residentes no 
município uberabense, foi fundada a Sociedade de Medicina e Cirurgia 
de Uberaba (SMCU). Criada com o objetivo de “estudar os problemas 
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científicos médicos, aproximar os colegas em palestras médicas, defender 
os interesses de classe e os sociais no que se refere à higiene e à saúde 
pública” (Bilharinho, 1993, p. 1254), a ela filiaram-se médicos de Uber aba 
e de outras cidades do Triângulo Mineiro. Como primeira conquista 
importante dessa entidade, destaca-se a criação, pelo governo do estado, 
de um distrito sanitário no Triângulo Mineiro com sede em Uberaba. 

Em 1930, a SMCU era considerada um centro de trabalho, estímulo, 
estudos, cultura e congregação da categoria. Suas ações centrais incluíram:

Realizar a união indissolúvel e inquebrantável da categoria médica; 

fixar os seus direitos e pugnar esforçadamente por eles; fazer com que 

cada médico goze do maior prestígio social, pela assistência moral que 

lhe tributarão todos os seus colegas e pela proteção emanada da mais 

perfeita solidariedade; exigir de cada facultativo o realce da coletividade 

pelo seu proceder individual, de tal modo que a associação médica possa 

ser considerada uma ESCOLA DE HONRA E CIÊNCIA; organizar um 

código de ética profissional; dispor de assistência jurídica para a defesa dos 

interesses da classe quando se fizer necessário; promover a sindicalização 

da classe nos moldes do Sindicato Médico do Rio do Janeiro. (Bilharinho, 

1993, p. 1.260).

Um pronunciamento sobre a necessidade “inadiável” de cursos para 
especialização dos médicos foi publicado no jornal Lavoura e Comércio de 
24 de março de 1931, com o título de “Uberaba, centro de cultura médica: 
a questão das especializações – reforma indispensável” (Bilharinho, 1993, 
p. 1.261). O texto informava que em Uberaba havia cirurgiões, oculistas, 
obstetras, radiol ogistas, pediatras e ginecologistas renomados, mas que, 
ainda assim, esses facultativos precisavam aprofundar e atualizar os 
conhecimentos nas áreas de especialização. Ressaltava a necessidade de 
lembrar que Uberaba já não era mais uma grande aldeia, e sim uma cidade 
com todas as características de civilização: comércio adiantado, indústrias 
em funcionamento, profi ssionais liberais especializados, o que lhe permitia 
dispor de e compreender equipamentos médicos mais modernos. Para 
sensibilizar as autoridades políticas, alegavam que a população precisava 
dos médicos atualizados para a cura das suas enfermidades. 

O trabalho realizado pela SMCU repercutia na sociedade local 
como cultivo da ciência pela ciência. Texto publicado no Lavoura e 
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Comércio de 3 de outubro de 1941 (apud Bilharinho, 1993, p. 1270) dá o 
tom da repercussão:

Com a referida conferência sobe a sete o número das que, no 
decorrer deste  ano ali se tem pronunciado, todas reveladoras da 
capacidade dos nossos médicos. Tal esforço intelectual, nesta época 
de rude materialismo, constitui um nobre e magnífico exemplo de 
dedicação científica. Uberaba está assim, graças à iniciativa de sua 
classe médica, disputando um lugar ao sol, entre os grandes centros 
médico-cirúrgicos do país. Sem ser uma cidade universitária como 
Rio, São Paulo, Bahia, vem, todavia padronizando sua vida mental 
de acordo com o ritmo seguido naquelas metrópoles do pensamento 
nacional. [...] A Sociedade de Medicina e Cirurgia não é uma 
organização nova, mas desde os seus primórdios até os nossos dias 
tem sido um ponto de referência do nível cultural e científico de 
Uberaba.

Além das sessões para estudar as questões científicas da medicina, 
o estatuto da SMCU prescrevia, como finalidade, a promoção e realização 
oportuna de congressos regionais. Disso se pode deduzir que havia uma 
confiança significativa na competência dos facultativos para a realização 
bem-sucedida desse trabalho no interior do país. Residiam em Uberaba, 
em 1941, 52 médicos, dos quais 40 pertenciam à SMCU. A filiação a essa 
sociedade se apresentava como passaporte seguro para o acesso a uma 
cobiçada posição social: a elite médica, pois o título de sócio concedia o 
status de integrante da hierarquia social da medicina. 

Como a realização dos congressos era uma aspiração antiga do 
grupo, a SMCU planejou o 1º Congresso Médico do Triângulo Mineiro 
para 1947. Realizado de 11 a 14 de dezembro de 1947, no auditório Salão 
Grená da Rádio Sociedade do Triângulo Mineiro, foi tido como evento 
pioneiro na região. O tema central foi a moléstia de Chagas: endemia 
então predominante. Para que o congresso tivesse projeção científica 
e cultural, era importante convidar médicos renomados de escolas de 
medicina dos grandes centros urbanos; outra estratégia para fortalecer 
o evento foi convidar médicos de cidades da região para trabalhar em 
conjunto na coordenação. Facultativos de Uberaba viajaram para Araguari 
e Uberlândia com essa missão, assim como para assegurar mais recursos 
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financeiros à realização do congresso, uma vez que o governo estadual não 
oferecia recursos orçamentários para tal fim. Como resultados, tais ações 
confirmaram a participação de mestres do Rio de Janeiro, de São Paulo e de 
Belo Horizonte. Dado o significado da realização desse evento científico 
como estratégia para a projeção regional e nacional da medicina praticada 
e desenvolvida na cidade e região, o Anexo I apresenta a programação do 
congresso.

O estudo sobre “megaesôfago e megacólon”, apresentado no dia 12 
de dezembro, teve repercussão nos grandes centros urbanos. Com efeito, 
professores catedráticos do curso de Medicina da Universidade Federal do 
Rio do Janeiro convidaram os médicos uberabenses Sabino V. de Freitas 
Júnior, Eurípedes Garcia, José de Abreu, Paulo de Oliveira e Álvaro 
Guarita para reproduzir essa conferência no Rio de Janeiro, cujo resumo 
foi publicado na revista médico-científica Mundo Médico.

Outra estratégia usada pela SMCU para projetar a medicina foi 
realizar congressos em cidades vizinhas. Assim, o segundo congresso 
ocorreu em Uberlândia e, a julgar pelos registros de Bilharinho (1993, p. 
1.234), teve sucesso:

O segundo Congresso Médico do Triângulo Mineiro, a primeira assembléia 

médica, realizada em Uberlândia foi, para esta comuna, um acontecimento 

memorável, que jamais se apagará da memória dos uberlandenses. Com 

ele plantou-se o marco primordial de uma nova etapa na vida desta cidade 

– a era da cultura e de mais estímulo para a intelectualidade de nossa 

gente.

O terceiro congresso foi re alizado em Araxá, sob a denominação 
de III Congresso Médico do Triângulo Mineiro e I do Brasil Central, em 
setembro de 1949. Na ocasião, Sabino Vieira de Freitas Júnior foi nomeado 
para desenvolver pesquisas no Instituto de Manguinhos,2 no Rio de Janeiro. 
Esse fato mostra que a SMCU começava a atingir seu objetivo de projetar a 
medicina de Uberaba. O valor desses eventos pode ser observado, também, 
na escolha de Uberaba como a cidade com competência científica para 

2 O Instituto de Soroterapia de Manguinhos foi criado no Rio de Janeiro em 1900, sob a 
direção do médico sanitarista Oswaldo Cruz. É referência em pesquisas e desenvolvimento 
de vacinas na área de saúde pública. Em 19 de março de 1908, foi oficialmente adotada a 
denominação Instituto Oswaldo Cruz (Instituto Oswaldo Cruz, 2015). 
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coordenar a campanha nacional contra a moléstia de Chagas. A solenidade 
oficial ocorreu em 1950 e contou com a presença de autoridades municipais 
e estaduais, além do Ministro da Educação e Saúde, Clemente Mariani.

A despeito da importância dos três congressos realizados sob a 
coordenação da SMCU, o IV Congresso Médico do Triângulo Mineiro 
e II do Brasil Central foi o mais proveitoso para a área, pois reuniu 
numerosos especialistas consagrados no Brasil e no exterior. A repercussão 
nacional projetou ainda mais Uberaba como centro expoente da ciência 
médica. Ciente de sua influência e representatividade como entidade que 
congregava a categoria médica uberabense, a SMCU iniciou as primeiras 
discussões sobre a implantação de um curso médico na cidade. Foi durante 
os congressos que surgiram as primeiras ideias sobre a possível criação de 
uma faculdade de medicina em Uberaba, conforme pode ser observado em 
notícia da imprensa por ocasião de discurso proferido por Abgar Renault, 
secretário Estadual de Educação:

o Dr. José de Paiva Abreu indaga do conferencista sobre a possibilidade 

de se fundar uma Universidade em Uberaba. Ao que o professor Abgar 

redarguiu ser perfeitamente viável tal fundação visto possuir a cidade o 

núcleo universitário, a Faculdade de Filosofia... aproveitando a deixa do 

Dr. Abreu, o Dr. Sabino Vieira solicitou ao Sr. Secretário de Educação que 

fosse lançador da ideia da Universidade de Uberaba. (Lavoura e Comércio, 

1950a, p. 1).

Como se pode deduzir do que foi dito, havia uma tradição 
médica em Uberaba forte e influente. Afinal, desde 1927 os médicos já 
se organizavam numa sociedade médica que, além da representação da 
categoria profissional, divulgava suas realizações e seus estudos para 
cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Eram médicos alinhados na 
política dos dirigentes de Uberaba e que, juntos, foram resolutos na busca 
do objetivo de consolidar o ensino superior médico na região. Eis por que 
cabe dizer que a FMTM foi fruto de articulações políticas, profissionais e 
de interesses públicos e privados diversos, como veremos adiante. 

2.3 Criação da FMTM 
Em 1950, havia 69.679 habitantes em  Uberaba: 42.725 residiam no 

perímetro urbano; 26.954, no meio rural. Em dez anos, essa população 
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cresceu 20,67%, ou seja, em 1960, havia 87.835 habitantes: 72.053 urbanos 
e 15.780 do campo. A migração do campo para a cidade foi de 41,45%, 
motivada pelo desenvolvimento do comércio, pela fundação de escolas, 
pela presença de mais médicos, farmacêuticos, dentistas e advogados e por 
uma industrialização crescente, possibilitando mais empregos e condições 
de vida mais dignas e menos insalubres. 

Com base nesses números, Uberaba era considerada de médio 
porte e com uma medicina avançada para uma cidade interiorana. Por 
essa característica, tornou-se notória na região do Triângulo Mineiro como 
centro importante e adiantado não só de atendimento médico à população 
de várias cidades, mas também de estudos na área da saúde. Seus líderes 
políticos mantinham relações de proximidade com os poderes Legislativo 
e Executivo estadual e federal. Na área da saúde – cabe frisar –, Uberaba 
coordenava a primeira Campanha Nacional contra o Mal de Chagas.3 

Com a aproximação do fim do governo de Eurico Gaspar Dutra, 
o Brasil estava no início da campanha eleitoral para a presidência da 
República. Candidato e ciente da importância econômica e política de 
Uberaba, Getúlio Vargas incluiu-a no roteiro de suas viagens de campanha, 
em que visitaria a cidade no dia 10 de setembro de 1950. Os candidatos a 
cargos políticos locais pelo Partido dos Trabalhadores Brasileiro (PTB), 
Whady Nassif, Ovídio de Vito, Antônio Próspero e, sobretudo, Mário 
Palmério, eram os mais exaltados. Aproveitavam o prestígio político de 
Vargas em favor de suas campanhas locais. 

Todavia, estrategicamente, a coordenação nacional da campanha 
de Vargas definiu que Adhemar de Barros, grande nome do Partido 
Social Progressista (PSP), chegaria a Uberaba um pouco antes para 
recepcionar o candidato a presidente no aeroporto. Barros seria 
acompanhado por sua comitiva, incluindo o então prefeito de Uberaba, 
Boulanger Pucci, também do PSP. Os centros dos dois partidos 
começaram uma disputa pela honra de ciceronear Barros e Vargas em 
Uberaba. Membros do PTB local não admitiam perder a primazia do 
encontro com Vargas para os adversários; seria uma derrota política 
inconcebível. Assim, alguns integrantes do PTB decidiram ir ao comitê 
de Getúlio Vargas no Rio de Janeiro para acertar detalhes da visita. Logo 
Pucci divulgou que Vargas chegaria ao aeroporto municipal às 10h, 

3 Desde 1985 é realizada na UFTM a Reunião Anual de Pesquisa Aplicada em Doenças de 
Chagas, com pesquisadores brasileiros e estrangeiros.
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enquanto o PTB garantiu que a chegada seria às 9h30. O comício seria 
realizado na praça Rui Barbosa, em palanque montado pela prefeitura, 
mas os trabalhistas divulgavam o evento para a avenida Getúlio Vargas, 
em frente à sede do partido. PTB e PSPS anunciavam cada um a sua 
versão em carros com alto-falantes. Assim, na manhã de 10 de setembro 
de 1950, correligionários de ambos os partidos, sem chegar a um acordo, 
aglomeraram-se desde cedo no aeroporto, à espera de Vargas. 

