
 

 

Hélio Fraga1, 2 
 

 
Gestão 1973-1977 

 

Foi o décimo sexto Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

  ★ 22/04/1911 Rio de Janeiro, RJ; † 18/05/1982 Rio de Janeiro, RJ. 

 

 

                                                           
1
 Fotografia do Reitor Hélio Fraga gentilmente cedida do acervo do Arquivo Sergio D’Avila Aguinága 

da Academia Nacional de Medicina. 
2
 Para citar esse texto utilize a seguinte referência: 

QUEIROZ, Andréa Cristina de Barros; CAMARGO, Juliano Leal; ASBEG, Laura. Hélio Fraga. Rio de 
Janeiro: UFRJ/SiBI/DMI, 2022. Projeto Galeria dos Reitores da UFRJ. Disponível em: endereço 
eletrônico do documento. Acesso em: data da pesquisa. 



                                                              

Filiação 

 

Filho de Olindina da Silva Fraga e Clementino da Rocha Fraga Júnior 

professor Emérito, título concedido em 21 de janeiro de 1946, segundo o processo n. 

271/46, pela Faculdade Nacional de Medicina (FNM) da Universidade do Brasil (UB). 

Foi médico, escritor, professor catedrático de Clínica Médica da FNM, deputado 

federal pela Bahia em dois mandatos: de 1921 a 1926 e de 1954 a 1955, ocupante 

da cadeira 36 na Academia Brasileira de Letras (ABL). Lembramos que Hélio Fraga 

era irmão do professor e também médico Clementino Fraga Filho, o décimo-quarto 

Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  

 

Trajetória 

  

Hélio Fraga fez o seu curso primário no Colégio de Dona Candinha no Largo 

da Vitória em Salvador na Bahia. Os seus estudos secundários foram efetuados sob 

a orientação dos jesuítas, no colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, para onde se 

mudou após a transferência de seu pai, eleito Deputado Federal representante da 

Bahia (BA) mandato (1921 a 1926). “[...] o filho não o acompanhou de imediato. 

Permaneceu por certo tempo na Bahia, em casa do avô materno. Isto lhe valeu uma 

primoinfecção, em consequência de contágio [...] de tuberculose insidiosa” 

(ARAGÃO, 1981, p. 7). A doença marcou de certa forma toda sua trajetória tanto na 

vida pessoal quanto na profissional, por isso os seus estudos foram dedicados às 

patologias pulmonares.   

Formou-se na Faculdade de Medicina da então Universidade do Rio de 

Janeiro (URJ), em 1933. Em virtude da doença, que a época ainda não tinha cura, 

Hélio Fraga necessitou de períodos de repouso para restabelecer a sua saúde, uma 

desses momentos e com ocorrência mais grave foi em 1933, prestes a cursar o 

sexto ano de medicina: “não tardou a lúcida, mas certamente dolorosa, decisão do 

pai e médico: a internação em Sanatório” (ARAGÃO, 1981, p. 10). O afastamento 

das atividades universitárias não causou prejuízos para a sua vida acadêmica, 

conseguiu formar-se e ser o orador de sua turma. Sobre os rumos de sua vida 

profissional após a formatura: 

 



                                                              

Quer fosse pela influência do que vira e sofrera, quer fosse pela sugestão 
do exemplo paterno, fato é que o Dr. Hélio Fraga decidiu, desde a primeira 
hora, orientar a sua atividade médica para o campo da Tisiologia, nela se 
mantendo, e só nela, durante os 48 anos que decorreram desde a sua 
formatura, em 1933. (ARAGÃO, 1981, p. 11).   

      
A vida profissional de Hélio Fraga foi intensamente voltada para o campo da 

Tisiologia e com atuação na esfera pública, tendo ocupado múltiplos cargos na área 

da saúde. Foi superintendente do Serviço de Tuberculose da Secretaria Geral de 

Saúde e Assistência da Prefeitura do Distrito Federal, colaborando na organização 

do Departamento de Tuberculose da Municipalidade, tornando-se posteriormente o 

seu primeiro diretor, em 1940. (ARAGÃO, 1981, p. 12). Foi chefe da Clínica 

Tisiológica dos hospitais Santa Maria e São Sebastião e participou dos trabalhos do 

Laboratório Central de Tuberculose. Em 1955, exerceu a presidência da comissão 

técnica da Campanha Nacional contra a Tuberculose; a presidência da Comissão 

Técnica do Departamento de Tuberculose do Estado da Guanabara; e trabalhou 

como tisiologista consultor no Laboratório Central de Tuberculose.  

