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Considerações finais

O que se apresenta como considerações finais é apenas uma 
compreensão possível do que me propus a fazer desde o começo, 
resguardando-se o discernimento do objeto analisado, que pode levar 
a uma série prodigiosa de aprofundamentos das análises teóricas em 
pesquisas futuras. Numa palavra, trata-se de uma leitura possível. 
Somente isso. Nem sempre se alcança a tempo o que se procura. 
Às vezes não se fazem as perguntas certas às fontes. Nem sempre 
se encontra o que se espera ao fim de uma jornada de pesquisa. Este 
estudo procurou compreender a criação da Faculdade de Medicina do 
Triângulo Mineiro (FMTM) de Uberaba, MG, buscando – sempre que 
possível – conexões sociais e políticas que pudessem revelar seu processo 
de institucionalização. A meu ver, este trabalho permite ampliar os 
conhecimentos dos saberes construídos, histórica e socialmente, quanto 
à educação uberabense – e até mineira, pois tratou da criação da terceira 
escola de medicina do estado. 

Nas primeiras décadas do século XX, Uberaba era uma fronteira 
cultural que iniciava uma tradição na oferta da educação superior. 
Tinha já as faculdades de Odontologia do Triângulo Mineiro; Integradas 
São Tomás de Aquino; de Enfermagem Frei Eugênio e a de Direito. 
Frequentavam-nas não só uberabenses, mas também gente vinda de 
outras cidades. Estudar era empreitada difícil, restrita a camadas sociais 
privilegiadas economicamente. Por exemplo, até a criação da FMTM, a 
opção para quem queria ser médico era ir para centros urbanos como o 
Rio de Janeiro.

Para o desfecho da criação da FMTM, foram fundamentais as boas 
relações que os médicos uberabenses mantiveram com líderes políticos 
em todos os níveis dos poderes públicos em numerosos momentos dos 
governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek – este como governador 
de Minas Gerais e presidente da República –, nos quais a criação dessa 
instituição foi assunto-chave em discussão. A proposta feita por Kubitschek 
– “fundar em Uberaba uma faculdade de medicina, a exemplo de Juiz de 
Fora” (FMTM, 1997, p. 8) – foi o motor impulsor desse movimento, ainda 
que se possa afirmar que a sociedade uberabense desejasse criar um curso 
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de Med icina para formar seus “filhos” sem o ônus do deslocamento para 
outras cidades. 

Nesse processo, foi proeminente o trabalho de Mozart Furtado 
Nunes que, aos 50 anos de idade e vivendo “serena e despreocupadamente 
entregue aos trabalhos de rendosa e seleta clínica” (FMTM, 1997, p. 8), 
não hesitou em assumir a liderança do processo político, burocrático e 
desgastante de criar e instalar um curso de Medicina e uma instituição 
de ensino superior. Também não se pode negar a importância dos 
fundadores da segunda metade do século XX: não se conformando com o 
papel de atuação secundária na sociedade uberabense, tomaram para si o 
compromisso que era do poder público: dar novos rumos à medicina e à 
saúde uberabense. 

A constituição da FMTM congregou médicos da cidade e especialistas 
de outras regiões, criando um palco de formação de profissionais médicos 
e – por que não dizer? – do ensino médico como profissão. Ali, naquele 
espaço pensado para a educação médica, arregimentou-se um corpo 
de médicos-professores-especialistas que se envolveu com afinco na 
instalação da recém-criada FMTM, mesmo que alguns residissem em 
cidades distantes. Garantiram o status da escola e um ensino de qualidade 
dentro da visão do período aos alunos que por lá passaram, dentre os quais 
alguns até se tornaram professores da faculdade.

Com a responsabilidade de gerenciar a Santa Casa de Misericórdia 
de Uberaba – logo transformada em hospital-escola –, a FMTM tornou-
se possibilidade real de dar assistência à população. Ainda, a atuação de 
docentes e discentes em instituições de saúde da cidade, como o Hospital 
da Criança, abriu a possibilidade de realizar ações em saúde pública que 
fossem além do esperado para uma instituição educacional, mesmo que 
da área de saúde. Em outros tempos, a Santa Casa transformar-se-ia em 
um dos maiores hospitais de clínicas da região do Triângulo Mineiro de 
atendimento efetivo dos problemas da relação entre saúde e doença. Dessa 
forma, a criação da FMTM significou avanço não só para a educação, 
como também para a saúde em Uberaba e região. 

A influência dos Estados Unidos na educação médica ficou 
evidenciada com a adoção do modelo curricular concebido por Abraham 
Flexner. Dentre outras características, tal modelo exigia um local de 
treinamento para os médicos, os hospitais-escola. Atribui-se a esse 
modelo o ensino médico baseado em clínicas por especialidades (médica, 
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cirúrgica, pediátrica, ginecológica etc.), o que aparentemente enfraqueceu 
a formação do clínico-geral, tão necessária aos atendimentos públicos 
ambulatoriais. 

A FMTM formou, no período estudado, muitos uberabenses, assim 
como belo-horizontinos e gente de cidades do interior mineiro. Além disso, 
atraiu público de São Paulo e Campinas, dentre outras urbes paulistas, 
bem como de Goiás e Mato Grosso. 

A federalização da FMTM foi consequência de lutas travadas 
pelos líderes acadêmicos, dada a escassez de recursos orçamentários para 
cobrir custos de manutenção de laboratórios, equipamentos, hospital, 
remuneração de professores e funcionários, dentre outros. Coube a 
Juscelino Kubitschek, como presidente, já nos derradeiros dias de mandato, 
o papel central de apoiar o grupo nessa empreitada.

Muito há que se pesquisar sobre a FMTM. No entanto, espera-
se ter contribuído para uma escrita da história dessa instituição naquele 
momento. Que as considerações e indagações aqui realizadas possam 
servir de auxílio e estímulo a outras pesquisas. Só assim seremos capazes de 
valorizar o passado, analisar o presente e projetar um futuro diferenciado, 
redefinindo ações e construindo o novo. Fávero (2005, p. 59) afirma que 
avaliar a trajetória dos fatos educacionais pode:

contribuir para a reconstrução e reinterpretação de alguns aspectos da 

história da educação do país; não como uma história passada, morta, 

mas uma história cujos fatos tiveram ou têm um significado e, de alguma 

forma, poderão contribuir para se repensar e se entender o presente.

Portanto, o diálogo com o passado é condição para inspirar e nortear 
os trabalhos de ensino e as reformas no campo educacional. Que os anseios 
pelo novo saiam do plano da utopia e caminhem em frente, sempre com 
ful cro naquilo que construíram nossos antepassados. Avante! 

* * *