Enfim, às 10h45, o avião que conduzia o candidato à presidência 
sobrevoou o aeroporto. Antes de aterrissar, correligionários de ambos os 
partidos começaram a correr rumo ao portão de embarque. Atropelavam-
se numa disputa, literalmente, no braço pela primazia da recepção oficial 
no aeroporto. Vargas foi recebido por uma multidão, inclusive pelo 
prefeito Pucci. Na confusão instalada em sua chegada, um atentado a tiros 
atingiu Pucci, que foi conduzido ao hospital. Após a cirurgia de reparação 
do intestino, ele sobreviveu. Preso pela polícia ainda de arma na mão, o 
autor do atentado foi identificado como Florêncio Alves Filho, membro da 
comitiva do PTB (Lavoura e Comércio, 1950b). 

A disputa política resultou na eleição do médico Antônio Próspero 
para o cargo Executivo municipal e do professor Mário Palmério para 
deputado federal. Infere-se que esse alinhamento dos políticos locais no 
governo federal facilitou a criação de um curso de Medicina em Uberaba.

2.3.1 De um ideal à sua concretização 
O desejo de parte da categoria médica e da elite da sociedade 

uberabense era formar seus filhos como profissionais da medicina. Para 
tanto, era necessário prover a cidade com cursos superiores para fazê-la 
se projetar n acionalmente e se fazer de exemplo a outras cidades em que 
a palavra de ordem nacional era progresso, isto é, prosperar, progredir, 
avançar, formando bacharéis em Uberaba para que aí permanecessem e 
não tivessem o ônus do deslocamento para os grandes centros. Estas eram 
as reivindicações principais daquele período. 

A década de 1950 marcou o desenvolvimento educacional de 
Uberaba quanto à criação de cursos e instituições de ensino superior. 
Foram frutos desse período a Faculdade de Odontologia do Triângulo 
Mineiro, criada em 1947; a de Enfermagem Frei Eugênio, de 1948; a Fista, 
que iniciou as atividades acadêmicas em 1949; a Faculdade de Direito, 
de 1951; a autorização para funcionamento da FMTM, em 1953; e a 
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implantação da Escola de Engenharia do Triângulo Mineiro, em 1956. Em 
ordem cronológica de criação de cursos de Medicina em nível nacional, 
a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro foi a 22ª faculdade de 
medicina criada no país. Em Minas Gerais, foi a quarta escola, precedida 
pela Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, de 1953, criada alguns meses 
antes da FMTM. Lopes (2003) registrou que a FMTM nasceu de uma 
intensa articulação política no governo estadual e federal realizada por 
um grupo formado, na maior parte, por médicos da cidade, advogados e 
dirigentes de entidades de classe. A liderança coube ao deputado federal 
Mário de Ascenção Palmério.

A instituição nasceu sob a égide de um fato político partidário, gestado 

pelas lideranças do Partido Social Democrata (PSD) e Partido dos 

Trabalhadores Brasileiros (PTB). Havia descontentamentos na sociedade 

uberabense, em relação à política tributária do Estado de Minas Gerais 

governado, entre 1950 e 1954, por Juscelino Kubitschek de Oliveira, 

candidato à sucessão de Getúlio Vargas, na Presidência da República. 

(Lopes, 2003, p. 28).

Esse fato foi confirmado por Randolfo Borges Júnior (1983, p. 
1-2) professor e ex-diretor da FMTM em discurso proferido por ocasião 
da abertura do I Congresso Médico dos  Ex-alunos da FMTM, do III 
Congresso Médico da SMCU e do VII Congresso Médico do interior da 
AMMG, em 1983:

A criação da FMTM teve sua origem, ainda que pareça incrível, 
num ato de vandalismo e sob a égide da política. Existe por toda 
a parte o dito popular que “Deus escreve certo por linhas tortas” 
e este aforismo se aplica perfeitamente bem à nossa Faculdade. 
Corria tranquilamente a Nação pelos idos de  1953, sem crises 
sócio-econômicas, sem desemprego e sem perturbação da ordem 
institucional. Ocupava o cargo de governador de MG o grande e 
notável brasileiro, Juscelino Kubistchek de Oliveira, democrata 
por convicção, de idéias arejadas, voltadas para metas de 
desenvolvimento. Convidou para Secretário da Fazenda o grande 
mineiro, José Maria Alkimin, recomendando-o que organizasse 
um plano para aumentar a arrecadação do Estado, pois tinha 
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idéias novas e metas administrativas, que deveriam ser cumpridas, 
mesmo que, para isto, fosse imposto um sacrifício do povo. 
Nesta altura, Juscelino já vislumbrava a possibilidade de vir a ser 
candidato à Presidência da República e, para isto, teria que fazer 
um bom governo em Minas, para se apresentar ao julgamento da 
nação. O Secretário da Fazenda, Alkimin, mandou instalar por sua 
ordem, nas entradas e saídas das cidades de médio e grande portes, 
verdadeiros portões de arrecadação, nos quais permaneciam, por 
vinte e quatro horas consecutivas, fiscais da Secretaria da Fazenda, 
acobertados por policiais. Eram vasculhados os veículos que 
entravam ou saíam da cidade. Aos que saíam era exigida a nota de 
compra e, se o portador não a tivesse, o estabelecimento comercial 
era multado. Aos que entravam era exigido o recolhimento do 
imposto dos produtos agropecuários. Redobrou-se a vigilância nas 
barreiras inter-estaduais havendo realmente um grande aumento 
na arrecadação. Estes fatores provocaram uma grande repulsa no 
povo mineiro, que sabidamente não gosta de pagar tributos. Em 
abril de 1953 a cidade de Uberaba amanheceu calma e tranqüila. 
Quando os relógios marcavam 9 horas, desciam das sete colinas, 
que circundam o centro, elementos mal encarados, homens, 
mulheres e até crianças que, obedecendo a um comando geral 
invisível, quebravam, depredavam e saqueavam repartições públicas 
como: duas coletorias estaduais, coletoria federal, secretaria da 
fazenda, delegacia de imposto renda, institutos dos industriários 
e dos transportadores de carga. Birôs, cadeiras, máquinas, papéis, 
documentos eram atirados pela janela e estatelavam no asfalto. 
Pequenos incêndios foram prontamente dominados e curiosamente 
não houve assaltos e saque a armazéns e depósitos de produtos 
alimentares. Depreende-se que esta rebelião foi dirigida contra os 
poderes públicos constituídos, pois não havia naquela época nem 
desemprego nem fome. A notícia do grande quebra-quebra em 
Uberaba correu célebre, com destaque na Imprensa e nas rádios 
do País. O governador JK, concluindo que sua posição política 
era frágil na cidade de Uberaba, procurou contornar esta situação, 
enviando para cá um seu preposto incógnito, com fim específico de 
oferecer, às lideranças políticas locais, uma Faculdade de Medicina 
e se propunha a doar o prédio da antiga penitenciária e 20 mil 
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cruzeiros de títulos da dívida pública, cujos juros de 5% seriam 
revertidos em benefício da faculdade. Pela primeira vez na história 
política de Uberaba houve o bom senso e o consenso, palavras tão 
em voga hoje em dia. Imediatamente a proposta do Governador 
foi aceita e começaram as consultas, coordenadas pelo Dr. Lauro 
Fontoura. Várias reuniões foram realizadas até que, em 27 de abril 
de 1953, foi dado o passo gigantesco, para a consecução do objetivo, 
que era a fundação da Faculdade. 

A reunião de fundação da FMTM foi realizada com a participação 
dos representantes dos seguintes partidos políticos: PSD – Lauro 
Savastano Fontoura, João Henrique Sampaio V. da Silva, Antônio Sabino 
de Freitas, Alfredo S. de Freitas, Paulo Pontes, José Soares Bilharinho e 
Carlos Smith; PTB – Jorge Azôr, Hélio Costa, Odom Tormim, Hélio 
Angotti e o deputado Mário Palmério; PR – Mozart Furtado Nunes, 
Allyrio Furtado Nunes e Jorge Henrique Marquez Furtado; UDN – 
José de Paiva Abreu, Fausto da Cunha Oliveira e Randolfo Borges À 
luz do discurso de Borges Júnior (1983) e de acordo com Lopes (2003), 
a criação da Faculdade de Medicina teve origem num intenso processo 
de articulação política de médicos filiados a vários partidos políticos, 
sob a batuta de um deputado federal com o governo estadual e federal 
e a bandeira da busca pelo progresso na área da saúde. Se a sociedade 
representada por esse grupo de médicos visava garantir formação para 
sua prole e a possibilidade de projetar Uberaba no cenário nacional 
médico-educacional, a criação de um curso de Medicina constituía, para 
a população, a garantia de serviços melhores na área da saúde. Eis a 
íntegra da ata de fundação da FMTM (1953):

Ata de Fundação da Sociedade Faculdade de Medicina do Triângulo 

Mineiro, de Uberaba, Estado de Minas Gerais. Aos 27 dias de Abril 

de 1953, na residência do senhor doutor Lauro Savastano Fontoura, 

à rua Carlos Rodrigues da Cunha, nº 39, nesta cidade, reuniram-se, 

às 20 horas, os senhores doutores, Mário de Ascenção Palmério, João 

Henrique Sampaio Vieira da Silva, Lauro Savastano Fontoura, Mozart 

Furtado Nunes, Alfredo Sebastião Sabino de Freitas, Hélio Angotti, 

Antônio Sabino Borges de Freitas Júnior, José Soares Bilharinho, Jorge 

Henrique Marquez Furtado, Carlos Smith, Jorge Abrão Azôr, José de 
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Paiva Abreu, Alyrio Furtado Nunes, Paulo Pontes, Hélio Luiz da Costa, 

Randolfo Borges Júnior, Odon Tormin e Fausto da Cunha Oliveira, para 

se fundar em Uberaba, uma Sociedade Civil sem fins lucrativos, com a 

finalidade de promover, manter e dirigir, de acordo com as leis federais 

vigentes relativas ao ensino, uma faculdade de medicina e cursos anexos 

que venham interessar. Inicialmente, tomou a palavra o senhor doutor 

Lauro Savastano Fontoura, que, expondo a finalidade da reunião, 

ressaltou o propósito, nesse sentido, do senhor Governador do Estado de 

Minas Gerais, dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, idealizador e patrono 

da futura faculdade. Em seguida, falou o deputado Mário Palmério, que 

sugeriu fosse o estabelecimento denominado Faculdade de Medicina do 

Triângulo Mineiro e a entidade mantenedora – Sociedade da Faculdade 

de Medicina do Triângulo Mineiro. Usou da palavra, a seguir, o doutor 

Mozart Furtado Nunes, que fez várias exposições sobre o assunto, 

apresentando, igualmente, algumas sugestões. Depois se manifestaram 

todos os presentes, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes 

deliberações: 1º – que a entidade mantenedora fosse denominada 

“Sociedade Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro”; 2º – o 

estabelecimento tomaria, consequentemente, o nome de “Faculdade 

de Medicina do Triângulo Mineiro”; 3º – todos os presentes acima 

citados fossem considerados sócios fundadores; 4º – fosse considerada 

eleita, por aclamação, a seguinte diretoria: Presidente – dr. Lauro 

Savastano Fontoura; Secretário – dr. Hélio Angotti; Tesoureiro – dr. 

Alfredo de Freitas; 5º – Indicação do nome do Sr. Dr. Lauro Savastano 

Fontoura, presidente recém eleito, para elaborar o projeto dos Estatutos 

da Sociedade. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 

reunião, da qual lavrou-se a presente ata que vai por todos os presentes 

subscrita. Uberaba, 27 de abril de 1953. Assinados: Lauro Savastano 

Fontoura; Hélio Angotti; Alfredo Sabino de Freitas; Mário de Ascenção 

Palmério; João Henrique Sampaio Vieira da Silva; Mozart Furtado 

Nunes; Antônio Sabino de Freitas Júnior; José Soares Bilharinho; Jorge 

Henrique Marquez Furtado; Carlos Smith; Jorge Abrão Azôr; José de 

Paiva Abreu; Alyrio Furtado Nunes; Paulo Pontes; Hélio Luiz da Costa; 

Randolfo Borges Júnior; Odon Tormin e Fausto da Cunha Oliveira.4

4 A ata original não foi encontrada no levantamento de fontes para sustentar a pesquisa 
aqui descrita. Por enquanto, supõe-se que talvez não conste nos arquivos da UFTM.
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2.4 Motivações para a criação da FMTM: registros de alguns fundadores
A criação da FMTM pode ser melhor entendida segundo o relato 

de seus fundadores, a exemplo de Allyrio Furtado Nunes, que concedeu 
entrevista aos 90 anos de idade. Pesquisador e médico conceituado em 
Goiânia, ele recebeu o convite do irmão, Mozart Furtado Nunes, para 
se juntar ao grupo. Aceitou o convite, participou da criação e assumiu a 
cadeira de Bioquímica. Permaneceu na faculdade até sua aposentadoria.

