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Filiação 

 

Filho de Maria Augusta de Castro Moniz de Aragão e João Moniz Barreto de 

Aragão. Era neto dos Barões de Motagipe pelo lado paterno. O seu pai era médico 

Tenente-coronel do Exército, foi um dos pesquisadores vanguardistas da veterinária 

no país e criador do Serviço de Defesa Sanitária Animal do Ministério da Agricultura. 

O seu irmão Augusto César de Castro Muniz de Aragão seguiu carreira militar, 

tornando-se em 1969, durante a ditadura civil-militar, General do Exército Brasileiro.  

 

Trajetória 

 

Moniz de Aragão concluiu os seus estudos no Colégio Militar do Rio de 

Janeiro (1923-1929), dando continuidade à sua formação ingressando na Faculdade 

de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro - URJ (1930-1935). Após a sua 

formação em medicina, realizou alguns cursos de especialização: em 1936, de 

Embriologia na Universidade de São Paulo (USP); em 1937, sobre vírus vacínico, no 

Instituto Butantã; ainda neste ano dedicou-se ao estudo da malária e 

tripanossomose, na recém-nomeada Universidade do Brasil (UB). Em 1945, tornou-

se Doutor em Química pela UB, e posteriormente professor catedrático da Escola de 

Química da UB. 

 Ao final da ditadura do Estado Novo (1937-1945), em 1945, Moniz de Aragão 

se envolveu ativamente na política, ingressando na União Democrática Nacional 

(UDN), ocupando diversos cargos no partido, sendo suplente de vereador, vice-

presidente e, depois, presidente da sigla no Rio de Janeiro.  

 Para além da sua vida pública como político, em 1936, como médico foi 

diretor do Laboratório do Abrigo-Hospital Arthur Bernardes3. No ano seguinte, 

ocupou a direção do Laboratório de Saúde Pública do Estado da Paraíba e, em 

1938, foi convidado pelo governador para reorganizar o Laboratório de Saúde do Rio 

Grande do Norte. Trabalhou também como diretor técnico do Laboratório Raul Leite, 

                                                           
3
 O Abrigo Hospital Arthur Bernardes foi criado, em 1924, por iniciativa de Carlos Chagas, então 

Diretor do Departamento de Saúde Pública do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, e de 
Antonio Fernandes Figueira, chefe da Inspetoria de Higiene Infantil do mesmo Departamento. O 
Hospital tornou-se um centro de excelência da pediatria brasileira, recebendo o nome de Instituto 

Fernandes Figueira, e a partir de 1970 tornou-se uma Unidade Técnico-Científica da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). 



                                                              

de 1941 a 1954, e foi o responsável pela criação do Laboratório Central de Controle 

de Drogas e Medicamentos do Ministério da Saúde. 

 Concomitante ao trabalho em laboratórios, Moniz de Aragão começou a se 

voltar para a área da Educação. Inicialmente, em 1943, coordenou o curso do 

Ministério da Educação e Saúde sobre puericultura e administração de serviços de 

amparo à maternidade, à infância e à adolescência. Em 1945, como mencionado, 

tornou-se professor catedrático na Escola Nacional de Química da UB, instituição na 

qual percorreu uma longa trajetória, passando por diversos cargos e deixando 

marcas na História da Universidade. Moniz de Aragão ao lado do professor Athos da 

Silveira Ramos (1906-2002):  

 

[...] contribuíram para a formação de gerações de Químicos Industriais, pela 
Escola Nacional de Química (ENQ), da Universidade do Brasil, depois 
Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi 
significativa a influência de ambos, na criação, do Instituto de Química, 
fundado para incentivar a pesquisa e estruturar a organização pedagógica 
da pós-graduação em ciências químicas no modelo que, desde longa data, 
vinha propondo o Prof. Athos da Silveira Ramos, inspirado no modelo 
americano das Graduate Schools - a pós-graduação Strictu sensu. 
(ESPINOLA..., 2002, p. 340).  
 

Sobre o ensino universitário brasileiro, Moniz Aragão defendia a ampliação da 

pesquisa científica e o fomento à pós-graduação para além de uma formação 

técnica atrelada também à difusão cultural e tecnológica. Em entrevista ao Correio 

da Manhã, em 1961, analisou que: 

 

Esta organização assim imposta à universidade brasileira decorre de uma 
concepção restrita da sua finalidade, como sendo unicamente a de 
formação profissional. Fora assim, bastariam escolas de nível superior 
isoladas, com vantagem de simplificação administrativa. A verdade é, 
porém, que lhes assistem outros encargos: o aperfeiçoamento e a 
especialização profissional (ensino de pós-graduação), a pesquisa científica 
e tecnológica, a difusão da cultura. (REFORMA..., 1961, p. 2).  
 

 É possível perceber, em sua entrevista, o teor crítico à estrutura do modelo 

universitário brasileiro. Esta pauta foi intensamente ressaltada por Moniz de Aragão 

em diversas obras ao longo da sua vida. Ao lado de outros professores, reorganizou 

o Instituto de Química com ênfase na pesquisa e a partir dos moldes da pós-

graduação estadunidense.  

