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1
 Fotografia do Reitor Luiz Renato Carneiro da Silva Caldas 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. Luiz Renato Carneiro da Silva 
Caldas. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI/DMI, 2022. Projeto Galeria dos Reitores da UFRJ. Disponível em: 
endereço eletrônico do documento. Acesso em: data da pesquisa. 

 



                  

                                            

Trajetória  

 

Luiz Renato passou toda sua infância entre Macaé e Quissamã. Realizou os 

seus estudos secundários no Colégio Marista São José, no bairro da Tijuca, no Rio 

de Janeiro. Formou-se na Faculdade Nacional de Medicina (FNM) da Universidade 

do Brasil (UB), em 1954. Em seu discurso de posse como Reitor no ano de 1977, fez 

uma breve exposição sobre a sua trajetória dentro da Universidade e a origem da 

mesma:  

 
Nesta casa estou pessoalmente há quase trinta anos. Na realidade diria que 
nela entrei em 1909, ano que meu pai se matriculou na Faculdade de 
Medicina, naquele tempo ainda sediada na Rua de Santa Luzia. Pelo fato 
de meu pai ter sido médico, [...] quando cruzei os umbrais da mesma 
Faculdade onde ele estudou, já conhecia razoavelmente bem a história de 
nossa Universidade. Fundada a 7 de setembro de 1920 no governo de 
Epitácio Pessoa sob o nome de Universidade do Rio de Janeiro, tendo o 
núcleo inicial sido construído pela Faculdade de Medicina, pela Faculdade 
de Direito e pela Escola Politécnica. (CALDAS, 1977, p. 4).    
 

Desde quando ingressou na Faculdade de Medicina, em 1948, estabeleceu 

uma estreita ligação com o professor Carlos Chagas e o Instituto de Biofísica, onde 

começou a desenvolver as suas primeiras pesquisas. “Aprendi a trabalhar em 

equipe, aprendi o que era ciência, aprendi o que era valor da liberdade de 

pesquisar”. (CALDAS, 1977, p. 8)  

Em 1958, tornou-se chefe do laboratório de Radiologia do Instituto de 

Biofísica Carlos Chagas Filho (IBCCF). O Instituto é um órgão suplementar da UFRJ, 

criado em 1945 e localizado atualmente no Centro de Ciências da Saúde (CCS). 

Ainda como estudante no ano de 1952, começou suas rotinas clínicas no 

Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro onde em 1968 alcançou a 

chefia geral.  

Até os anos [19]60 meu tempo entre o Instituto de Biofísica de nossa 
Universidade e o Hospital dos servidores do Estado. De lá para cá recebi 
outras influências que considero relevantes, entre elas as funções que 
desempenhei a partir de 1960 no Comitê Científico das Nações Unidas para 
o Estudo dos Efeitos das Radiações. (CALDAS, 1977, p. 9) 
   

 Já como docente, em 1963 obteve o título de Livre-docência em Biofísica. 

Entre os anos de 1964 e 1965 integrou a equipe deliberativa da Comissão Nacional 

de Energia Nuclear. Em 1971, foi nomeado pesquisador conferencista do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil. 



                  

                                            

 Durante o mandato de Hélio Fraga à frente da Reitoria (1973 - 1977), Caldas 

foi nomeado Sub-reitor de Ensino para Graduados e Pesquisa, cargo equivalente 

atualmente ao de Pró-Reitor na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PR-2).  

E finalmente em 1977, tornou-se Reitor da UFRJ. No dia de sua posse expôs 

os princípios que norteariam a sua administração. O primeiro foi denominado por ele 

como o Princípio da Participação, o qual se configurava como uma forma de 

conhecer os atores sociais que compunham o quadro da Universidade, o que 

evitaria, para ele, uma margem menor de erro nas decisões, ou uma melhor 

aceitação dos acontecimentos. Assim, segundo Caldas (1977, p.10), “[...] este hábito 

concorre de maneira eficaz para que os membros da instituição aceitem decisões às 

vezes desagradáveis e assim se dispõem a compreendê-las". O segundo Princípio 

seria o da Continuidade, o qual visava uma ação administrativa de prosseguimento 

das políticas instauradas por seus antecessores. Neste contexto, vale lembrar as 

palavras do professor e Reitor Moniz Aragão (1966-1969) proferidas pelo professor 

Hélio Fraga em virtude de sua posse como Reitor no ano de 1973 pois se coadunam 

com a abordagem dos princípios introduzidos por Caldas em sua gestão.  