Dr. Allyrio resumiu tudo em sua emoção dizendo: a Faculdade de 

Medicina foi um feito altruísta de um grupo de médicos corajosos e 

tenazes, estudiosos e trabalhadores, filiados ou entusiastas do PR, PSD, 

UDN e PTB. Um feito de educadores, que permaneceram com sua cria, 

até o final de suas vidas de trabalho. (UFTM, 1997, p. 5).5 

Em razão de falecimento do fundador José Soares Bilharinho, 
coube a Edison Reis Lopes, professor da FMTM e seu amigo, dar seu 
testemunho em relação a ele. Bilharinho falava que Juscelino Kubitschek 
se adiantou no processo de expansão das escolas de medicina em Minas 
Gerais ao tomar conhecimento da meta de Vargas, então presidente da 
República, de criar mais cursos de Medicina.

Juscelino era pretenso candidato à Presidê ncia da República e procurava 

saber o que Getúlio Vargas faria para fazer antes. Soube, então, que 

Getúlio pretendia fundar uma série de escolas de medicina no Brasil. 

5 A partir desta página, as falas de personagens vinculadas à FMTM em seus primórdios 
citadas literalmente ou como relato de terceiros saíram do documento FMTM: uma 
história de idealismo e coragem, organizado e redigido por Ana Luiza Brasil. Em vez de 
incluir uma entrada para um na lista de fontes – como recomenda a norma –, pareceu mais 
sensato e prático creditá-las ao documento. Isso porque faltam dados factuais que úteis 
para compor a referência. Não há registros de datas das entrevistas nem locais, se foram 
gravadas em áudio ou não, se foram pessoais etc. No máximo, a entrada teria o nome da 
pessoa citada, o que seria redundante, pois são citados no texto. Esse documento merece 
mais comentários. Trata-se de um volume de folhas digitadas frente e verso e grampeadas. 
Marcas manuscritas de revisão e cortes em certas páginas sugerem um trabalho que foi 
paralisado. Tem introdução escrita pelo diretor da FMTM na gestão 1993-1937, Nilson 
de Camargos Roso; o prefácio é de Wandir Ferreira de Souza, vice-diretor da gestão 1993-
1997; a apresentação, de José Maria Fenelon dos Anjos, coordenador de desenvolvimento 
institucional; o resumo histórico da criação da FMTM, assinado por Mário Palmério em 
22/10/ 1975; o relatório de Mozart Furtado Nunes, de 30/11/1960; e ainda o texto de palestra 
proferida por Randolfo Borges Júnior, dentre outros registros escritos posteriores a 1960.
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Como Uberaba era um centro de tradição, em termos de medicina e 

de nomes ilustres, Juscelino tratou de criar condições para que aqui se 

fundasse a FMTM. Essa versão tem fundamento, já que, na mesma época, 

várias outras escolas médicas foram fundadas. (UFTM, 1997, p. 5).

O objetivo de Juscelino de criar mais escolas de Medicina em Minas 
Gerais pode ser atestado pela declaração do diretor da FMTM à época, 
Mozart Furtado Nunes. 

Em fins de março de 1953, vivia eu serena e despreocupadamente entre 

aos trabalhos de rendosa e seleta clínica, afastado completamente de 

qualquer atividade política, quando fui solicitado pelo Exmo. Sr. Dr. 

Hilo Andrade, Delegado de Polícia desta cidade, para colaborar com 

meu saudoso irmão, Durval Furtado Nunes, presidente da Associação 

Comercial e Industrial de Uberaba, para a preparação de uma mesa-

redonda, que permitisse a oportunidade do então Governador de Minas, 

para uma tomada de contato com o povo de nossa cidade. Se me era 

fácil declinar do convite feito pelo Dr. Hilo, era impossível deixar de 

colaborar com meu grande irmão. Auxiliei-o na tarefa, que como todos 

sabem, era, na época, difícil. Durval venceu as indisposições reinantes 

e, em 4 ou 5 de abril, recebíamos o Exmo. Sr. Dr. Juscelino Kubitschek, 

com casa cheia. O Governador, muito feliz na sua exposição inicial, disse 

da boa vontade que mantinha para com Uberaba e, em rápidas palavras, 

informou que pouco antes mantivera conversações com o Deputado 

Mário Palmério e ajustara com o mesmo a proposta de se fundar, em 

Uberaba, uma Faculdade de Medicina, a exemplo do que acabava de se 

realizar em Juiz de Fora. (UFTM, 1997, p. 8).

Esse discurso mostra a participação fundamental da classe 
produtiva da cidade, representada pela Associação Comercial e Industrial 
de Uberaba na figura de seu presidente, Durval Furtado Nunes, que atuou 
positivamente no projeto de criação da FMTM. Foi sua a iniciativa de 
reunir líderes locais com o governador mineiro, Juscelino Kubistchek, a 
qual deu origem aos primeiros passos do caminho a ser percorrido para a 
consecução do objetivo em questão. Em função disso, buscou na família 
seu irmão médico, que tinha 48 anos de idade, portanto era experiente na 
medicina. 
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Sobre a participação de Mário de Ascenção Palmério no processo 
de criação da FMTM, tomou-se como referência parte de um resumo 
elaborado por ele, com data de 22 de outubro de 1975, a pedido de Juscelino 
Kubitschek, então ex-presidente da República. Eis o teor do texto:

A fundação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro decorreu 

dos entendimentos verbais [...] concluindo-se, entre o Senhor Governador 

Juscelino Kubitschek de Oliveira e o Senhor Deputado Mário de Ascenção 

Palmério, a seguinte distribuição de responsabilidades: 1. Caberia ao 

Governo do Estado de Minas Gerais: a) a doação do edifício da antiga 

Penitenciária de Uberaba, próprio estadual, à Sociedade Mantenedora 

da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, sociedade a fundar-

Figura 7. Mozart Furtado Nunes, fundador e primeiro 
diretor da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro

Fonte: Centro de Documentação e Memória – Curso de História UFTM.
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se; b) doação de apólices estaduais, no valor de vinte mil contos de réis, 

inalienáveis, mas cujos juros seriam pagos, mensalmente, à Faculdade. 

2. À Sociedade de Educação do Triângulo Mineiro ficaram afetas as 

seguintes providências: a) convocação, dentre as figuras de maior 

expressão nos meios culturais e educacionais de Uberaba, bem como 

em sua classe médica, das pessoas que passariam a integrar o grupo 

fundador da Faculdade de Medicina; b) elaboração dos Estatutos da 

Sociedade Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, sociedade civil 

educadora, sem finalidade lucrativa, para o fim específico de ministrar, em 

nível superior, o ensino médico; c) providenciar, através da Secretaria da 

Sociedade de Educação do Triângulo Mineiro, já à época mantenedora 

das Faculdades de Odontologia e Direito, em funcionamento na cidade 

de Uberaba, a elaboração do processo de autorização a ser encaminhado, 

para ser aprovado, ao egrégio Conselho Nacional de Educação; d) Pôr 

à disposição da nova Sociedade Faculdade de Medicina do Triângulo 

Mineiro, sem contra-partida remunerada de qualquer natureza, todos 

os edifícios e instalações administrativo-didáticas, laboratórios, etc., de 

propriedade da Sociedade de Educação do Triângulo Mineiro, para que 

ali se instalassem e funcionassem, até que ficassem concluídas as obras 

de adaptação do edifício a ser doado pelo Governo de Minas Gerais, e 

instalada convenientemente, e com recursos próprios, a Faculdade de 

Medicina; e) acompanhar, pessoalmente pelo Presidente da Sociedade, 

Senhor Deputado Federal Mário de Ascenção Palmério, o andamento do 

processo de autorização, junto ao Governo Federal. 3. Acertados os passos 

iniciais, tudo transcorreu com rapidez e pleno êxito. (UFTM, 1997, p. 6).

A doação do prédio da penitenciária, de competência do governador 
mineiro, foi um processo rápido. Logo saiu a publicação do ato oficial:

PROJETO Nº 560

Dispõe sobre a reforma e doação do prédio onde funciona a 
Penitenciária de Uberaba e dá outras providências. A Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: Art. 1º – Fica o 
Governo do Estado autorizado a adaptar, para instalação de um 
Hospital, o atual prédio onde funciona a Penitenciária de Uberaba. 
Art. 2º – Fica o Governo do Estado autorizado a doar, à Sociedade 
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, de Uberaba, o imóvel 
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mencionado pelo artigo anterior, com a adaptação ali prevista, 
para o fim de instalar um Hospital de Clínicas anexo à Faculdade. 
Parágrafo único: – Reverterá o imóvel ao patrimônio do Estado 
caso não lhe seja dada, pelo donatário, no prazo de cinco anos, a 
destinação prevista neste artigo. Art. 3º - As despesas com a execução 
da presente lei correrão por conta de verbas próprias no Orçamento 
do Estado, ou de créditos especiais a ser oportunamente abertos. 
Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta em 
vigor na data de sua publicação. Dada no Palácio da Liberdade aos 
21–7–1953. (Minas Gerais, 1953, p. 1).

Figura 8. Região do então córrego das Lages na Uberaba da década de 1930 (atual 
avenida Leopoldino de Oliveira).

Legenda: Notam-se os prédios do mercado municipal, à esquerda da penitenciária, à direita e ao 
fundo da penitenciaria o colégio e a capela Nossa Senhora das Dores. 

Fonte: Superintendência do Arquivo Público de Uberaba.

Outra iniciativ a de competência do governador fundamental para 
concretizar o curso de Medicina de Minas Gerais foi doar capital para o 
início do funcionamento da faculdade. Com a aprovação da Assembleia 
Legislativa, o governador cedeu, à Sociedade da Faculdade de Medicina 
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do Triângulo Mineiro, entidade mantenedora, 20 milhões de cruzeiros 
 em títulos da dívida do Estado cujos juros mensais seriam revertidos para 
fazer jus às despesas da nova instituição. 

A mobilização dos médicos que compuseram o grupo de funda-
dores foi rápida. Seus nomes constam na ata de fundação da Sociedade 
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, na página 85. Mozart 
Furtado Nunes foi convidado para ser o primeiro diretor da FMTM. 
Ficaria com a responsabilidade de conduzir o processo de criação e 
funcionamento, conforme relatou o próprio Furtado:

Em sua casa, Palmério falou-me dos entendimentos que mantivera com 

o Dr. Juscelino, durante viagem feita a Diamantina, dos quais resultara 

a afirmação da sugestão dada aqui, e terminou dizendo: “concordei com 

Juscelino, mas estabeleci uma condição: que você, Mozart, seja o Diretor 

da Faculdade. Você tem 48 horas para me responder; se aceitar fundaremos 

a Faculdade; senão, está encerrado o assunto. Antes quero preveni-lo 

que você vai arrasar com sua vidinha boa. Eu sei o que são os médicos, 

cheios de melindres”. Minha resposta foi rápida: “ainda me sinto moço 

bastante para enfrentar uma empreitada como esta; porém velho demais 

para pensar dois dias ao tomar uma resolução de tão grande interesse para 

Uberaba e para a nossa região. Eu topo a parada”. Era dia 20 de abril. No 

dia 22 fomos a Uberlândia para que eu fosse apresentado ao Governador 

JK. De Uberlândia voltei Diretor da Faculdade de Medicina, a ser fundada. 

(UFTM, 1997, p. 8).

Para a descrição abaixo, sobre o trabalho realizado pelo fundador e 
primeiro diretor da FMTM, Mozart Furtado, foi considerado texto escrito 
cedido por Jarbas Barbosa, ex-aluno e ex-funcionário da FMTM, que o 
entrevistou em 30 de novembro de 1960. 

Na manhã do dia 8 de setembro de 1953 segui para o Rio de Janeiro. 

Lá procurei o grande uberabense, meu dileto amigo, Dr. Alaor Prata 

Soares, que me acompanhou ao Ministério da Educação, apresentando-

me ao Prof. Lodi. No mesmo dia comecei a trabalhar, recebendo antes a 

advertência de que teria que enfrentar uma tarefa tremendamente árdua. 

Foram-me dados para estudo os Regimentos das Faculdades de Medicina 

de Juiz de Fora, de Pernambuco, de Salvador, de Santa Maria e Católica 

de Belo Horizonte. Quatro dias passei, com intervalo apenas para o 
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almoço, no gabinete do Diretor do Ensino Superior. Tomei 546 páginas 

de anotações. Recebi, então, uma carta de apresentação para o Prof. Vilaça 

de Juiz de Fora, com ordem de me dirigir para aquela cidade e ver o que 

se fizera lá. Naquela cidade mineira tive uma das primeiras alegrias que 

me proporcionaria o meu trabalho: conheci um dos melhores homens 

com quem já tive oportunidade de trabalhar em toda minha vida. Prof. 