Pela importância e experiência em seu trabalho foi assessor do Ministro da 

Saúde Raimundo de Brito de 1964 a 1967, atuando na condição de membro do 

Conselho Nacional de Saúde entre 1965 e 1968. 

Hélio Fraga ingressou na Universidade do Brasil como professor colaborador 

entre os anos de 1938 a 1940. Em 1952, tornou-se professor assistente da cátedra 

de Tisiologia na UB, e em 1960, tornou-se de Livre Docente.  

 

[...] foi em 1964, promovido a Professor Adjunto, tendo a contar de 1966, 
por morte do titular, exercido a regência da já agora disciplina de Tisiologia 
e Pneumologia, do Departamento de Clínica Médica, alternando esse 
encargo, anualmente, com o Professor Newton Bethlem.  Quando a Cadeira 
de Tisiologia se transformou, cerca do ano de 1957, em Instituto de 
Tisiologia e Pneumologia, neste exerceu as funções de Coordenador do 
Ensino e da Pesquisa, até 1973, ano em que foi nomeado Reitor. 
(ARAGÃO, 1981, p. 12).     
 

Em 1969, foi nomeado vice-reitor da UFRJ e, quatro anos mais tarde, 

assumiu o maior cargo da instituição, sucedendo ao Reitor Djacir Lima Menezes 

(1969-1973), em agosto de 1973. Assim como o seu irmão, o professor, médico e 

também Reitor Clementino Fraga Filho (outubro de 1966 a março de 1967), Hélio 

Fraga se empenhou na materialização do projeto de finalização das obras do 

Hospital Universitário.  

Outra circunstância favorecedora, foi o fato de Hélio Fraga ser o reitor. Em 
seu discurso de posse, disse ele que, como médico, empregaria todo seu 



                                                              

esforço para a conclusão do Hospital Universitário. Afirmou que era 
prioridade absoluta. Depois teve aquele gesto que engrandece muito a sua 
memória. Marcou a inauguração do hospital para setembro de 1977. 
Chegou-se à conclusão de que não tínhamos o essencial para fazer o 
hospital funcionar. Então, propôs-se que fosse realizada uma inauguração 
simbólica. Hélio foi formalmente contra tal inauguração. (EDLER, 2009, 
p.81).     
 

 Lembramos que Hélio assumiu a reitoria da UFRJ, durante a ditadura civil-

militar (1964-1985), quando a instituição passou por uma intensa modernização 

conservadora.  

As reformas implantadas na ditadura se caracterizaram por uma 
modernização conservadora e autoritária, que na prática significou: a 
valorização do ideal de eficiência e racionalidade de recursos; o aumento do 
número de vagas; a reorganização da carreira docente; a criação dos 
departamentos e o fim das cátedras; o incentivo à pós-graduação e à 
pesquisa; como também: a censura às ideias de esquerda; a repressão e o 
afastamento dos meios acadêmicos dos defensores dos ideais comunistas; 
o cerceamento do movimento estudantil; a criação de Agências Especiais 
de Informação para controlar o corpo social da universidade; a censura à 
pesquisa, à publicação e à circulação de livros, sobretudo aqueles ligados 
aos temas da esquerda; e a criação e a valorização de disciplinas que 
atrelavam educação ao civismo. (MOTTA, 2014, p. 15) 
 

Em sua posse além do tópico Centro de Ciências da Saúde Hospital 

Universitário, elencou também como prioridades de seu mandato a Reforma 

Universitária em andamento, citando Moniz Aragão: 

 
Uma reforma universitária não se consuma com a edição de leis e decretos, 
mas sofre um longo processo, que vai da assimilação, pelo corpo social da 
Universidade, dos seus fundamentos e preceitos, à plena vivência das suas 
prescrições, passando pela fase, necessariamente longa, de preparação e 
obtenção dos indispensáveis recursos materiais e humanos. (FRAGA, 1973, 
p. 8) 

  
Outros dois tópicos de prioridades de seu discurso foram: Estímulo a 

docentes, estudantes e servidores e a Inspiração de um programa, tratava-se do 

projeto de implementação da Fundação Universitária José Bonifácio e a Valorização 

do Fórum de Ciência e Cultura (FCC).  

