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Apresentação

Esta obra decorre de dissertação de mestrado desenvolvida no 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 
de Uberlândia, no âmbito da linha de História e Historiografia da 
Educação. A pesquisa foi realizada por Sonia Maria Gomes Lopes, com 
o intuito de contribuir para a reflexão sobre o processo de criação da 
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro – FMTM no ano de 1953, 
na cidade de Uberaba-MG, sendo a primeira faculdade desse gênero da 
região e a segunda do interior do estado de Minas Gerais, de forma que 
esta obra também é um movimento de valorização da memória histórico-
educativa local.

Na condição de orientador desta pesquisa, entendo que o texto é 
seminal no sentido de reunir um grande volume de informações sobre o 
processo de implantação dessa instituição de nível superior. Representa 
marco inicial para outros olhares investigativos, em função das diferentes 
possibilidades de estudo sobre a história dessa pioneira e tradicional escola 
de formação de médicos da região. 

Nessa trajetória, a autora registrou os primeiros passos da então 
recém-criada FMTM, indicando a participação de alguns dos atores 
importantes nesse processo, como políticos, médicos, fundadores, primeiros 
professores, alunos e funcionários. Foi retratado também o intervalo de 
tempo entre 1953 e 1960, período em que a Faculdade de Medicina foi 
criada, instalada e federalizada, inserida no contexto socioeconômico, 
político, educacional e cultural peculiar de Uberaba.

O texto está organizado em três capítulos: o primeiro discorre sobre 
os aspectos históricos da constituição do município de Uberaba, com 
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enfoque para o desenvolvimento da educação, especialmente a superior; o 
segundo fala dos primeiros médicos que atuaram na cidade, da Sociedade 
de Medicina e Cirurgia de Uberaba, da Santa Casa de Misericórdia e das 
motivações que deram origem à FMTM; e o terceiro traz informações 
valiosas sobre a constituição do corpo docente, a primeira matriz curricular 
do Curso de Medicina, os primeiros alunos e como ocorreu o processo de 
federalização da instituição, idealizado desde a sua fundação.

Por fim, acreditamos que esta obra é um incentivo para outras 
iniciativas de mesma natureza e que tenham como desafio a reflexão sobre 
os process os histórico-educativos que conformaram os sistemas escolares 
do município e da região, fundamentais para a preservação e valorização 
da memória local, estimulando a compreensão dos diferentes processos 
decorrentes das condições sociais, políticas e econômicas de cada época.

Vamos à leitura!
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