João Vilaça, misto de gentleman e de santo. Regressei ao Rio e comecei a 

via-crucis da procura de material necessário para o equipamento mínimo 

exigido por lei para que se pleiteasse a concessão da indispensável licença 

de funcionamento. E continuava horas e horas no Ministério estudando 

organização de uma Escola de Medicina. (UFTM, 1997, p. 9).

Mozart regressou a Uberaba munido das informações mínimas 
necessárias para iniciar, no MEC, o processo legal de licença para criar uma 
instituição de ensino superior e um curso de Medicina. Foi-lhe apresentado 
Benedito do Espírito Santo,6 que detinha conhecimentos relacionados 
com a legislação do ensino superior e a organização acadêmica de uma 
instituição de ensino superior. Seu trabalho foi de valia para a instrução 
adequada do processo.

Aqui chegando, fui apresentado ao Dr. Benedito do Espírito 
Santo, a quem fora entregue em feliz hora a função de Secretário 
da Faculdade de Medicina. Em poucos dias, completava uma 
tríade de conhecimentos capazes de enriquecer uma existência. 
Benedito, até hoje, nunca falhou no cumprimento de seu  dever. 
Inteligente, trabalhador, leal, honesto, facilitou enormemente a 
tarefa tremenda que tinha diante de mim. Sem seu auxílio, sem os 
seus conhecimentos da Legislação de Ensino, jamais teria a nossa 
faculdade funcionado em 1954. (UFTM, 1997, p. 9).

Concluído e instruído o processo de criação da FMTM com a 
documentação legal, foi entregue na seção de protocolo do MEC pelo 
diretor, Mozart Furtado Nunes, em 27 de outubro de 1953, para análise da 
autorização de funcionamento. O prazo entre a visita de Mozart Furtado 

6 Benedito do Espírito Santo era secretário acadêmico da faculdade de Direito. Foi nomeado 
por concurso público na FMTM em 25 de janeiro de 1961. Exerceu a direção da Secretaria 
de Registro Acadêmico até sua aposentadoria, em dezembro de 1987.
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ao MEC e o protocolo de abertura do processo foi de menos de dois meses. 
A organização da documentação pelos envolvidos na criação da FMTM foi 
rápida, demonstrando que tinham pressa para aproveitar a oportunidade 
política aberta pelo governo.

A legislação educacional exigia a visita in loco de inspetores do MEC 
para avaliar se a organização dos espaços físicos e as condições pedagógicas 
mínimas para funcionamento do curso superior de Medicina estavam 
coerentes com a documentação constante no processo de autorização da 
criação da instituição. No fim de novembro de 1953, Mozart Furtado 
recebeu, nas instalações improvisadas7 para funcionamento da FMTM, 
Cesar do Val Villares, inspetor do MEC. Informou o inspetor que havia 
encontrado tudo em ordem conforme documentado no relatório de 
avaliação. Um único incidente aconteceu: a Santa Casa não havia assinado 
o convênio com a FMTM para a realização do estágio curricular hospitalar 
(internato) dos alunos. Entretanto, como o Hospital da Criança8 também 
havia sido indicado para realizar as práticas hospitalares, o inspetor se deu 
por satisfeito com essas instalações e não obstou a tramitação do processo. 
O parecer emitido por Val Villares encontra-se no Anexo II deste trabalho.

A composição do quadro docente do curso de Medicina, bem como 
a relação de disciplinas do currículo do curso, sugerido por Mozart Furtado 
e que integrou a documentação do processo de criação desta instituição, 
são os relacionados no Quadro 5 ao lado.

Os nomes listados  são de médicos com diploma devidamente 
registrado, exceto Lauro Savastano Fontoura, indicado para a cadeira 
de Medicina Legal, porque era advogado. Apresentaram, para constar 
no processo de criação da faculdade, atestado de idoneidade e termo 
de compromisso de residência em Uberaba. Alguns já eram professores 
da Escola de Enfermagem Frei Eugênio ou da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino. O citado parecer informa 
que os professores seriam inicialmente contratados ou interinos, até a 
realização de concurso público de provas e títulos, conforme a prescrição 
da Constituição Federal vigente. 

7 A Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro cedeu provisoriamente para 
funcionamento da FMTM as salas de aula e os laboratórios.
8 Em 1955, Mozart Furtado Nunes procurou a presidente do Hospital da Criança, Aspásia 
Cunha Campos, e juntos assinaram convênio para que alunos da FMTM realizassem o 
estágio hospitalar em pediatria.
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Finda a visita, passou-se a aguardar a análise do processo pelo 
Conselho Superior de Ensino. O parecer do inspetor do então Ministério 
da Educação e Cultura (MEC) foi analisado no dia 7 de março de 
1954, em reunião do Conselho Nacional de Educação (CNE), na qual 
esteve presente Mário Palmério. O CNE aprovou, por unanimidade, a 

Quadro 5. Matriz curricular do curso de Medicina da FMTM e respectivos professores

Disc iplinas Professor

Anatomia Descritiva Renê Cecílio

Histologia e Embriologia Geral Rubens Jacome

 Fisiologia José de Paiva Abreu

Física Biológica Jorge Abraão Azôr

Química Fisiológica Alyrio Furtado Nunes

Anatomia Topográfica Sabino Vieira Freitas Júnior

Farmacologia José Soares Bilharinho

Patologia Geral Antônio Sabino de Freitas Júnior

Parasitologia Ézio de Martino

Microbiologia e Imunologia José Sebastião da Costa

Clínica propedêutica Médica Randolpho Borges Júnior

Clínica dermatológica e sifiligráfica Afrânio Rodrigues da Cunha

Clínica Propedêutica Cirúrgica Hélio Luís da Costa

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental José Humberto Rodrigues da Cunha

Anatomia e Fisiologia Patológicas Jorge Henrique Marques Furtado

Clínica Médica – 1ª cadeira Mozart Furtado Nunes

Clínica Cirúrgica – 1ª cadeira Hélio Angotti

Clínica Oftalmológica Vítor Magalhães Mascarenhas

Clínica Médica – 2ª cadeira Alfredo Sebastião Sabino de Freitas

Clínica Cirúrgica – 2ª cadeira Carlos Schmidt Júnior

Medicina Legal Lauro Savastano Fontoura

Terapêutica Clínica Odon Turmin

Cirurgia Torácica e Tisiologia Eurípedes Garcia

Higiene Paulo Pontes

Clínica Obstétrica Fausto da Cunha Oliveira

Clínica Ginecológica Duarte Tomás de Miranda

Clínica Psiquiátrica João Henrique Sampaio Vieira

Clínica de Doenças Tropicais e Infectuosas Romes Cecílio

Clínica Cirúrgica Infantil e Ortopédica Álvaro Lopes Cançado

Clínica Pediátrica Médica Cecílio Rodrigues da Cunha

Puericultura e Clínica da 1ª e 2ª infância Humberto de Oliveira Ferreira

Dermatologia Médica Álvaro Guaritá

Clínica Neurológica Jorge Antônio Frange

Otorrinolaringologia Sérgio Severino Soares

Fonte: FMTM, 1954b. 
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autorização para o funcionamento da FMTM. O processo foi homologado 
pelo ministro da Educação e, no dia 23 do mesmo mês, Mário Palmério 
levou, em mãos, o processo ao presidente Getúlio Vargas para a assinatura 
do decreto presidencial (Figura 10). A solenidade oficial aconteceu no 
Palácio Rio Negro, em Petrópolis. Assinado por Vargas em 24 de março 
de 1954 e publicado no Diário Oficial da União de 30 de março de 1954, o 
Decreto 35.249 autorizava a criação da FMTM. 

Figura 9. Sob o olhar do deputado Mário Palmério, o presidente 
Getúlio Vargas assina o decreto que autorizou o funcionamento 
da FMTM.

Legenda: Palácio Rio Negro, Rio de Janeiro, RJ, 23/3/1954.

Fonte: Uniube (2015, on-line).

Após esse ato oficial, no dia 28 de abril de 1954 J uscelino Kubitschek, 
ainda governador de Minas Gerais, viajou a Uberaba a convite de Mozart 
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Furtado Nunes. O objetivo era ministrar a aula inaugural para a primeira 
turma de alunos, aprovados no exame vestibular para o curso de Medicina. 
O governador chegou acompanhado do professor João Vilaça, diretor da 
Faculdade de Medicina de Juiz de Fora; de Samuel Libâneo, representante 
do CNE; e do professor Luigi Bogliolo, catedrático de Anatomia Patológica 
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais 
(Araújo, 2000). Ele foi recepcionado no aeroporto com a acolhida do 
então prefeito Antônio Próspero, dos deputados Mário Palmério e França 
Campos, dos diretores da FMTM e da SMCU e do diretor da Associação 
C omercial e da Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, dentre outras 
autoridades do município e região, além de muitos populares. Houve 
homenagens na entrada da cidade, com honras de estilo pelo batalhão 
da Polícia Militar e aclamação da população em sacadas de prédios e 
calçadas. O governador pôde então perceber o apreço e a admiração que 
os uberabenses nutriam por ele, conforme mencionado pelo jornal Minas 

Gerais, transcrito por Araújo (2000, p. 206).

em toda a sua permanência nesta cidade as classes e o povo não lhe 

regatearam as mais repetidas e calorosas demonstrações de estima, e o seu 

discurso proferido naquela ocasião tornou-se o assunto central na cidade, 

pelo brilho e pela grande cultura que revelou tratando de assuntos médicos 

e sociais.

Araújo relata que às 21h de 28 de abril de 1954 foi instalada, pelo 
governador, a Faculdade de Medicina. Esse momento representou, para o 
Triângulo Mineiro, um dos acontecimentos mais importantes dos últimos 
tempos. O salão da Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro 
estava abarrotado de representantes uberabenses da área da educação, 
da administração local, de comerciantes, dos 52 alunos aprovados em 
vestibular e do povo em geral, que lotou o edifício, ocupando salões, 
corredores e escadarias. “Entre vivas e aclamações o Governador foi 
introduzido no salão nobre.” (Araújo, 2000, p. 207). A mesa foi composta 
pelo governador e pelo diretor da nova escola, Mozart Furtado; pelos 
membros da comissão organizadora do evento; por Lauro Savastano 
Fontoura e Mário Palmério; pelos professores Samuel Libânio e João 
Vilaça; pelo representante do bispo  diocesano, cônego Juvenal Guani; 
dentre outros. Saudando e expressando a gratidão do povo uberabense ao 
governador pela concretização do sonho da criação da faculdade, falaram 
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Mozart Furtado e Lauro Savastano. Naquele momento, a Sociedade 
de Medicina e Cirurgia de Uberaba outorgou a Juscelino Kubitschek – 
governador e médico – o título de sócio benemérito da entidade.

A aula inaugural proferida por Kubitschek e dirigida aos 52 
primeiros alunos teve início às 22h. Foi interrompida com frequência 
por aplausos e durou quase 50 minutos. Araújo (2000, p. 208) conta 
que, durante o discurso improvisado, o governador

Abordou as relações do seu programa de energia e transportes com a 

melhoria do ensino superior do interior, passando a fazer brilhante exposição 

do progresso da medicina, trecho em que se demorou, demonstrando 

impressionante cultura sobre o assunto. Defendeu a necessidade da difusão 

do ensino superior no interior do País e se congratulou com Uberaba, 

fazendo ainda, para os alunos da nova Faculdade, a definição dos deveres 

do médico e dos objetivos da medicina. Por fim, exaltou a capacidade 

realizadora do povo do Triângulo Mineiro, uma vez que já contava agora 

Uberaba com as Faculdades de Filosofia, de Odontologia e Farmácia, de 

Direito e de Medicina e, dentro de poucos meses, contará também com o 

Centro de Preparação de Oficiais da Reserva – CPOR.

Mário Palmério encerrou a solenidade, convidando as autoridades 
presentes para requintada recepção oferecida pela categoria médica 
uberabense e sociedade local na sede social do Uberaba Tênis Clube. A 
partir desse dia marcante para a sociedade, tiveram início oficialmente 
as atividades acadêmicas da FMTM. Como nasceu sem espaço físico, 
funcionou durante os dois primeiros anos em salas e laboratórios da 
Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro. Era necessário substituir 
“a algema pelo bisturi”, slogan usado sempre pelo professor Mauritano9 
para vencer os desafios iniciais do funcionamento de um curso de 
Medicina concomitantemente à fundação de uma instituição de ensino 
superior. Para esse fim, trabalharam árdua e obstinadamente alunos, 
professores, autoridades políticas, entidades de classe e sociedade local, a 
fim de que a instituição prosperasse. Ainda assim, como dizia monsenhor 
Juvenal Arduini, a FMTM era uma semente miúda quando se iniciou em 

9 Em 1958, assumiu a cadeira de Fisiologia da FMTM. Foi homenageado por diversas vezes 
pelos alunos do curso de Medicina. Em 1960 foi o paraninfo da segunda turma, além de ser 
homenageado com cartão de prata pela faculdade de Medicina e pelo Centro Acadêmico 
Gaspar Vianna.
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1954. Não era o nada, mas era o quase nada. A faculdade se consolidou 
e progrediu, transformando-se numa sólida faculdade de Medicina da 
região, respeitada no país e talvez até no exterior.

