
 

 

HORÁCIO CINTRA DE MAGALHÃES MACEDO1, 2 

 
Gestão 1985-1989 

Foi o décimo nono Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 

primeiro reitor eleito com voto direto da comunidade acadêmica após a 

redemocratização, com o fim da ditadura civil-militar. 

 

★ 14/10/1925 Rio de Janeiro, RJ; † 24/02/1999 Rio de Janeiro, RJ  
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Filiação 

 

Filho de Lygia Helena Cintra de Macedo e Antonio Leal de Magalhães 

Macedo 

 

Trajetória 

 

Horácio Macedo era bisneto de José Cupertino Coelho Cintra, um engenheiro 

pernambucano que veio para o Rio de Janeiro e foi responsável pela urbanização de 

Copacabana. Além de sua importância para a cidade, de ter sido considerado por 

muitos o “pai de Copacabana” e de dar nome ao túnel Engenheiro Coelho Cintra que 

liga os bairros de Botafogo e Copacabana, o bisavô de Horácio Macedo exerceu  

carreira política, tendo sido deputado em Pernambuco no ano de 1894, e prefeito na 

cidade de Recife, em 1896. 

Em sua trajetória acadêmica, Horácio de Macedo obteve, no ano de 1943, 

pela então Universidade do Brasil, o título de bacharel em Química Industrial.  

Segundo a sua esposa, Anitta Macedo (2006, p.4) concomitante a sua graduação, 

“completou o curso de violinista, profissão que desejou exercer até optar pela 

Química”. 

Desde muito jovem, foi presente em atividades políticas. Foi recusado na 

Força Expedicionária Brasileira (FEB), a qual se alistou para lutar contra o nazi-

fascismo, devido à sua pouca idade. Participou da Campanha do Petróleo, em 1948, 

que “defendia o controle nacional sobre o combustível por empresas brasileiras” 

(CAMPANHA..., 2013); esta campanha ficou marcada historicamente pela famosa 

frase proferida pelo então presidente Getúlio Vargas: O petróleo é nosso! 

Conforme relato de Annita Macedo (2006, p.4), Horácio Macedo filiou-se ao 

Partido Comunista Brasileiro (PCB), em 1950, partido a que pertenceu até o fim de 

sua vida. Em 1951, foi nomeado professor de matemática do curso de Biologia do 

Instituto Oswaldo Cruz. Em 1953, a nova direção no Instituto o demitiu por motivos 

políticos. Ele só retornou à Instituição em 1986 ficando até 1988, como membro do 

Conselho Técnico-Científico. Também em 1953 foi nomeado professor de Físico-

Química da Escola Nacional de Química, na UFRJ.  

 
Foi contratado como Professor Associado do Centro Brasileiro de Pesquisas 
Físicas (CBPF) em 1960, e nomeado Chefe do Departamento de Ensino. 



 

Horácio montou neste departamento um laboratório didático em que 
diversas turmas da Faculdade Nacional de Filosofia puderam ter aulas 
práticas de Física, e onde estagiaram jovens professores do Brasil e da 
América Latina. Após o golpe militar de 1964, perseguido em casa nas duas 
vezes em que tentou reassumir as funções, pediu demissão do Centro 
Brasileiro de Pesquisas Físicas. Até o agravamento do regime ditatorial, 
com a aplicação do Ato Institucional nº 5, Horácio foi o único excluído dessa 
instituição por motivos políticos. (MACEDO, 2006, p.4). 
 
 

Entre os anos de 1962 a 1966, ocupou a Cátedra de Física Geral e 

Experimental da Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi). Macedo (2006, p.4) 

destacou que: “Devido aos intensos movimentos de reforma do ensino em que se 

envolveu, por conta do cargo que ocupava, respondeu ao Inquérito Policial Militar 

dos 44 professores da FNFi” inquérito em que, no final, todos os professores foram 

absolvidos, pela inconsistência da denúncia. Lembramos que este inquérito foi 

instaurado com base na falsa acusação do então diretor da FNFi, o catedrático de 

História Antiga e Medieval Eremildo Luiz Vianna. 