 

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). 
 

O terceiro Princípio é o de Procurar Seguir a Política do Necessário e Não a 

Política do Possível. Para Caldas (1977, p. 12),  “[...] o possível está sempre abaixo 

do necessário, de maneira que se nos ativermos ao possível estaremos 

permanentemente condenados a um certo nível de insatisfação”. Este Princípio 

tratava-se de uma metáfora onde o necessário seria o deveríamos realizar com 

ênfase dentro de nossa administração.  

Um dos marcos do mandato de Caldas, foi a inauguração do Hospital 

Universitário, mesmo sendo uma das prioridades da gestão de seu antecessor o 

Reitor Hélio Fraga (1973-1977) o hospital não ficou totalmente implementado para a 

inauguração ao término de seu mandato, cabendo a Caldas promover a solenidade 

de inauguração somente no ano de 1978. 

.    



                  

                                            

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 as obras do Hospital Universitário da UFRJ, assim como a 

ampliação da Cidade Universitária, foram impulsionadas pelas comemorações do 

Sesquicentenário da Independência durante a ditadura civil-militar (1964-1985), no 

ano de 1972, em que o general presidente Emílio Garrastazu Médici promoveu uma 

série de investimentos em obras públicas, dentre elas a retomada das obras da 

Cidade Universitária que havia passado por muitas interrupções em virtude de crises 

financeiras e políticas advindas da mudança da capital do Rio de Janeiro para 

Brasília (1960), desde a sua inauguração oficial em 1953 com o prédio do Instituto 

de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) por Getúlio Vargas. 

Retornando à trajetória de Caldas, reforçamos que na área da pesquisa 

dedicou-se à Rádio e Fotobiologia. Foi membro da Academia Nacional de Medicina, 

que para se tornar membro titular: “[...] apresentou memória intitulada 

Fotossensibilização. Ação Fotodinâmica, Fototerapia”. (ACADEMIA, 20??). 

Empossado no ano de 1983 ocupou a Cadeira n° 84, na época foi saudado por 

Carlos Chagas Filho, um de seus grandes mestres da formação acadêmica.     

 

Produção Literária de Luiz Renato Carneiro da Silva Caldas 
 
Restaurações celulares após irradiação (tese), 1960  
 
Estudo radiobiológico do sistema lisogênico do Staphylococcus albus: aspectos da 
replicação viral; efeitos da estreptomicina (tese), 1963 
 
Mecanismo de restauração pela catalase: interpretação e fenômenos correlatos 
(orientação), 1966 
 
Biofísica de radiações (coautor), 1968 
 
Novas tendências em fotobiologia (editor), 1973 
 
Aspectos dos efeitos biológicos da ação fotodinâmica em sistemas bacterianos 
(orientador), 1975 
 
Efeitos da glicole na sensibilidade bacteriana à ação fotodinâmica (dissertação), 
1976 
 

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000772491&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000272021&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000272021&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000875508&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000875508&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000378125&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000202046&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000211591&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000211591&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000213408&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000213408&local_base=UFR01


                  

                                            

Palavras do professor Luiz Renato Carneiro da Silva Caldas por ocasião de sua 
posse como reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a 02 de setembro de 
1977, [1977] 
 
Energia (coautor), 1979 
 
Comunicação do prof. Luiz Renato Caldas (comunicação oral), 1981 
 

Lugares de Memória com seu nome 
 
Rua Doutor Luiz Renato Carneiro da Silva, Bairro Lagoa, Macaé - RJ – CEP 27925-
370. 
 
Rua Luís Renato Caldas - Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 
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