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 Fotografia do Reitor Deolindo Couto pertencente ao acervo do Instituto de Neurologia Deolindo 

Couto.  
2
 Para citar esse texto utilize a seguinte referência: 
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Couto. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI/DMI, 2022. Projeto Galeria dos Reitores da UFRJ. Disponível em: 
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Filiação 

Filho de Maria Nazaré de Nunes Couto e Henrique José Couto. Seu pai 

construiu uma carreira notável como bacharel em Direito. Foi juiz, promotor público e 

desembargador. Também ocupou cargos políticos no Maranhão – como secretário 

da Justiça e Segurança e do Interior, secretário-geral e eleito deputado federal – e 

foi um dos responsáveis pela criação da Faculdade de Direito do Maranhão, onde foi 

catedrático de Direito Criminal e exerceu funções administrativas. 

 

Trajetória 

 

Deolindo Couto nasceu no Piauí, mas se transferiu com a família para o 

interior do Maranhão em razão da carreira de seu pai, Henrique Couto, que teve 

importante papel em sua vida, não apenas pelo laço paterno, mas como professor: 

 

[...] na casa paterna, chefiada por um magistrado que fez da sua toga objeto 
de acendrado culto e nela investido deu lição permanente de crença na 
Justiça. Ali também a minha escola, que outra não tive na infância, e só na 
adolescência conheci professor diferente daquele, que harmonizava a sua 
judicatura com o ensino ministrado à numerosa prole. (COUTO, 1964a). 
 

Confirmando essa percepção ressaltou o advogado, historiador e político 

brasileiro, Luís Viana Filho 3: 

 

Com emoção já me recordastes uma vez este traço biográfico do Dr. 
Henrique Couto: as manhãs de seu dia, durante o tempo em que morastes 
em Brejo dos Anapurus, ele os emprega integralmente no mister de ensinar 
aos cinco filhos, a que se somavam mais três ou quatro meninos, numa 
espécie de microescola, em vossa própria casa. E como ao tempo vigorava 
o regime dos exames parcelados, foi esse mestre que vos preparou para os 
exames do Liceu de Teresina, cenário de vossos primeiros triunfos. (VIANA 
FILHO, 1964). 
 

Assim, depois de alguns anos tendo como único educador o seu pai, Deolindo 

Couto ingressou no Liceu de Teresina e, posteriormente, concluiu o ensino básico 

em São Luís. Terminado a escola, Deolindo se mudou para Salvador com o objetivo 

de estudar na Faculdade de Medicina da Bahia. Segundo ele, quem o inspirou a 

                                                           
3
  Luís Viana Filho (1908-1990) foi um jurista, escritor e político. Filiado da União Democrática 

Nacional (UDN) na Bahia, foi um grande opositor de Getúlio Vargas e participou do governo Castelo 
Branco. Conheceu o pai de Deolindo Couto na Câmara Federal.  



                                                              

seguir nessa carreira foi um médico do interior do Nordeste que ele conheceu na 

infância. 

[...] onde não havia senão um velho médico, beatificado pela gratidão de 
todos, que, sem exceção, eram seus clientes e, sem discrepância, gratuitos. 
Lembro-me de que, certa vez, me caiu sob os olhos um periódico ilustrado 
da Capital da República e diante dele fiquei embevecido durante longos 
minutos, a admirar um grupo de estudantes vestidos nos seus aventais 
brancos, ao lado do condutor, inconfundível na sua barbicha de então: este 
era Austregésilo. (COUTO, 1964b). 
 

Portanto, motivado pela figura do profissional e da imagem na revista que 

vira, ele havia decidido trilhar a carreira médica. É interessante pensar sobre a 

construção da memória de Deolindo sobre tais eventos. Já que, após algum tempo 

em Salvador, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde deu continuidade aos seus 

estudos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e obteve “formação 

neurológica na Escola de Antonio Austregésilo, o fundador da Neurologia Brasileira” 

(GOMES; COSTA, 2002). Justamente o médico que ele havia visto anos atrás no 

periódico.  