 

Outro notório colaborador da ditadura e que ocupou alguns cargos na 
gestão da Universidade foi o professor Eremildo Luiz Vianna, catedrático de 
História Antiga e Medieval e ex-diretor da FNFi de 1957 a 1963 e do IFCS 
durante quase todo o período da ditadura. Ele teve uma efetiva atuação no 
que se refere à perseguição e à expulsão dos professores e estudantes da 
FNFi e posteriormente do IFCS. Ressaltamos que em 16 de maio de 1964, 
Eremildo Vianna enviou um relatório intitulado “Professores comunistas da 
Faculdade Nacional de Filosofia” para o então general Arcy da Rocha 
Nóbrega, que presidia a Comissão de Investigação da Universidade do 
Brasil (CIUB). Eremildo Vianna denunciou 44 professores da UB de 
subversão e afirmava que todos eles formavam uma célula comunista na 
Universidade de nome Anchieta. (QUEIROZ, 2021) 

 
Ainda no ano de 1963, durante o governo João Goulart, o Brasil firmou um 

contrato científico com países do leste europeu, conhecido como Missão Científica 

Brasileira ao Leste Europeu, no comando da missão estavam os professores Darcy 

Ribeiro e Anísio Teixeira, todo o material de uso científico selecionado seria para 

compor acervo da Universidade de Brasília (UnB), em contrapartida, o Brasil faria o 

pagamento em café.  

Com Jacques Abulafia Danon, Horacio Macedo trabalhou dois meses 
naqueles países selecionando o material de Física, Química e Físico-
Química. Com o golpe, o Brasil rechaçou o material científico “subversivo” e 
deixou que os vermes comessem o café estocado. (MACEDO, 2006, p. 5). 
 

Mesmo com o início de um regime ditatorial, em 1964, Horácio Macedo fora 

chamado para a composição do quadro de professores da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), denominação criada através da Lei 4.759, de 



 

1965. A principal missão de Horácio era criar o projeto e sua implementação dos 

cursos de Engenharia Química e Química Industrial.  

 

Uma década depois, quando de lá saiu para que divergências ideológicas 
com o então Reitor não arruinassem o que criara, os cursos estavam 
solidamente estruturados e com vida própria. Depois da redemocratização 
do País, a Universidade o homenageou concedendo-lhe o título de 
Professor Emérito. [...] os estudantes inauguraram em 1971 o Diretório 
Acadêmico Horácio Macedo, nomeação rara no País por se tratar de um 
professor vivo. (MACEDO, 2006, p.5). 
 

 Entre 1974 e 1975, teve passagem uma pela Petrobrás como professor de 

Termodinâmica do Curso de Processamento Petroquímico. Nesta mesma época, 

lecionando também no Instituto de Química da UFRJ, tornou-se, por concurso 

público, Livre-Docente em 1974 e Professor Adjunto em 1975. Macedo, ocupou 

vários cargos administrativos na Universidade, entre os quais, de 1982 a 1985, o de 

Decano do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN). Destacamos 

que além de seu prodigioso conhecimento das ciências de exatas, principalmente 

Química, Física e Matemática: 

 

[...] era profundo conhecedor das teorias marxistas e, nesta área, também 
ofereceu vários cursos e conferências nas diversas cidades brasileiras. 
Além disso, é importante que não se perca de vista o fato de Horácio 
Macedo ser um poliglota: ele traduzia com facilidade o inglês, francês, 
alemão, italiano e espanhol. (PERIN, 1985, p. 5). 
 

Horácio Macedo foi um grande líder carismático para a comunidade 

acadêmica da UFRJ: 

 

[...] elegendo-se pela comunidade acadêmica decano do Centro de Ciências 
Matemáticas e da Natureza (CCMN), de 1982 a 1985, e a consolidou 
quando, em 1985, foi o primeiro reitor eleito, ainda no contexto da ditadura, 
pela maioria absoluta de professores, funcionários e estudantes. (VINTE..., 
2019). 
 

Em uma matéria do Jornal do Brasil 1985, fica claro o carisma de Horácio 

Macedo. As urnas confirmaram a importância da atuação do então decano do 

CCMN, sua importância no papel de defensor das lutas estudantis, na defesa do 

ensino público e gratuito e da autonomia universitária: 

 

Ao andar pelo campus da UFRJ na Ilha do Fundão, ele é constantemente 
parado por um funcionário humilde, por um estudante ou por um colega de 
cátedra: acessível, simpático, popular, expondo com facilidade suas 
ideias(...) A grande votação obtida pelo professor Horácio Macedo nas 



 

eleições da UFRJ não surpreendeu ninguém da universidade. Nos três 
debates que antecederam a consulta, ele era o único candidato aplaudido 
até mesmo antes de começar a expor suas ideias. Para ele, os votos 
recebidos devem-se à prática democrática e de competência que 
desenvolveu em suas quase três décadas na UFRJ. (MACIEL..., 1985). 
 
