
P ara obter o diploma de primário, 
foi submetido a uma prova oral 
com um dos médicos da cidade, 

recebendo nota máxima. No outro dia, 
o médico foi à casa de seus pais e os 
aconselhou a investir nos estudos do 
garoto, pois ele não iria decepcioná-
los. “Meus queridos pais eram pessoas 
simples. Meu pai, padeiro e minha mãe, 
doceira. Como sou filho único, era mais 
fácil pagar meus estudos. O médico me 
aconselhou a fazer química industrial”, 
relembra.

O Colégio Dom Helvécio, em Ponte Nova, 
foi o próximo passo. Cursou o científico, 
em Belo Horizonte, no colégio Anchieta 
e prestou vestibular para medicina na 
Universidade Federal de Minas Gerais 
– UFMG, sendo reprovado em redação. 
No mesmo ano, fez vestibular para ve-
terinária e frequentou o curso durante 
um ano.

No ano seguinte, passou em Juiz de Fora, 
na Escola de Medicina, particular, mais 
tarde vindo a torna-se federal. “Quando 
estava cursando o 3º ano fui passar fé-
rias na minha cidade, quando um senhor 
me chamou para socorrer sua filha que 
estava entrando em trabalho de parto. 
Não havia médico na cidade naquele 
momento. Fui e deparei com uma he-
morragia pós parto por inversão uterina, 
explicado por um médico de uma cidade 
vizinha, que chegou 15 minutos depois. A 
minha colega de grupo escolar morreu”.

Voltou de férias com a intenção de apren-
der obstetrícia. Morou três anos na Casa 
de Saúde, onde aprendeu a arte da as-
sistência ao parto e a ginecologia como 
auxiliar acadêmico. Formou-se em 1962 
e casou-se com uma colega de turma, 
Dra. Déia Torres de Souza. 

Trabalhava nos finais de semana no 
Pronto Socorro; segunda e terça-feira, 
em Bicas, no Instituto dos Ferroviários 
e, nos outros dias, no consultório parti-
cular. “Certa vez um médico da cidade 
vizinha veio consultar comigo dizendo 
que tinha informações de que eu era um 
excelente médico”, relata orgulhoso.

Depois da consulta, veio a revelação de 
que era ele o médico que havia aconse-
lhado seus pais a continuar com os seus 
estudos. “Lágrimas brotaram dos seus 
olhos e um grande clima de emoção”.

Transferiu-se para Juiz de Fora. Foi in-
quirido durante o governo militar como 
um comunista, mas chegaram à conclu-
são de que era outra pessoa – um homô-
nimo. “Tive que limpar, pessoalmente, 
minha ficha na polícia e no exército”, 
esclarece.

Começou a dar aulas na Faculdade de 
Medicina na Universidade Federal de 
Juiz de Fora – UFJF, em 1966, sem re-
muneração até 1970. Fez concurso para 
a disciplina de obstetrícia, em 1972, e 
ministrou aulas até 2004. “Durante esse 
tempo, sempre tratei meus alunos com 
muita dedicação e respeito. Prova disso, 
foram a várias homenagens que recebi”, 
destaca.

Foi diretor da Faculdade de Medicina da 
UFJF, de 1994 a 1998, onde desenvolveu 
um estudo sobre as mudanças pedagógi-
cas em evolução no mundo do ensino da 
medicina. Paixão também é um exímio 
pesquisador do Centro de Biologia da 
Reprodução, com trabalhos publicados, 
até mesmo em revistas estrangeiras.

Em 1982, voltando dos Estados Unidos 
foi convidado a ser candidato a vice-

prefeito, pelo PDS, a fim de ajudar a 
alavancar o então candidato a prefeito. 
Trabalhou durante muitos anos na antiga 
Maternidade Therezinha de Jesus, como 
plantonista. Mantinha um ambulatório 
de planejamento familiar, distribuindo 
métodos contraceptivos para pessoas 
carentes. Como recebia ajuda do exte-
rior, principalmente dos americanos, 
era considerado um individuo de direita. 
“Nunca tive uma ideologia política, meu 
lema é servir as pessoas”.

Participou do início da criação do Hospi-
tal Monte Sinai. Foi convidado para ser 
diretor geral da faculdade de Ciências 
Médicas de Juiz de Fora. “Pessoas sérias 
e empreendedoras e que estão fazendo 
um trabalho de inovação revolucionária, 
com ambientes educacionais relevantes, 
currículos baseados na necessidade da 
saúde, interdisciplinaridades, inserção 
precoce na comunidade e acima de tudo 
humanismo”, eleva o trabalho desenvol-
vido por seus ex-alunos.

Além de médico de sucesso e professor 
dedicado e querido, Paixão também é 
um grande pai. “Tenho três filhos – duas 
mulheres e um homem. Todos criados 
sem nenhuma regressão e estudaram 
em universidades públicas. Seis netos - 
cada filho, um casal, e ainda um casal de 
filhos adotivos”.

A neta mais velha faz engenharia quími-
ca. Para quem acredita em reencarna-
ção, ela deve ter encarnado o espírito do 
médico que o aconselhou a fazer quími-
ca industrial. “Esta é minha trajetória de 
vida – de engraxate e aprendiz de alfaiate 
a diretor da Faculdade de Ciências Mé-
dicas e da Saúde de Juiz de Fora – SU-
PREMA”. 

PERfil

José Paixão de Souza
Exemplo de garra e superação
Nascido em Bom Jesus do Galho, em 1934, março, mês de São José 
e numa sexta-feira da Paixão, dando origem ao seu nome. “lem-
bro da minha infância, nas ruas empoeiradas, jogando futebol com 
bola de meia. Com diz o poeta: ‘A que saudades que eu tenho da 
aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não 
trazem mais’”. Nos fins de semana era engraxate e no Jubileu, 
festa religiosa, de 07 a 14 de setembro, uma romaria religiosa ao 
santuário de Bom Jesus, vendia refresco – uma mistura de limão, 
água e açúcar. frequentou uma oficina de alfaiate. “Meus pais 
achavam que aquele seria o meu futuro”.