2.4.1 Fundadores 

Havia características comuns aos membros do grupo de 
fundadores da FMTM que podem destacar possíveis elementos que os 
levaram a se unir em prol de um objetivo comum – criar uma faculdade 
de Medicina. O grupo tinha 18 membros: 16 médicos, um advogado e um 
deputado federal. Alguns passaram brevemente pela instituição. Outros 
permaneceram até se aposentarem ou falecerem. Daí que registrar 
pelo menos parte de sua trajetória pode ajudar a entender a força dos 
vínculos entre eles: parentesco, amizade e troca de apoio ou “favores”; 
os ambientes que lhes propiciaram convivência (cidade onde nasceram, 
escolas secundárias, hospitais, cargos públicos) e forneceram critérios 
para constituir o grupo. O Quadro 6, a seguir, expõe dados biográficos 
fundadores, enquanto a figura os retrata.

Em relação à naturalidade dos fundadores, 14 deles são do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba; oito nasceram em Uberaba; um 
nasceu em Uberlândia; um, em Sacramento; um, em Veríssimo; um, em 
Santa Juliana, um, em Monte Alegre; um, em Monte Carmelo; um, no 
estado de São Paulo; um, em Fortaleza (CE); enfim, dois nasceram no 
estado do Rio do Janeiro, em Miracema e Niterói. Essa maioria mineira 
ressalta o traço tanto localista quanto regionalista da iniciativa de criar 
a faculdade. 

A idade cronológica dos fundadores em 1954 permite supor que os 
médicos fundadores tinham certa experiência de atuação na área: mais 
de 50% eram profissionais com mais idade, superior a 40 anos. Quando 
assumiram a incumbência de criar uma faculdade de Medicina, oito 
tinham mais de 30; sete, mais de 40 anos; dois, mais de 50 anos; por fim, 
um não teve a idade identificada. 

Por sua vez, a formação escolar básica deixa entrever a pre-
ponderância do Colégio Marista de Uberaba10, onde estudaram doze 

10 Segundo os estudos de Melo (2002, p. 39), o Colégio Marista, desde a sua fundação, 
em 1903, ocupou-se da educação masculina e tornou-se misto a partir de 1970. Como era 
escola particular em regime de internato, a maioria de seus alunos provinha das classes 
mais abastadas economicamente da cidade e da região. Em consulta aos livros de matrícula, 
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Figura 10. Fundadores da FMTM.

Legenda: 1ª sequência, da esq. para a dir.: Mozart Furtado Nunes, Hélio Luiz da Costa, Jorge Henrique 
Marquez Furtado, José de Paiva Abreu, Mário de Ascenção Palmério e João Henrique Sampaio Vieira 
da Silva; 2ª sequência: Jorge Abrahão Azôr, Lauro Savastano Fontoura, Alfredo Sebastião Sabino de 
Freitas, José Soares Bilharinho, Antonio Sabino Borges de Freitas Júnior e Paulo Pontes; 3ª sequência: 
Randolfo Borges Júnior, Hélio Angotti, Fausto da Cunha Oliveira, Allyrio Furtado Nunes, Carlos 
Smith e Odon Tormim 

Fonte: Centro de Documentação e Memória – Curso de História UFTM.

fundadores. Ou seja, deixa entrever a escola particular como lócus da 
educação da elite econômica que comporia a sociedade médica formada 
em torno da FMTM. O médico natural de Lorena, SP, concluiu o ensino 
secundário no Colégio São Joaquim; outro cursou o Liceu Coração de 
Jesus. Não se identificou o local onde quatro fundadores cursaram o 
nível secundário. 

foram encontrados nomes de políticos da região, prefeitos e deputados, a exemplo do 
deputado federal Mário Palmério: “o Colégio empenhava-se em formar a “elite dirigente” 
de Uberaba” (Melo, 2002, p. 39).
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Quadro 6. Dados biográficos dos fundadores da FMTM.

Nome Nascimento Natural
Formaçao escolar

Formação complementar/Atividades profissionais
Básica Superior

Alfredo Sebastião 
Sabino de Freitas 20/1/1911 Uberaba Colégio Marista, 

Uberaba

Faculdade Medicina e 
Cirurgia de Pinheiros, 

Universidade de São Paulo

Especialização em Clínica Médica e em Radiologia no Hospital da Universidade de 
Chicago (EUA) – diretor da FMTM e professor da Cadeira de Parasitologia 

Antonio Sabino Borges 
de Freitas Júnior 27/7/1904 Uberaba Colégio Marista,

Uberaba

Faculdade Nacional de 
Medicina, 

Universidade do Brasil,
Rio de Janeiro

Diretor da Santa Casa de Misericórdia; fundador do Hospital da Criança; professor 
da primeira Faculdade de Farmácia e Odontologia; responsável pela introdução da 
vacina BCG em Uberaba; vereador por dois mandatos; professor da cadeira de 
Patologia Geral e da cadeira de Terapêutica Clínica da FMTM

Carlos Smith 17/9/1899 Miracema, RJ — —

Aperfeiçoamento em clínica médica nos Estados Unidos (Clínica Mayo e em Hous-
ton), na Europa (Viena, Londres, Colônia, Budapeste, Paris) e na Argentina – diretor 
do departamento clínico e cirúrgico da Santa Casa; presidente da Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de Uberaba; professor da Escola de Enfermagem Frei Eugênio 
e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino do Triângulo 
Mineiro; professor e diretor da Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro; pro-
fessor da cadeira de Clínica Cirúrgica da FMTM

Allyrio Furtado Nunes 23/4/1905 Veríssimo, MG Colégio Marista, 
Uberaba

Faculdade Fluminense 
de Medicina, Farmácia 

e Odontologia do 
Rio de Janeiro

Professor de Química do Liceu Nilo Peçanha, Niterói, RJ; e das Faculdades de Me-
dicina, Farmácia e Odontologia do Estado do Rio do Janeiro; um dos fundadores 
da Escola de Enfermagem Frei Eugênio e professor catedrático da cadeira de Bio-
química da FMTM

Fausto da Cunha 
Oliveira 4/9/1921 Uberlândia,MG

Colégio Marista, 
Uberaba; Colégio São 

Bento, São Paulo

Faculdade Nacional de 
Medicina, Univ. do Brasil,

Rio de Janeiro

Especialização em Clínica Obstétrica – professor da cadeira de Obstetrícia da Fa-
culdade de Enfermagem Frei Eugênio, da cadeira de Ginecologia e Obstetrícia da 
FMTM e diretor da Maternidade Escola da Santa Casa

Hélio Angotti 20/7/1920 Uberaba, MG Colégio Marista,
Uberaba

Faculdade Nacional 
de Medicina, 

Universidade do Brasil,
Rio de Janeiro

Especialização em Cirurgia e Oncologia – fundador da seção regional da Associação 
Brasileira de Combate ao Câncer de Uberaba; professor de Anatomia da Faculdade 
de Odontologia do Triângulo Mineiro e da cadeira de Clínica Cirúrgica da FMTM; 
vice-prefeito de Uberaba

Continua… 
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Continuação do Quadro 6. Dados biográficos dos fundadores da FMTM

Nome Nascimento Natural
Formaçao escolar

Formação complementar/Atividades profissionais
Básica Superior

João Henrique Sam-
paio Vieira da Silva 1896 Fortaleza, CE —

Faculdade Nacional 
de Medicina, 

Universidade do Brasil,
Rio de Janeiro

Diretor da seção “Consultório médico”, do jornal Lavoura e Comércio; vereador e presi-
dente da Câmara Municipal de Uberaba; deputado estadual e federal; presidente da So-
ciedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba; um dos fundadores da primeira Faculdade 
de Farmácia e Odontologia de Uberaba

Jorge Abrahão Azôr 2/6/1920 Santa Juliana,
Minas Gerais

Colégio Marista,
Uberaba

Faculdade Nacional 
de Medicina, 

Universidade do Brasil, 
Rio de Janeiro

Especialização em Oncologia e Radioterapia – médico no Hospital da Criança e da Santa 
Casa de Misericórdia; professor da Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro; um 
dos fundadores do Hospital Beneficência Portuguesa, do Hospital Hélio Angotti e do 
Hospital Santa Helena, do qual foi sócio-proprietário; membro da Sociedade de Medi-
cina e Cirurgia de Uberaba; professor catedrático da disciplina de Biofísica da FMTM

Jorge Henrique 
Marquez Furtado 1923

Niterói,
Rio de 
Janeiro

—

Faculdade Nacional 
de Medicina 

Universidade do Brasil, 
Rio de Janeiro

Diretor da Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro; professor titular das cadei-
ras de Microbiologia e Imunologia da Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro e 
de Medicina Legal na Faculdade de Direito do Triângulo Mineiro; diretor do Serviço de 
Assistência Médica Domiciliar de Urgência; professor da cadeira de Microbiologia da 
FMTM; prefeito de Uberaba

José de Paiva Abreu — Lorena, SP Colégio São Joaquim, 
Lorena, SP

Faculdade Nacional 
de Medicina, 

Universidade do Brasil,
Rio de Janeiro

Especialização em Urologia – presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Ube-
raba; participante da organização dos congressos médicos do Triângulo Mineiro e Brasil 
Central; médico da Santa Casa de Misericórdia por 25 anos; professor da Cadeira de 
Urologia da FMTM

José Soares Bilharinho 13/12/1918 Uberaba, MG Colégio Marista,
Uberaba

Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal 

de Minas Gerais

Especialização em Cirurgia Geral e Ginecologia; aperfeiçoamento em cirurgia nos Estados 
Unidos da América e na Argentina – fundador do Hospital São Lucas (hoje Hospital São 
Paulo); membro do Colégio Internacional de Cirurgiões e da Academia Mineira de Medici-
na; sócio da Associação Médica Brasileira; membro e fundador da Academia de Letras do 
Triângulo Mineiro; autor dos livros O Rotary em ação, Elogio de Clementino Fraga e História 
da Medicina em Uberaba; professor da cadeira de Farmacologia da FMTM

Continua… 



A
 criação da F

acu
ldade de M

edicin
a do Triân

gu
lo M

in
eiro    

  103

Continuação do Quadro 6. Dados biográficos dos fundadores da FMTM

Nome Nascimento Natural
Formaçao escolar

Formação complementar/Atividades profissionais
Básica Superior

Lauro Savastano 
Fontoura 1903 Monte Alegre, 

MG

Faculdade Nacional 
de Direito, 

Universidade do Brasil,
Rio de Janeiro

Jornalista; professor do estado de MG; magistrado e advogado-geral do estado; desem-
bargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; diretor da Faculdade de Direito 
do Triângulo Mineiro; professor da disciplina Introdução à Ciência do Direito; um dos funda-
dores da Academia de Letras do Triângulo Mineiro; presidente da Sociedade de Medicina 
e Cirurgia de Uberaba

Mário de Ascenção 
Palmério 1/3/1916

Monte Car-
melo,
MG

Colégio Marista.
Uberaba

Faculdade de Filosofia, 
Universidade de São Paulo
(formação em Matemática) 

Fundador do Liceu do Triângulo Mineiro e da Escola Técnica de Comércio do Triângulo Mi-
neiro; criador da primeira Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro e das Faculdades 
Integradas de Uberaba (Universidade de Uberaba); deputado federal pelo PTB por três legis-
laturas; embaixador do Brasil no Paraguai

Mozart Furtado Nunes 26/5/1903 Uberaba, MG Colégio Marista,
Uberaba

Faculdade Nacional de 
Medicina, 

Universidade do Brasil,
Rio do Janeiro

Um dos fundadores do Instituto de Pesquisas do Brasil Central; professor da primei-
ra Faculdade de Farmácia e Odontologia de Uberaba; diretor do Asilo São Vicente 
de Paulo; da Sociedade Rural do Triângulo Mineiro; da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia de Uberaba; da FMTM e professor da cadeira de Clínica Médica da FMTM

Odon Tormim 18/12/1912 Sacramento, 
MG

Liceu Coração de 
Jesus, SP

Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de 

Minas Gerais

Médico do Hospital do Pênfigo de Uberaba e professor da cadeira de Doenças In-
fecciosas e Parasitárias da FMTM

Paulo Pontes 1911 Uberaba, MG Colégio Marista,
Uberaba

Faculdade Nacional 
de Medicina. 