 Na gestão da Universidade, Moniz de Aragão participou do Conselho 

Universitário da UB; foi diretor da Faculdade de Ciências Biológicas de 1962 a 1963; 

vice-diretor e diretor da Escola Nacional de Química em 1962 e em 1963 



                                                              

respectivamente; chefe do Departamento de Bioquímica da Engenharia Química; e, 

por fim, Reitor da UFRJ de 1966 a 1969. 

 Apenas durante o período em que foi Ministro da Educação e Cultura (MEC) 

interino no governo do General Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, de 

30 de junho a 4 de outubro de 1966 que Moniz de Aragão se ausentou das suas 

funções na Universidade. Lembramos que desde 1964, ele já atuava como Diretor 

do Ensino Superior do MEC. Em 1966, 

 

[...] faltando apenas seis meses para terminar o mandato de Castelo 
Branco, o governo optou por deixar o MEC nas mãos de interinos, como 
Raymundo Moniz de Aragão [...] No curto período à frente do MEC, Aragão 
conseguiu agilizar o andamento de projetos importantes, como as primeiras 
leis relativas à reforma universitária. (MOTTA, 2014, p.74).  
 

  Como visto anteriormente, Moniz de Aragão discordava do modelo de 

universidade vigente no país e com o contexto da ditadura impulsionou a 

implementação dessa mudança, já que participou diretamente do governo. As 

principais transformações podem ser resumidas em alguns pontos gerais: o sistema 

de cátedras; o ingresso nas universidades, com a questão dos excedentes; a 

precariedade da atividade de pesquisa; a preponderância dos cursos tradicionais 

(Direito, Medicina e Engenharia) em detrimento dos que foram criados 

posteriormente e, na prática, funcionavam segundo Motta (2014, p. 66) como: 

“agregados dispersos”. Com a Reforma Universitária, pretendia-se: 

 

[...] a centralização das universidades, a forte influência do modelo norte-
americano da pós-graduação Strictu Sensu, a união definitiva do ensino e a 
pesquisa dentro do ambiente universitário e a divisão por departamentos. 
(MOTTA, 2014, p.79). 
 

 Outro ponto que marcou a sua passagem pelo Ministério da Educação e 

Cultura foi a tensão entre o governo e o Movimento Estudantil. Foi durante a sua 

gestão como Ministro que ocorreu o evento conhecido como “Massacre da Praia 

Vermelha”, no qual a polícia militar invadiu a Faculdade Nacional de Medicina da 

UFRJ, na Praia Vermelha, e feriu cerca de 600 estudantes. Quase uma década 

depois do ocorrido, em 1978, Moniz de Aragão, em seu depoimento à CPI do Ensino 

Superior, reforçou o seu posicionamento em relação à politização e à organização 

estudantil ao afirmar ser contrário às representações estudantis que ultrapassassem 

os limites da universidade, como uniões estaduais ou nacionais e também defendeu 

punições aos estudantes que interferissem a ordem do ambiente acadêmico. 



                                                              

Em 1967, Moniz de Aragão retornou à função de Reitor e, ao assumir o cargo, 

começou a dinamizar a reforma da instituição, principalmente a criação dos 

primeiros institutos centrais. Inclusive, ainda sobre o Movimento Estudantil, Moniz de 

Aragão, durante sua gestão na Reitoria, se envolveu diretamente em um embate 

com os estudantes. O ocorrido foi registrado como um informe do Serviço Nacional 

de Informações (SNI), no qual Raymundo, junto de outro professor, tentou 

interromper o discurso de um aluno do curso de Psicologia, pois, segundo o 

documento, tratava-se de “de doutrinação subversiva à uma turma do 1º ano 

daquêle Instituto” (SISTEMA..., 1967). O Reitor e seu colega teriam sido agredidos 

em resposta.  

Outro episódio de violência contra estudantes nas dependências da 

Universidade que ocorreu em sua gestão como reitor foi a invasão ao campus da 

Praia Vermelha, no Teatro de Arena Carvalho Netto, em junho de 1968, onde estava 

ocorrendo uma assembleia estudantil para deliberar sobre a greve, após a entrada 

das forças policiais, muitos alunos foram presos e levados para interrogatório no 

campo de futebol do clube do Botafogo, que fica em frente ao campus da UFRJ. 

Segundo relato no jornal Diário de Notícias, "o comando da Polícia Militar é o 

principal responsável pelo cerco da Universidade do Brasil, onde praticou violências 

e humilhações, a pretexto de prender estudantes que debatiam problemas 

universitários com seu reitor” Jornalista …(1968, p. 3). 

Ressaltamos que lado dos Reitores Deolindo Couto (1950-1951) e Pedro 

Calmon (1951-1966), que o antecederam na reitoria, e do Reitor Djacir Lima 

Menezes que o sucedeu (1969-1973), Moniz de Aragão também integrou o 

Conselho Federal de Cultura (CFC), 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, como destacou Queiroz (2021, p.187). 