É importante destacar que foi na gestão de Hélio Fraga, em 1975, que o 

prédio histórico da Faculdade Nacional de Medicina (FNM) foi derrubado. Segundo 

depoimentos de professores concedidos a Maia (1996), uma parcela do corpo 

docente negociou para que o prédio fosse vendido em troca dos recursos que 

possibilitassem a conclusão do Hospital Universitário (HU) na Cidade Universitária, 

que estava com as suas obras paralisadas. 

 



                                                              

O prédio [da FNM] seria vendido à Eletrobrás, mas a empresa, que possuía 
dívidas com a União, acabou fechando um acordo com o governo militar; 
com essa negociação a UFRJ conseguiu verbas para concluir o HU, e a 
Unirio, cujo reitor era Guilherme Figueiredo, irmão do general João Baptista 
Figueiredo, o último presidente do regime militar (1979-1985), comprou o 
terreno. Mas para alguns professores e, sobretudo, para os alunos que 
participaram da resistência estudantil, em 1966, na [invasão à] FNM, a 
demolição do prédio, em 1975, funcionou, para além dos interesses de 
especulação financeira, também como um ato de punição e retaliação pela 
oposição feita pelo movimento estudantil. (QUEIROZ, 2021, p. 197) 
 

Hélio Fraga permaneceu como Reitor até setembro de 1977, sem conseguir 

promover a inauguração do Hospital Universitário, já que as obras não estavam 

concluídas, sendo substituído, em seguida, por Luís Renato Caldas (1977-1981), 

que fora seu vice-reitor e que inaugurou o HU em 1978.   

Fraga foi membro de diversas entidades como a Sociedade Brasileira de 

Tuberculose, a União Internacional de Combate à Tuberculose e a American 

Trudeau Society. Em 1965, foi eleito como membro titular da Academia Nacional de 

Medicina, sob a presidência de Carlos Cruz Lima. Tomou posse da Cadeira nº 44, 

anteriormente ocupada por Armínio Fraga, seu tio. “Na ocasião de sua posse 

apresentou memorial intitulado: Resistência Microbiana e Luta Contra a 

Tuberculose”. Academia (20??), em seu currículo consta uma extensa lista de 

importantes participações em eventos internacionais quanto nacionais.   

 
 
Produção Literária de Hélio Fraga registrada na Base Minerva 
 
Contribuição ao estudo da quimioterapia da tuberculose pulmonar (Tese Livre-
docência), 1960 
 
Contribuição ao estudo da quimioterapia da tuberculose pulmonar, 1961 
 
No pórtico de um mandato, 1973 
 
Ao término de um mandato, 1977 
 
 
Produção Literária sobre Hélio Fraga registrada na Base Minerva 
 
Homenagem ao ex-reitor Hélio Fraga, 1981 
  
 
 

 

 

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000274251&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000274251&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000377248&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000750077&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000750080&local_base=UFR01
https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000874519&local_base=UFR01#.XaugNZX-R3g.gmail


                                                              

Lugares de Memória com seu nome 
 
Auditório Hélio Fraga (CCS/UFRJ), localizado no Prédio do Centro de Ciências da 
Saúde - Cidade Universitária, Rio de Janeiro - RJ 
 
CRPHF - Centro de Referência Professor Hélio Fraga - Fiocruz Campus 
Jacarepaguá - Estr. de Curicica, 2000, Curicica, Rio de Janeiro – RJ CEP: 22780-
195 
 
Escola Municipal Ensino Fundamental Hélio Fraga - Avenida Santa Rita, 1901, 
Centro, Nova Santa Rita – RS CEP: 92480-000 
 
Rua Hélio Fraga, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ CEP: 22631-240 
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