Universidade do Brasil.
Rio de Janeiro

Diretor do Centro Regional de Saúde de Uberaba e professor da Escola Normal 
Oficial de Uberaba

Randolfo Borges 
Júnior 1918 Uberaba, MG Colégio Marista,

Uberaba

Faculdade Nacional 
de Medicina 

Universidade do Brasil
Rio de Janeiro

Professor da Escola de Enfermagem Frei Eugênio; vereador e presidente da Câmara 
Municipal de Uberaba; diretor da FMTM; professor da cadeira de Clínica Médica 
da FMTM

Fonte: A autora.
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Como tais escolas não eram acessíveis a todos, pode-se supor 
que essas famílias planejassem o futuro profissional da prole. Noutros 
termos, provindos de núcleos familiares privilegiados social, cultural 
e economicamente ante a maioria da população, supõe-se que esses 
médicos, estudando na mesma escola, se tornassem próximos e 
planejassem, juntos, cursar medicina no Rio de Janeiro. Não por acaso, 
12 dos fundadores se diplomaram na Faculdade Nacional de Medicina 
da Universidade do Brasil; também o fundador, advogado, graduou-
se naquele estado, na Faculdade Nacional de Direito, enquanto um 
médico se formou na Faculdade de Medicina e Farmácia Fluminense. 
Curiosamente, dois médicos se formaram na Faculdade de Medicina 
de Minas Gerais, enquanto outro fez a graduação na Faculdade de 
Medicina de São Paulo. Se a distância menor entre Uberaba e Belo 
Horizonte puder ser tomada como motivação para se formar na escola 
de Medicina de lá – sustentar os filhos seria menos oneroso – não se pode 
afirmar que tenha sido o bastante para anular a tradição da escola do Rio 
do Janeiro, faculdade que se destacava nacionalmente pelos professores 
consagrados que lá atuavam. Soma-se a isso a diversidade de opções 
culturais e as formas de lazer disponíveis (cinemas, bares, teatros etc., 
sem contar as praias). Não foram localizadas informações referentes à 
instituição cursada pelo médico Carlos Smith. O deputado federal Mário 
Palmério cursou Matemática na Faculdade de Filosofia da Universidade 
de São Paulo (USP).

Do total de 18 pessoas desse grupo, sete eram ou tinham sido 
ocupantes de cargos políticos como vereador, vice-prefeito, prefeito, 
deputado estadual e federal. Portanto, cargos de influência sobre as 
decisões de interesse do município. Segundo Herschmann e Pereira 
(1994, p. 44), o estado contou com o apoio de novos aliados, cujo 
prestígio ascendente coincidia com o período de modernização. Dentre 
esses aliados,  destacaram-se médicos, engenheiros e educadores, “novos 
intelectuais” que pleiteavam desempenhar funções complementares nos 
governos municipais, estaduais e federal. 

Basta lembrar-nos que muitas medidas sanitárias, que dizem respeito 

aos melhoramentos de higiene das cidades, seriam impossíveis sem o 

concurso do engenheiro, para bem se compreenderem os pontos de 

contato entre essas profissões. Os processos médicos de saneamento são 
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sempre combinados com o de engenharia, onde o médico termina sua 

obra, o engenheiro começa a sua, e ambos têm um campo comum de 

trabalho no aperfeiçoamento das condições higiênicas (Herschmann; 

Pereira, 1994, p.44).

Ao fim do século XIX e nas décadas iniciais do século XX, as 
faculdades de Medicina foram tema de debate num movimento liderado 
por professores do curso de Medicina do Rio de Janeiro. Reivindicava-
se mais autonomia administrativa e pedagógica nas escolas da área, ou 
seja, menos interferência no Estado, e buscava-se criar mais faculdades 
de Medicina. Esses pleitos eram transmitidos aos estudantes da escola do 
Rio de Janeiro, os quais incluíam uberabenses. A revista Progresso Médico 
(1881, p. 81) registrou alguns desses momentos:

 Outro grande problema é que ainda somos poucos e assim seguramente 

não há  médicos disponíveis para quem precisa e nem para sermos 

respeitados. [...] obviamente não deve existir um curso médico em cada 

rua. Não se pode banalizar a nossa nobre atividade, mas outros locais de 

estudo se fazem necessários em grandes cidades do Brasil. Para isso conto 

a iniciativa dos jovens que saem daqui diplomados.

Seria necessária uma quantidade maior para os hospitais, para 
tratar os doentes, assim como mais médicos para ocupar outros espaços. 
Por exemplo, os serviços sanitários, cargos nas esferas governamentais e a 
docência. Disseminadas por professores da Faculdade de Medicina do Rio 
do Janeiro, essas ideias podem ter se alastrado em meio àqueles que seriam 
os fundadores da FMTM – ex-alunos dessa faculdade – e estimulado o 
propósito de criar a instituição uberabense.

Por fim, cabe destacar as atividades paralelas à medicina e à docência 
exercidas pelos fundadores, as quais podem ter sido fundamentais para 
concretizar a FMTM. Das 18 pessoas do grupo, sete eram ou haviam sido 
ocupantes de cargos políticos (vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado 
estadual e federal), cargos aos quais se atribuía influência sobre as decisões 
de interesse municipal. Grande parte deles tinha experiência como 
docente superior (na Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro, 
na Fista, na Faculdade de Direito ou na Faculdade de Enfermagem Frei 
Eugênio), experiência essa que pode ter sido decisiva para o sucesso do 
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projeto. Outros escreviam para jornais locais, jornais esses que – pela sua 
própria natureza – traduziam e aproximavam esse ideal de criar a FMTM 
dos anseios da população; anseios como aqueles associáveis ao papel das 
Santas Casas de Misericórdia – serviços de saúde e assistência para a 
população carente – e à estruturação de um hospital-escola. 

Noutras palavras, num contexto em que o sentido maior da 
atuação das Santas Casas de Misericórdia era suprir demandas por 
assistência à saúde da população carente, convém entender como a 
FMTM estruturou seu hospital-escola para realizar a parte prática 
profissional do currículo do curso de Medicina. Isso porque o atual 
Hospital de Clínicas da UFTM,11 exigido por lei para funcionamento do 
curso de Medicina, teve como embrião a Santa Casa de Misericórdia de 
Uberaba. Nesse sentido, contextualizar a criação e a transformação desta 
é fundamental para este estudo.

2.5 Santa Casa de Misericórdia: espaço de atuação docente e discente
Em 1839, a Lei Provincial mineira 148, de 6 de abril, autorizou 

as câmaras municipais a construir hospitais nas cidades e vilas de Minas 
onde ainda não existissem.

11 Com localização estratégica, o Hospital de Clínicas da UFTM se abre a uma região 
envolvendo 27 municípios – que compõem a macrorregião do Triângulo Mineiro sul – 
como único hospital público que oferece atendimento terceirizado de alta complexidade. 
Também abrange outras macrorregiões de Minas Gerais e de outros estados. Comporta 
290 leitos – 20 unidades de terapia intensiva infantis, dez adultas e dez coronarianas. 
Certificado como hospital de ensino, disponibiliza campo de estágio para os cursos 
técnicos, em especial os de saúde e graduação da UFTM, além de suprir demandas de 
formação profissional no tocante à residência médica e pós-graduação (lato sensu e stricto 

sensu). Oferece campo favorável à pesquisa científico-acadêmica, dada a densidade de casos 
e a infraestrutura operacional e tecnológica. Compõem o corpo clínico 448 médicos com 
especializações distintas e atuantes na área acadêmica e assistencial. Constantemente em 
evolução, na sua estrutura e na aquisição de equipamentos de última geração, o hospital 
tem área física de 25.811,42 metros quadrados, distribuídos entre estruturas operacionais de 
internação hospitalar, ambulatorial, pronto-socorro e serviços de diagnóstico e tratamentos 
especializados. Oferece serviços de transplante de córnea, rins e válvula cardíaca; medicina 
física e reabilitação; cirurgias em diversas especialidades médicas (neurocirurgia, trauma-
tologia, ortopedia, otorrinolaringologia, oftalmologia, urologia e outras) materno-infantis 
e pediatria; hematologia e hemoterapia; terapia renal substitutiva; tratamento de aids e 
hepatite; nutrição enteral e parenteral; patologia clínica e cirúrgica; radiodiagnóstico (feito 
em aparelho de ressonância nuclear magnética, em fase de implantação; terapia intensiva 
adulto, infantil e coronariana); ambulatórios especializados em várias áreas; central de 
quimioterapia e hospital-dia (UFTM, 2015a).
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As Santas Casas surgiram no país já no período colonial; correspondiam 

à antiga tradição cristã de misericórdia para com os enfermos. Eram 

sustentadas e administradas por Irmandades, das quais faziam parte 

homens ricos e respeitados. Da aristocracia rural, principalmente, senhores 

de terras, cujos peões tinham assim onde baixar quando doentes. Eram 

tratados pelos filhos ou genros desses mesmos fazendeiros que assim, 

exercendo a caridade, dispunham de serviços onde podiam ensinar seus 

discípulos a produzir trabalhos científicos, sem falar no prestígio que tudo 

isso representava. (Scliar, 1987, p. 40).12

No Brasil, esse tipo de instituição foi presente e atuante no campo 
social e político, servindo como referência e modelo para irmandades13 
que conviviam nos núcleos urbanos e perpetuando-se na vida coletiva 
das cidades e vilas. Embora tenham origem católica, cabe ressaltar que 
as Santas Casas podem ser definidas como “organizações leigas e não 
governamentais infiltradas de princípios cristãos e humanitários de 
caridade, com a finalidade precípua de assistir física e espiritualmente 
todos que dela necessitarem” (Santana, 2008, p. 43).

12 Essa estrutura hospitalar foi a única no Brasil durante três séculos, até que a iniciativa 
privada, sozinha ou vendendo serviços à Previdência Social, entrou em cena.
13 Segundo Reis (2000, p. 79-99), as irmandades existiam como associações cor porativas 
que desenvolviam internamente um conjunto de ações que as levavam a atingir posição, 
identidade e comunhão; algumas chegavam a ter destaque social.

Figura 11. Frei Eugênio Maria de Gênova e a primeira planta da Santa Casa de 
Misericórdia, 1858.

Fonte: Centro de Documentação  e Memória – Curso de História UFTM.
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Em Uberaba, a partir de 1859, vinte anos após a publicação da 
lei acima citada, teve início, por iniciativa do frei Eugênio Maria de 
Gênova14 – grande filantropo de Uberaba –, a construção da Santa Casa de 
Misericórdia (Figura 12), albergue  de caridade destinado a acolher doentes 
e desvalidos (Bilharinho, 1982). 

Como fator de distinção social, a elite local era convidada a 
prestar mensalidades/anuidades em favor dessa instituição. Isso foi um 
feito considerável à época. A manutenção dessa s instituições deveria 
ser garantida por doações e esmolas arrecadadas pelas senhoras da 
sociedade em especial. Os recursos financeiros vinham de angariações 
diversas, sobretudo doações das damas da elite local – que contribuíam 
até com joias, além de coordenar a realização de bailes e quermesses 
beneficentes. Outras doações provinham de fazendeiros mediante leilões 
de gado. Também o poder público municipal contribuiu, doando terreno 

14 O nome de batismo de frei Eugênio Maria era João Batista Maberino. Nascido em 
Oneglia, província de Gênova, Itália, em 4 de novembro de 1812, era membro da Ordem 
dos Menores Franciscanos Capuchinhos e foi enviado ao Brasil pela Sagrada Congregação 
da Propaganda. Aqui, além de se dedicar à pregação da fé, por onde passou fez questão de 
prover as cidades com melhoramentos indispensáveis: cemitérios, hospitais, serviços de 
água e estradas. Assistia a órfãos, índios e escravos. Foi central para a construção da Santa 
Casa de Uberaba – imensa naquele tempo, única do gênero a oeste do rio São Francisco. 
Homem raro, sua memória impregnou para sempre a lembrança do povo uberabense. 
Faleceu aos 59 anos de idade, no dia 15 de junho de 1871. Seus restos mortais encontram-se 
depositados no interior da Igreja Santa Teresinha, diante do santuário (Bilharinho, 1982).

Figura 12. Casa de frei Eugênio Maria de Gênova, 1921.

Fonte: Centro de Documentação e Memória – Curso de História UFTM.
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e materiais de construção. Os médicos e demais profissionais da saúde 
realizavam consultas e tratamentos como caritativas, o que demonstrava 
a influência da igreja. A alta sociedade uberabense ajudava, satisfazendo 
a seus princípios cristãos, assim como ao desejo de ostentar suas virtudes 
como classe social com a divulgação de seus feitos nos jornais e em outros 
canais de comunicação. Na visão de Santana (2008, p. 45), “a concepção 
cristã de caridade pretendia amenizar e corrigir as desigualdades sociais, 
mas nunca suprimi-las. A caridade envolvia a salvação dos ricos e a 
santificação dos pobres”.

Diante disso, as classes dominantes se notabilizavam, prestando 
assistência a mendigos, inválidos, idosos e órfãos; de outro modo, 
incorporavam ao seu trabalho a colaboração da Igreja, em especial pela 
legitimação desse trabalho. Essas po líticas assistencialistas neutralizavam 
ameaças à ordem vigente por meio da concretização de formas específicas 
de atividades assistencialistas, de que são exemplo as Santas Casas.