 

  Horácio chegou ao cargo de reitor aos 58 anos, foi o primeiro Reitor eleito da 

História da instituição e das universidades federais de todo o país, por meio do voto 

direto. Segundo Perin (1985, p. 5): “De um público de mais de 12 mil eleitores, 

Horácio obteve 8.944 votos. Por ter sido o mais votado, acabou confirmado no cargo 

pelo Ministro da Educação Marco Maciel. Horácio tomou posse do cargo de reitor 

em 1º de setembro de 1985.” O pleito simbolizou um marco democrático na História 

das instituições públicas de ensino do país que também se coadunava com as lutas 

pelas liberdades democráticas e pela campanha das “Diretas Já” em todas as 

cidades do Brasil, pela escolha livre, direta e democrática nas eleições, que só 

voltou a acontecer em 1989. 

A eleição que resultou na escolha de Horácio Macedo não encerrou o 

processo de democratização da UFRJ. Ocupando o cargo de Reitor, assumiu o 

compromisso de grande defensor da autonomia universitária. Apoiou, enviando 40 

ônibus para a votação na Constituinte de 1988, do artigo 207, que tratou da 

autonomia da Universidade. O próprio Horácio Macedo ajudou a construir o texto do 

artigo. Além disso, assim que assumiu, ele deu prosseguimento ao processo 

eleitoral para os outros cargos da Universidade.  Segundo o então Reitor: 

 

[...] elas [as eleições] são essenciais na redemocratização da vida 
universitária. Para mudar o perfil do universitário desejado pelos militares, 
nós precisamos mudar a universidade que o governo militar desenvolveu. E 
para isso, eu estou disposto a trabalhar até 24 horas por dia. (PERIN, 1985, 
p. 5). 
 

Segundo a professora Selene Alves Maia, do Instituto de Matemática, o 

debate sobre a autonomia universitária “sempre amedrontou os poderosos”. A 

professora afirma ter acompanhado a longa trajetória das primeiras eleições diretas 

para Reitor. Em matéria ao jornal da AdUFRJ, ela rememorou esse processo: 

 

É importante fazer uma digressão temporal para compreender o contexto 
histórico no qual foi viabilizada a primeira eleição para reitor da UFRJ em 
1985, com a vitória do professor Horácio Macedo. A comunidade acadêmica 
estava com “fome e sede” de democracia. Era um momento auspicioso de 
grande mobilização, como se podia constatar pelas assembleias realizadas 
em 1984, com participação de aproximadamente 1.000 docentes. A 



 

mobilização culminou na adesão a uma greve nacional que durou 84 dias, 
com a participação de 19 universidades, que, para além das reivindicações 
salariais, exigia mais verbas para o ensino superior. A AdUFRJ teve 
participação marcante. O ponto alto foi a entrega de um documento 
intitulado “Dossiê Verbas Urgente” ao presidente e general Figueiredo, após 
uma manifestação dos docentes e técnicos no Museu de Arte Moderna. 
Horácio Macedo era decano do CCMN, e atuou em momentos importantes 
na luta pelas eleições diretas para reitor, pela defesa do ensino público e 
gratuito, além de ajudar a construir a participação de estudantes e técnicos 
nos colegiados da universidade. A eleição de 1985 foi bastante disputada, 
mas como resultante, por maioria absoluta, Horácio Cintra de Magalhães 
Macedo foi escolhido pela comunidade e referendado pelos colegiados 
superiores da UFRJ. (MAIA, 2020). 
 

Em sua gestão, a UFRJ passou a ter papel de destaque na esfera política, 

posicionando-se sobre grandes temas nacionais e internacionais, realizando 

articulações com os movimentos organizados, como o Conselho de Reitores e a 

Andifes, compondo alianças com outras reitorias progressistas e apoiando lutas 

populares. Segundo entrevista a Perin (1985, p. 5), Macedo entendia a universidade 

como: “[...] um instrumento de organização do processo cultural de uma sociedade. 

Ela existe para servir à sociedade e deve ser, sempre, instrumento eficiente para o 

desenvolvimento político e social de um país”. Horácio mostrava-se bastante crítico 

aos governos da ditadura civil-militar (1964-1985), e a influência que tiveram na 

Universidade, além de prometer a restauração dos direitos dos professores 

cassados durante o regime: 

 

Os governos da ditadura militar cercearam a universidade na sua função 
universal, restringindo-a à atividade de transmitir e ampliar conhecimentos, 
assim mesmo de forma bastante carente. Retiraram do meio universitário 
tudo aquilo que pudesse propiciar a discussão social. [...] Foi massacrante 
essa política de castração ideológica promovida nas universidades oficiais. 
Tão massacrante, que eles não se limitaram a aplicá-la através de decretos 
e normas. O abafamento ideológico aconteceu também com o uso de forças 
militares. Não foram poucas as universidades invadidas e ocupadas nesses 
últimos 20 anos. Aqui na UFRJ, por exemplo, morreram muitos. Às vezes eu 
estava dando aula e chegavam homens mal encarados procurando 
estudantes. Eram inquietantes as presenças de pessoas estranhas nos 
corredores das faculdades e até em salas de aula. Fora isso, as verbas para 
as universidades federais foram caindo, murchando. E professores foram 
cassados, aposentados. [...] Eles já foram anistiados, já voltaram à 
universidade (são cerca de 30) mas ainda não se fez uma revisão dos 
direitos funcionais de cada um deles. Isso precisa ser reparado com 
urgência. (PERIN, 1985, p. 5).  
 