No Rio de Janeiro, Deolindo foi interno na Santa Casa, depois no Hospital 

Naval e na Clínica Neurológica da Faculdade Nacional de Medicina. Concluído o 

período de internato enveredou na carreira acadêmica, obtendo o título de doutor 

pela Universidade do Rio de Janeiro (URJ), em 1926. Em seguida, ocupou cargos 

relevantes: atuou no Hospital Nacional de Alienados Pedro II (no atual prédio do 

Palácio Universitário da UFRJ), dirigiu a 13ª Enfermaria da Santa Casa de 

Misericórdia e, em 1945, tornou-se catedrático de Clínica Neurológica da 

Universidade do Brasil (UB), onde também obteve o título de Livre-Docente.  

Um ano após começar a trabalhar na Universidade do Brasil, Deolindo Couto 

conduziu o projeto de criação do Instituto de Neurologia na Universidade. 

 

A criação do Instituto de Neurologia Deolindo Couto, foi aprovada em 
reuniões do Conselho Universitário da então Universidade do Brasil no dia 
02 de dezembro de 1946. Foi seu criador Deolindo Couto que através de 
verbas orçamentárias o construiu sem ônus para esta Universidade. (INDC). 
 

Atualmente, essa unidade de ensino, nomeada em homenagem ao seu 

idealizador, realiza também atendimento de saúde à população, pesquisas e 

residência médica. Além da criação do Instituto, Deolindo Couto teve importante 

participação em outras áreas na Universidade. Foi dele a ideia de elaborar o Jornal 

Brasileiro de Neurologia, que ainda está em vigor – hoje chamado de Revista 



                                                              

Brasileira de Neurologia. E, no setor administrativo, foi membro do Conselho 

Universitário e vice-reitor na primeira gestão de Pedro Calmon (1948-1950) na 

reitoria da Universidade do Brasil (UB).  

Em 1950, Deolindo Couto assumiu o cargo de Reitor da Universidade quando 

o professor Pedro Calmon aceitou o convite para comandar o Ministério da 

Educação e Saúde, ocupando, dessa forma, a reitoria por um ano. Em 1972, o 

Instituto de Neurologia e a Universidade lhe concederam o título de Professor 

Emérito.  

Posteriormente ao seu período na UFRJ, Deolindo Couto lecionou nas 

Faculdades de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Também teve uma 

trajetória e carreira acadêmica fora do Brasil: 

 

Foi professor no Curso Superior Internacional de Neurologia realizado em 
Lisboa, em 1953, e no Instituto Franco-Brasileiro de Alta Cultura de Paris, 
em 1975; delegado do Brasil na World Federation of Neurology e vice-
presidente dos Congressos Internacionais de Neurologia em Paris (1949), 
Lisboa (1955), Bruxelas (1957) e Roma (1961), tendo presidido a delegação 
brasileira. (ABL). 
 

Além da sala de aula e a participação em eventos em diversos países, ele foi 

membro de várias instituições no exterior:  

 

[...] membro honorário da Société Française de Neurologie, da Deutsche 
Gesellschaft für Neurologie, da Sociedad Argentina de Neurología e da 
American Neurological Association; membro da Academia Nacional de 
Medicina do Peru, do Chile e da Venezuela; membro correspondente da 
Academia das Ciências de Lisboa, da Multiple Sclerosis Society, da 
Sociedad Española de Neurología e da Academia de Medicina de Buenos 
Aires. (ABL).  
 

No Brasil, Deolindo Couto presidiu por um tempo o Conselho de Educação e 

o Conselho do Instituto de Cultura Hispânica, foi membro do Conselho Federal de 

Cultura e Emérito da Academia Nacional de Medicina, na qual foi presidente em 

vários biênios. Também foi um dos responsáveis pela criação da Academia Nacional 

de Neurologia, em 1962, e ocupou a presidência da instituição de 1964 até 1966. 