Após a morte de frei Eugênio, a finalização da construção da Santa 
Casa foi paralisada por vários anos, até a vinda das irmãs dominicanas, em 
1885. Tinham como missão, além de realizar serviços de enfermagem aos 
menos favorecidos, fundar um colégio católico. A dedicação da sociedade 
local não bastou para erguer o prédio da Santa Casa. Em suas instalações 
pequenas e rústicas, eram atendidos uns poucos indigentes e funcionou 
o colégio das irmãs por quase dez anos. Em 1896, foi aberto ao público 
o edifício construído para abrigar o que viria a ser o atual Colégio Nossa 
Senhora das Dores. Com a mudança das irmãs para esse colégio, as obras 
de reconstrução da Santa Casa foram reiniciadas, com mobilizações e 
esforços da sociedade mediante doação de recursos. Em setembro de 1897, 
as obras foram concluídas, com duas enfermarias grandes, refeitório, 
cozinha e dependências administrativas. 

Entretanto, uma vez erguido o prédio, a Santa Casa não pôde 
funcionar por falta de funcionários de enfermagem e administrativos. 
A solução de seus dirigentes foi buscar, no Rio do Janeiro, outras irmãs 
de caridade para trabalhar na instituição e, assim, pôr fim ao atraso na 
inauguração de obra tão aguardada pela população local, em especial 
a carente.

A dedicação às tarefas de construção, administração e atendimento 
aos indigentes era imensa. Estas exigiam dos administradores muita 
disposição pessoal e sentimento de fé e caridade. Virtude pregada pela 
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Igreja Católica, a caridade, segundo Leite (2001, p. 92), era para seus 
praticantes “uma forma de justiça social” e uma “sublimação espiritual” 
que resultava no “conhecer o prazer inigualável de beneficiar o indigente”. 

Em 1899, assumiu a diretoria (provedor) da Santa Casa José 
de Oliveira Ferreira, médico dedicado. Durante sua gestão, a instituição 
se projetou na região, pois o diretor médico passou a realizar ali cirurgias 
complexas de pacientes do Triângulo Mineiro, Goiás, sul de Minas 
e São Paulo (Bilharinho, 1982). Eis os números registrados n aquele 
momento: 370 enfermos internados, de 25 a 30 pacientes diários no 
ambulatório, 24 operações importantes, 240 fórmulas aviadas, pequenas 
intervenções cotidianas e aplicação de aparelhos de fraturas (Almanaque 
Uberabense, 1903). Outros provedores se sucederam ao Doutor Ferreira,
mas não conseguiram impedir que, de novo, a falta de recursos finan-
ceiros paralisasse as obras de manutenção do prédio.

Em 1918, a gripe espanhola obrigou as irmãs dominicanas a fechar 
o Colégio Nossa Senhora das Dores. Forçadas a retomar os trabalhos 
de caridade na Santa Casa, assumiram, mais tarde, sua  direção interna, 
enquanto a sociedade se mobilizou, sob a coordenação do Doutor Ferreira, 
para construir outro hospital. Após análise e conclusão de que investir na 
reforma do prédio antigo não bastaria para suprir as demandas modernas 
da medicina, decidiu-se pela demo lição do prédio. 

Entretanto, antes que fosse demolida, a construção antiga pegou 
fogo, que reduziu a cinzas a documentação e o mobiliário da Santa 
Casa. Os serviços lá prestados foram improvisados pelas irmãs na antiga 
residência de frei Eugênio, prédio que ficava ao lado da instituição 
incendiada (Figura 13).

Tal qual o finado frei Eugênio, Doutor Ferreira empreendeu muitos 
esforços na coordenação dos trabalhos da construção. Constituiu e 
nomeou uma comissão de médicos, liderando um trabalho de arrecadação 
de contribuições. A imprensa colaborou, chamando a população a efetuar 
doações na medida de suas posses. O jornal Lavoura e Comércio de 28 de 
julho de 1927 (apud Bilharinho, 1982, p. 441) noticiou que

Para se removerem as dificuldades decorrentes da falta de numerário há 

um meio fácil: os homens mais instruídos, conhecedores da psicologia 

humana façam ver ao Povo (com P maiúsculo) que ao homem assiste, 

além de outros deveres, de fazer alguma coisa útil à humanidade, na 
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medida de suas forças, quer dizer, que aquele que não o fizer, incorrerá 

na falta de cumprimento de um dever sagrado. O  milionário não gozará 

menos, se desfalcar de um por cento seus milhões; o operário jornaleiro 

não ficará mais pobre, ser der o produto de um dia de Serviço às obras da 

Santa Casa.

Figura 13. Pessoas participando da exposição agropecuária de Uberaba de 1934 e 
fachada da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba.

Fonte: Superintendência do Arquivo Público de Uberaba.

Na década de 1930, o país se encontrava em recessão, provocada 
pela crise política nacional, o que se refletia nas contribuições, que eram 
escassas. Todo o esforço possível foi realizado, mas as obras da Santa Casa 
não puderam ser concluídas. Em 1933, Uberaba tinha 25 mil habitantes 
e 30 médicos. A centenária residência de frei Eugênio, quase em ruínas – 
conforme pode ser observado na Figura 13 –, continuava a servir de espaço 
para serviços hospitalares e ambulatoriais da Santa Casa, e cada vez mais 
precariamente. 

Em meio a disputas e rixas político-partidárias, os poderes Executivo 
e Legislativo municipais não se manifestaram sobre soluções para amenizar 
a precariedade da assistência à saúde. Porém, no decorrer de 1933, houve 
reação popular. Atendendo ao chamado da classe médica e com a crise 
econômica chegando ao fim, as campanhas de doação alavancaram 
as obras de tal modo que, ao final de 1934, se encontravam em fase de 
acabamento. No dia 1º de fevereiro de 1934, José Ferreira, então provedor 
da Santa Casa, assinou contrato com Adelino Campos de Oliveira para 
realizar uma exposição agropecuária nos terrenos e no prédio da Santa 
Casa em construção. Exemplo de festa pagã, essa exposição marcaria o 
início das feiras agropecuárias que a Associação Brasileira de Criadores 
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de Zebu promove anualmente. Quase todos os participantes doaram 
“mercadorias”, que ficaram expostas naquele hospital.

Também nesse período, a prefeitura voltou a arcar com parte das 
despesas. Enfim, em março de 1935, a imprensa foi conhecer o edifício da 
Santa Casa, conforme relata Bilharinho (1982, p. 466-467):

No lado oeste do edifício, em sua parte baixa, estavam os consultórios. 

No andar inferior, à entrada, a portaria e duas salas destinadas a serviços 

assistenciais especializados; à direita, 12 quartos, farmácia e maternidade; 

à esquerda, duas enfermarias totalizando 60 leitos, duas salas de curativos, 

três quartos de isolamento e instalações sanitárias. No andar superior, 

ao centro, um saguão e um quarto para o vigilante; à direita, duas 

enfermarias menores, quatro apartamentos e o bloco cirúrgico; à esquerda, 

duas enfermarias também para 60 doentes, do is quartos para isolamento, 

sala de reuniões da diretoria, capela, clausura, rouparia, sala de curativos 

e sala para os médicos[...]. Obra sem senões, impecável no seu conjunto. 

Construída para durar uma eternidade.

No dia 25 de março de 1935, aconteceu a inauguração festiva do 
hospital, com bênção do bispo de Uberaba – então Dom Luiz Maria 
de Santana –, participação de autoridades representantes de entidades 
diversas e comparecimento em massa da população. Na tarde desse dia, 
pacientes internados na casa de frei Eugênio foram transferidos para as 
novas instalações. De acordo com o relatório de prestação de contas da 
Santa Casa de 1938, as despesas foram de 101:927$7003 para 17.871 leitos-
dia. Gastaram-se por dia e por leito 5$703. Foram aviadas 17.016 receitas e 
atendidas 14.493 pessoas. Houve internação de 591 pessoas, 178 cirurgias 
grandes e 265 intervenções cirúrgicas pequenas. Em 29 de outubro de 1939, 
foi inaugurada a maternidade Quintino Teixeira, em homenagem a um 
dos grandes doadores de recursos para sua construção; tinha enfermaria, 
sala de partos com mesa especial, berçário e arsenal cirúrgico. A imprensa 
considerou-a como a primeira e mais bem equipada do interior (Lavoura 
e Comércio, 1939).

Em 1945, o hospital recebeu a visita de um inspetor do Conselho 
Nacional de Serviço Social, o qual registrou que somente as Santas Casas 
de Campinas e Uberaba estavam organizadas de acordo com os padrões 
definidos pelo conselho. As irmãs zeladoras, que nada cobravam para 
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atender os enfermos, muito contribuíram para reduzir as despesas. Além 
disso, todos os médicos continuaram a prestar seus serviços voluntariamente 
à Santa Casa. Ainda assim, as subvenções estaduais e municipais eram 
insuficientes para mantê-la funcionando, de modo que ela continuou a 
depender de doações realizadas pela sociedade uberabense.

Por meio da Tabe la 3 se pode constatar que a qualidade do aten-
dimento hospitalar prestado pela Santa Casa melhorou ano após ano. 
Prova isso o percentual de doentes falecidos e de internados, em declínio 
constante.

Tabela 3. Doentes interna dos e falecidos na Santa Casa de Misericórdia de 
Uberaba, 1944-1947.

Ano Doentes internados Do entes falecidos % por ano

1944 901 100 11

1945 945 87 9,2

1946 1000 81 8,1

1947 1357 76 5,6

Fonte: Bilharinho, 1982, p. 500.

A equipe de professores e alunos da Faculdade de Odontologia 
assumiu a assistência dentária da Santa Casa em 1949. No decorrer de 
1950, foram internadas 1.634 pessoas vindas de 96 cidades de cinco 
estados. O pavilhão de isolamento para portadores de moléstias infecciosas 
foi inaugurado em junho de 1951. Em abril de 1953, dissipados os recursos 
financeiros com o elevado número de assistidos, o saldo da Santa Casa era 
devedor. Diante desse contexto, foi cogitada a possibilidade de a instituição 
se tornar o hospital da FMTM, dada sua proximidade com o prédio da 
cadeia pública, então em reforma para abrigar o curso de Medicina. Para 
tanto, a Sociedade Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, na figura 
de seu presidente à época, Lauro Savastano Fontoura, elaborou proposta 
de convênio entre as duas entidades; por razões políticas, a proposta foi 
arquivada. Bilharinho (1982, p. 510) fez referência a essa situação: disse que 
“ficou comprovada a vontade expressa da facção dominante no Conselho 
da Santa Casa de liquidar  a Faculdade nascente, não se lhe concedendo o 
uso do único hospital em condições de servir-lhe de sustentáculo”.

Após numerosas tentativas de políticos e abnegados voluntários de 
reabilitar a saúde financeira da Santa Casa, ao final de 1956, a situação se 



114    Sonia Maria Gomes Lopes

tornou insustentável. Conforme disseram Fidélis Reis e Lauro Fontoura, 
segundo transcrição de Bilharinho (1982, p. 524),

Não conseguimos manter o que Frei Eugênio realizou há cem anos e o Dr. 

José Ferreira soube, através de um trabalho constante de muitos anos, dar 

conti nuidade. A sua manutenção seria, com certeza, a maior homenagem 

que se poderia prestar às suas memórias e a que mais falaria às suas almas 

luminosas e puras de bem aventurança eterna. 

Com a pressão da sociedade sobre o poder público, a prefeitura 
obteve recursos financeiros do estado para construir um hospital de 
clínicas e pronto-socorro. Após reuniões entre diretores da Santa Casa e do 
Executivo, acordou-se pela sua transferência à administração municipal 
por meio de convênio e pela criação de uma fundação para geri-la. À mercê 
dessa situação política, as irmãs se decidiram pela sua retirada da Santa 
Casa cinco dias antes da assinatura do convênio, com autorização do bispo 
local. Sem profissionais para os serviços de enfermagem, a instituição foi 
fechada outra vez, em 4 de janeiro de 1957. 

Inconformados com a situação, alunos e professores da FMTM 
buscaram articulação política para que a Santa Casa se transformasse no 
hospital-escola do curso de Medicina e dos cursos da área da saúde. E 
assim ocorreu. Em pouco tempo, o jornal Correio Católico de 12 de março 
de 1957 publicou a seguinte notícia:

Foi assinado, às 19:35 horas de ontem, na residência do Dr.  Lauro 

Savastano Fontoura, o convênio entre a Fundação Arthur de Melo Teixeira 

e a Faculdade de Medicina, para utilização por este estabelecimento 

de ensino, do Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Mediante tal 

convênio, a Faculdade de Medicina poderá servir-se da Santa Casa de 

Misericórdia, para os estudos práticos de seus alunos. Os acadêmicos de 

medicina participarão ativamente de todos os departamentos médicos 

do nosocômio, inclusive do Pronto Socorro. O convênio foi assinado por 

parte da Fundação, pelo prefeito da cidade, Sr. Arthur de Melo Teixeira. 