Ainda durante a ditadura, Moniz de Aragão participou da organização, ao lado 

de Pedro Calmon e Deolindo Couto, do “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 

atrelaram 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). 

 Além dos cargos citados até aqui, Raymundo ocupou as seguintes funções: 

Diretor da Divisão de Medicina Veterinária do RJ em 1939; Diretor do Departamento 

de Abastecimento da Prefeitura do Rio de Janeiro em 1939; Diretor do 

Departamento de Alimentação do Rio de Janeiro em 1940; perito em farmacopeia e 

formulações farmacêuticas da OMS em 1959; vice-presidente do CNPq em 1964; 

presidente do Conselho Deliberativo da CAPES em 1965; líder da comissão 

brasileira na XX Reunião Geral da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura em 1966; presidente do Conselho Federal de 

Educação e do Conselho Federal de Cultura na década de 1970; presidente da 

Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica de 1970 a 1973; diretor do Instituto 

de Estudos Avançado em Educação (Iesae - FGV) de 1978 a 1990; lecionou e 

coordenou diversos cursos sobre Saúde Pública; representou o Ministério da Saúde 

em diversas comissões; membro de diversas instituições importantes, como da 

Academia Nacional de Medicina, Academia Brasileira de Educação, Academia 

Nacional de Farmácia, Academia Nacional de Medicina Militar, Society of American 

Bacteriologists, Société de Chimie Biologique, American Genetic Association, 

Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro.  

 Em decorrência dos trabalhos realizados, Moniz de Aragão recebeu muitas 

condecorações. No campo da educação o título de Doutor honoris causa da UFPR e 

UFG, benemérito da PUCRS e a Grã-Cruz do Mérito da Educação. Ganhou também 

a Grã-Cruz do Mérito Médico e a Grande Oficial das Ordens do Mérito da 

Aeronáutica e Militar.  

 

Obras literárias de Raymundo Augusto de Castro Moniz de Aragão: 

 
Dosagem microbiológica das vitaminas,1944 
 
Dosagem microbiológica da tiamina, 1944 
 
Arquivos de fermentação, 1957 
  
A universidade e o momento brasileiro, 1959 

https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000568888&local_base=UFR01#.XauMTbBEpSo.gmail
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000569111&local_base=UFR01
https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000182833&local_base=UFR01#.Xao3miava_k.gmail
https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000842980&local_base=UFR01#.XauNemPfU4c.gmail


                                                              

 
Produtividade: aspecto médico-social, 1962 
 
A Universidade e a revolução nacional,1964 
 
A influência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional sobre o 
desenvolvimento do ensino superior, 1965 
 
Brasil precisa investir mais na educação (capítulo de livro), 1966 
 
Educação para o desenvolvimento (capítulo de livro), 1966 
 
Quadro geral do ensino: formação das instituições pedagógicas (artigo), [1973-1976] 
 
Ensino universitário: legislação e reforma (seleção cronológica de eventos), 1977 
 
Brasil, tempo e cultura, 19784.  
  
Homenagem ao ex-reitor Hélio Fraga, 1981 
 
Implementação de um regime centralizador de matrícula por disciplina numa 
instituição particular de ensino superior (Dissertação/ Orientador), 1982 
 
O terceiro degrau, 1983 
 
Universidade técnica (UNITEC) (Dissertação/ Orientador), 1983 
 
Autonomia universitária: tentativa de uma delimitação consensual pelo emprego da 
"Técnica Delphi" (Dissertação/ Orientador), 1985 
 
A instrução pública no Brasil, 1985 
 
O processo de escolarização e a questão da identidade da criança da classe popular 
(Dissertação/ Orientador), 1987 
 

Lugares de memória com seu nome 

 

Salão Moniz de Aragão, localizado no Palácio Universitário da UFRJ, Campus Praia 

Vermelha, Rio de Janeiro – RJ 

Avenida Moniz Aragão, Bairro Cidade Universitária, Rio de Janeiro – RJ - CEP 

21941-594; 

Avenida Raymundo Moniz de Aragão, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ-  CEP 

22793-302; 

Rua Moniz de Aragão, Bairro Saboeiro, Salvador – BA - CEP 41180-730; 
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 Obra disponível no catálogo da Fundação Biblioteca Nacional - FBN 

https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000330887&local_base=UFR01#.XauUKOmsU8M.gmail
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000715683&local_base=UFR01
https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000873470&local_base=UFR01#.XauQhTMK7L4.gmail
https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000873470&local_base=UFR01#.XauQhTMK7L4.gmail
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000888033&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000075280&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000923641&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000777325&local_base=UFR01
https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000874519&local_base=UFR01#.XaugNZX-R3g.gmail
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000589133&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000589133&local_base=UFR01
https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000333007&local_base=UFR01#.XauPjHyc-PY.gmail
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000587977&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000112568&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000112568&local_base=UFR01
https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000333016&local_base=UFR01#.XaoyjYyeyZg.gmail
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000572644&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000572644&local_base=UFR01


                                                              

Rua Moniz Aragão, Bairro Jardim Santo Antônio, Santo André – SP - CEP 09240-

800. 
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