Em 1963, conquistou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, “nela se 

destacou pela correção da linguagem, precisão vernacular e conhecimento profundo 

da obra de Camilo Castelo Branco” (GOMES; COSTA, 2002). Também ocupou uma 

cadeira na Academia Piauinense de Letras, seu Estado natal.  



                                                              

Em decorrência de toda a sua trajetória, Deolindo Couto foi agraciado com 

diversos títulos como: Doutor Honoris Causa das Federais do Piauí e da Bahia. Além 

da,  

Medalha do Mérito Oswaldo Cruz, medalha da Academia de Ciências de 
Lisboa, do Mérito Civil da Espanha, do Mérito Médico Nacional, do Mérito 
Aeronáutico, do Mérito de D. João VI, da Ordem do Mérito Naval, do Mérito 
Educativo, do Mérito Coronel Assunção. (ACADEMIA …). 
 

Devemos ressaltar que durante a ditadura civil-militar o professor Deolindo 

Couto participou do Conselho Federal de Cultura (CFC), junto com outros reitores da 

UFRJ. De acordo com Andréa Queiroz (2021, p.187), O CFC era um órgão 

responsável por fomentar as políticas culturais e ideológicas do governo por meio da 

valorização da pátria, promovendo cursos e projetos de civismo atrelados à cultura e 

à educação; a censura às produções culturais que criticavam a ditadura; e a 

perseguição daqueles que eram contrários ao regime autoritário. Também 

participaram do CFC, o professor Raymundo Moniz de Aragão (1966-1969), como 

um de seus fundadores, os professores Pedro Calmon M. de Bittencourt (1951-

1966); e Djacir Lima Menezes (1969-1973). Segundo Tatyana Maia (2014, p.52), a 

participação ativa de intelectuais no interior do Ministério da Educação e Cultura 

expôs uma das faces do regime de exceção que se instalou no país com o golpe de 

1964, liderada pelos militares, a ditadura contou com a colaboração de civis no 

controle, vigília e denúncia como estratégias de manutenção da ditadura. 

Ainda durante a ditadura, Deolindo Couto integrou a organização, ao lado de 

Pedro Calmon e Moniz de Aragão, o “Curso de atualização sobre problemas 

brasileiros” destinado à capacitação de docentes de ensino superior para ministrar a 

disciplina de Estudos de Problemas Brasileiros nas Universidades. Tal curso foi 

organizado em conferências temáticas e editadas pela UFRJ, a partir de 1972, na 

publicação chamada: Cadernos de Estudos Brasileiros. Lembramos que uma das 

ideologias do regime autoritário era a criação e a valorização de disciplinas que 

atrelavam educação ao civismo e para a sua disseminação, a ditadura contou com a 

participação de intelectuais que estavam dentro das Universidades (QUEIROZ, 

2021, p.187). 

Deolindo Couto faleceu em 29 de maio de 1992 na cidade do Rio de Janeiro. 

 

http://www.ufrj.br/pr/conteudo_pr.php?sigla=EX_REIT_PCMB


                                                              

Produção Literária de Deolindo Couto4: 

 
O clono do pé, 1926  
 
Clinica neurológica, 1944 
 
O tremor parkinsoniano e a via piramidal, 1945  
 
Oração de paraninfo, 1948 
 
Vultos e idéias, 1961  
 
Dois sábios ibéricos, 1961 
 
Medicina no Brasil nos séculos XVI e XVII,  [1973-1976] 
 
Afrânio Peixoto: professor e homem de ciência, 1976  
 
O conselheiro Jobim e o espírito da medicina do seu tempo (coautor), 1982 
 
A forma nervosa da moléstia de chagas (coautor)  
 
Lugares de Memória com seu nome  

 

Instituto de Neurologia Deolindo Couto, Bairro Botafogo, Rio de Janeiro – RJ  

Rua Deolindo Couto, Bairro Palmital, Linhares – ES – CEP 29904-282 
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