(Correio Católico, 1975b, p. 6) 

Em meio a tantas disputas políticas, é importante explicar essa 
articulação. Eis o quadro: prefeito e Lauro Savastano Fontoura eram 
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do PSD, enquanto a Santa Casa estava sob o controle administrativo de 
filiados da UDN, contrários à entrada dos alunos de Medicina em suas 
dependências desde o início. De tal modo, houve situações de desgaste, des-
conforto e constrangimento na visita que inspetor do MEC fez in loco para 
criar a FMTM. Pressionados, os dirigentes udenistas se conscientizaram 
dos eventuais prejuízos à maioria da população. Concordaram, então, 
com o convênio entre Santa Casa e FMTM. Em 16 de março de 1957, 
ela voltou a receber e cuidar dos “infelizes”, em detrimento das disputas 
políticas, tidas como prejudicial ao desenvolvimento do município.

Contudo, segundo afirma Bilharinho (1982, p. 529–30), alijados pela 

mesma politicagem, da fundação da Sociedade Escola de Medicina, 

os udenistas com ela não colaborariam. Agora, estando a Faculdade e  

a Fundação sob direção única – o Dr. Lauro Savastano Fontoura era o 

presidente de ambas –, os acadêmicos passariam a dispor do indispensável 

Hospital de Clínicas. Foi o que sucedeu. As primeiras turmas de médicos 

aqui diplomados, sobretudo a primeira, não obstante à míngua de 

instalações condignas, é construída por colegas que, sem distinção, são 

profissionais competentes.

Os acadêmicos de Medicina passaram a frequentar assiduamente 
todos os serviços do hospital. Em levantamento estatístico realizado no 
fim de 1957, têm-se os seguintes números de atendimento hospitalar: 
451 cirurgias, 3.600 atendimentos ambulatoriais, 1.202 hospitalizados, 
765 atendimentos em pronto-socorro, 455 pacientes internadas na 
maternidade, sendo 158 gestantes. Com a participação dos professores 
e alunos da FMTM, nesse mesmo ano foi criado um centro de estudos 
no hospital que passou a ofertar cursos de especialização ministrados por 
médicos da cidade e outros convidados de renome, com assiduidade e 
participação dos estudantes; dentre outros, houve cursos de Medicina e 
Cirurgia da Urgência, Abdome Agudo em Geral, Acidentes Alérgicos. 

O entrosamento entre a Santa Casa e Faculdade de Medicina não 
evitou problemas financeiros com despesas necessárias e as receitas, que 
não eram capazes de cobrir tais despesas. Continuaram, portanto, a ser 
uma preocupação para os diretores. Em reunião, a congregação da FMTM 
tratou dessa situação, conforme expresso em fragmento da ata da reunião, 
replicado a seguir.
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Com relação ao problema do Hospital das Clínicas, informou que dias 

antes foi abordado por elementos ligados à Provedoria daquele nosocômio, 

que propuseram a entrega do seu patrimônio hospitalar à Faculdade, como 

solução ideal para a continuidade e cumprimento de suas finalidades. 

Pediu que a Congregação se manifestasse a respeito. Vários professores 

expuseram o seu ponto de vista, sendo, porém, unânimes em corroborar 

a tese da provedoria, ficando, ainda, favorecidos o ensino e a Faculdade, 

pois que com a federalização à vista as verbas destinadas a hospitais serão 

maiores e recebidas com regularidade. Sugeriu-se que para estudar o 

assunto fosse organizada uma comissão de professores. Finalmente, foi 

deliberado que os membros do CTA, em reuniões informais, discutissem e 

estudassem a solução do problema (FMTM, 1960).

Alguns anos mais tarde, a Santa Casa seria incorporada de vez 
ao patrimônio da Faculdade de Medicina. É imprescindível ressaltar a 
importância do trabalho desenvolvido por seus alunos, por meio do centro 
acadêmico – adensado pelos professores –, de sensibilização das autoridades 
governamentais quanto à necessi dade de a FMTM ter um hospital-escola 
federalizado. As implicações diretas estavam relacionadas à dotação 
orçamentária tendo em vista melhorias e o adequado aparelhamento do 
hospital, para a realização da parte prática clínico-cirúrgica do currículo 
do curso de Medicina. Segundo Bilharinho (1982, p. 562), esse trabalho 
incluiu a distribuição da seguinte nota à população uberabense:

O Centro Acadêmico Gaspar Viana, órgão que congrega e assiste os 

discentes da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, faz saber aos 

seus associados e ao povo em geral que hoje, às 13 horas, foi assinado 

em Brasília, pelo Presidente da República; chefe da Casa Civil, ministro 

Rondon Pacheco e os delegados deste Centro Acadêmico, Mário Miranda 

e Célio Araújo, o Decreto de Federalização da Santa Casa de Misericórdia 

de Uberaba, tendo como patrono do referido ato o Sr. Rondon Pacheco. 

Hoje é um dia histórico para Uberaba e região; dia este que marcará a total 

emancipação do ensino médico em Uberaba. O movimento reivindicatório, 

encetado pelos discentes da Faculdade de Medicina, alcançou o seu 

objetivo porquanto a luta por um Hospital das Clínicas já vem de longos 

anos. Hoje poderemos equiparar-nos às melhores Faculdades de Medicina 

do País. Parabéns Uberaba!... a) – J. Zenuir Messias – Presidente. Uberaba, 

08 de junho de 1967.
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O conselho da Santa Casa foi favorável a essa transação, pois 
a conclusão da maioria de seus membros foi de que, como obra 
assistencialista que sobrevivia da caridade, a instituição não tinha mais 
condições de existir. Isso fica patente no relato do conselheiro Alberto de 
Oliveira Ferreira, replicado por Randolfo Borges Júnior (1983, p. 11):

Aproveitemos a ingenuidade e a irresponsabilidade deste Ministro e 

entreguemo-lo todo este acervo, porque não temos recursos, nem onde 

buscá-los, para sustentação da Santa Casa. Encerrada a discussão e 

posta a matéria em votação, verificou-se a aprovação por unanimidade, 

que autorizava o provedor doar sem ônus para a União, o Hospital de 

Misericórdia, o Ambulatório Maria da Glória e o terreno medindo 19 mil 

metros quadrados. 

Em 1967, o hospital da Santa Casa e se u terreno – 19 mil metros 
quadrados de área útil – foram agregados ao patrimônio do MEC e ficaram 
sob a administração da FMTM.

2.6 Prédio da penitenciária de Uberaba
De acordo com informações do Plano Decenal de Educação de 

Uberaba (2007), o antigo prédio da penitenciária de Uberaba, ocupado 
pela FMTM desde 1954, foi construído nos anos 1910 (há apontamentos 
de que em 1911 já se encontrava pronto). A prisão foi criada em reposta 
a um anseio antigo dos moradores, uma vez que a cidade e região eram 
violentas: havia disputas de toda ord em. Essa instituição penal era consi-
derada como uma das mais modernas do interior.

O prédio está localizado na parte frontal de um terreno medindo 
5.205,55 metros quadrados. Cercava o terreno um gradil intermediado por 
colunas de alvenaria. Foi edificada em dois pavimentos, com quase 1,9 mil 
metros quadrados de área construída. O historiador Hildebrando Pontes 
(1978) afirma ter sido o primeiro prédio da cid ade a fazer uso de cimento 
armado. A construção seguiu a direção do engenheiro Nicodemos de 
Macedo. A capacidade era para 80 presos divididos em quatro dormitórios 
(Pontes, 1978). A frente é voltada para a praça Manoel Terra e o mercado 
municipal, enquanto as laterais se voltam para as ruas do Carmo e Madre 
Maria José. A estrutura física se destaca com paredes de 60 centímetros 
de largura e colunas imponentes, com paredes de alvenaria e pedra
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15 Pedra típica do cerrado na região de Uberaba, a tapiocanga é relativamente fácil de ser 
esculpida. Daí ser bastante usada em construções. A concentração de ferro a deixa com 
aspecto avermelhado.

Fonte: Almanaque de Uberaba (1917).

Figura 14. Penitenciária de Uberaba, 1917.
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tapiocanga, também usada no muro que delimitava o terreno na parte 
frontal, conforme se observa na figura a seguir15. Como essa estrutura e esse 
material não permitem muitas transformações, seus traços arquitetônicos 
se preservaram. À direita funcionavam oficinas de alfaiataria e sapata ria, 
e à esquerda ficava a delegacia, com acomodações para presos e “praças” 
que vigiavam o presídio. No pavimento térreo, estava localizada a portaria 
(entrada).

A edificação teve planta assinada pelo arquiteto italiano Luigi 
Dorça e execução a cargo de Miguel Laterza, também italiano. A planta 
simétrica, de formato quadrangular, circunscreve um pátio interno cujo 
centro é ocupado por um espelho d’água. Há uma área de circulação 
interna que dá acesso às salas, contemplando os quatro lados da 
edificação. Conta-se que na época da doação havia um porão elevado 
com aberturas de ventilação, que deve ter sido aterrado na época da 
construção do piso atual.
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Figura 15. Prédio da FMTM, 1954.

Fonte: Arquivo digital do Serviço de Fotografia – Comunicação Social UFTM.

Figura 16. Vista panorâmica do prédio da FMTM, 1995.

Fonte: Fonte: Arquivo digital do Serviço de Fotografia – Comunicação Social UFTM.
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O prédio da penitenciária de Uberaba16 foi projetado de acordo 
com esquemas de disciplinamento, controle e dominação em voga para 
os presidiários. No pátio interno, a luz penetrava de forma intensa e as 
paredes grossas serviam de refúgio contra fugas. Esses princípios estão 
diretamente relacionados com a arquitetura denominada panóptica (ver 
sem ser visto), origem de sofisticados sistemas de vigilância. Seu precussor 
foi Jeremy Bentham, jurista e escritor que propôs, em 1787, The panopticon 
(o panóptico): construção baseada no princípio da vigilância generalizada 
e na rigorosa disposição dos espaços físicos. Tratava-se de um princípio da 
arquitetura, e não somente do sistema prisional em si:

Ideia de um novo princípio de construção aplicável a qualquer sorte 

de estabelecimento, no qual as pessoas de qualquer tipo necessitem ser 

mantidas sob inspeção, em particular às casas penitenciárias, prisões, casas 

de indústria, casas de trabalho, casas para pobres, manufaturas, hospícios, 

lazaretos, hospitais e escolas. (Bentham, 2008, p. 15).

Dessas acepções pode-se inferir que a adaptação do prédio prisional 
para funcionamento de uma instituição educacional exigiu poucas 
alterações, visto que numerosas escolas projetadas no país nas primeiras 
décadas do século XX seguiram os princípios daquela arquitetura. 
Firmou-se consenso de que os estudantes também deveriam permanecer 
sob constante vigilância. 

Em 27 de julho de 1953, o Legislativo aprovou a doação do prédio 
feita pelo governador de Minas Gerais – então Juscelino Kubitschek 
de Oliveira – à recém-fundada Sociedade Faculdade de Medicina do 
Triângulo Mineiro para que se instalasse a FMTM. Dentre os argumentos 
pró-doações estavam a  localização central e próxima à Santa Casa de 
Misericórdia, a estrutura e a beleza arquitetônic a do prédio. Assim, 
teve origem a frase que teria sido pronunciada pelo governador: “Ainda 
transformarei esta cadeia numa grande Faculdade de Medicina” (UFTM, 
1997, p. 6).

Para abrigar o curso de Medicina, foram necessárias numerosas 
obras de adaptação – de penitenciária para instituição de ensino –, que se 

16 Esse prédio foi tombado pela Lei Municipal 5.346, de 19 de maio de 1994, que autorizou 
o Poder Executivo a realizar o tombamento do prédio primitivo da FMTM, que hoje faz 
parte do patrimônio histórico da cidade de Uberaba.
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estenderam até 1956. Na parte da entrada central, em relevo, foi colocada 
uma serpente – símbolo da medicina. As demais adaptações ao longo dos 
anos restringiram-se a divisões internas que não alteraram características 
básicas da edificação. A reforma mais significativa foi coordenada por 
uma comissão constituída por professores e estud antes liderados pelo 
professor Mauritano Rodrigues Ferreira e pelo CAGV, que carinhosamente 
denominou o movimento de Operação Med. A construção de um pórtico 
na entrada do prédio e das escadarias que o rodeiam pelos três lados 
foi a alteração mais significativa, mas em integração harmoniosa com a 
construção anterior (Figura 16). 

Nesse prédio e nos três blocos construídos na parte ociosa do 
terreno – conhecido como campus 1 da UFTM –, constituído por uma 
área de 5.529,75 metros quadrados (UFTM, 1997, p. 10), funcionam 
salas de aula e laboratórios para atender às disciplinas biológicas da área 
curricular básica dos cursos de saúde. No campus funciona ainda a parte 
administrativa do Centro de Graduação em Enfermagem, do Instituto de 
Ciências Biológicas e Naturais, do Centro de Formação em Saúde e as 
salas dos diretórios acadêmicos dos cursos da UFTM.

* * *