Acerca do processo de democratização da Universidade, Horácio Macedo 

compreendia que “a democratização é um instrumento para que a Universidade 

encontre seus caminhos” (PERIN, 1985, p. 5). Para o Reitor a democratização 

refletiria dois anseios, que em entrevista a Perin (1985, p. 5) enfatizou: “o de termos 



 

uma sociedade civil democrática e o de construirmos uma instituição de ensino 

capaz de permitir a manifestação de seus diversos segmentos”.  

A professora Annita Macedo, companheira de quase quarenta anos de 

Horácio, além de ter participado de momentos significativos do processo de 

consolidação da UFRJ, foi também Diretora do Instituto de Física da instituição. E 

rememorou durante a sua fala, no momento da inauguração, em 2006, do Centro 

Cultural Professor Horácio de Macedo, no CCMN, um importante complexo cultural 

para a comunidade UFRJ, que: 

 

Seu mandato de 4 anos caracterizou-se por um dinamismo explosivo na 
UFRJ. Tirou a Universidade do “vestibular de cruzinhas” da ditadura. 
Aprimorou a graduação e a pós-graduação. Criou atividades de extensão 
que expandiram as fronteiras do campus e envolveram as comunidades 
carentes vizinhas. Ampliou os programas de saúde já existentes no Hospital 
Universitário e criou muitos novos. Resgatou, reformou e construiu prédios 
diversos. Abriu concursos docentes em várias áreas, regularizou a situação 
trabalhista de centenas de funcionários, corrigiu o enquadramento de 
professores anistiados, aumentou as vagas discentes e criou cursos novos 
e áreas novas. Procurou reparar a penúria a que haviam sido relegadas 
pela ditadura as ciências humanas e as artes apoiando-as abundantemente. 
Lutou do começo ao fim pela autonomia da Universidade, para que se 
tornasse realidade concreta sua existência como autarquia (auto+arquia). 
(MACEDO, 2006, p. 6). 
 

    Horácio Macedo foi reeleito em 1989, também por maioria absoluta e em primeiro 

turno, mas não pôde exercer a segunda reitoria por conta de um parecer jurídico que 

tornou inconstitucional qualquer reeleição.  

Horácio Cintra Magalhães de Macedo foi, de fato, uma figura histórica, tanto 

para a UFRJ, quanto para a História do país. Segundo o ex-dirigente do Sintufrj 

Carlos Maldonado:  

O peso de Horácio pode ser medido pelo fato de ele, um comunista 
conhecido, ter sido nomeado por um governo conservador. Isso dá a 
dimensão de seu peso político. Um dos marcos da ação dele foi, logo no 
início da redemocratização, construir a anistia aos cassados da UFRJ. Hoje 
a universidade precisaria de uma pessoa como ele. Trabalhava o 
enfrentamento. Catalisava a defesa da universidade. (SINTUFRJ, 2019). 

 
Ao longo de sua vida foi por diversas vezes homenageado, tanto por seus 

pares como por alunos de variadas carreiras profissionais, que viam em Horácio um 

exemplo.        

Pela sua contribuição à profissão, o Sindicato dos Químicos do Rio de 
Janeiro deu-lhe duas Retortas de Ouro: a primeira em 1981 e outra, 
postumamente, em 1999. Recebeu o diploma de Personalidade Cultural da 
União Brasileira de Escritores em 1987, pela importância do conjunto de sua 
obra. Em 1997, foi condecorado com a medalha Pedro Ernesto na Câmara 
dos Vereadores do Rio. (MACEDO, 2006, p. 5). 



 

 

Além de um Centro Cultural com o seu nome, há uma medalha de Destaque 

Acadêmico de Graduação, cuja finalidade é premiar anualmente discentes do 

Instituto de Química da UFRJ pela excelência de desempenho, Medalha Horácio 

Cintra de Magalhães Macedo.  

Horácio Macedo faleceu aos 73 anos, vítima de um infarto, seu velório 

aconteceu no Salão Dourado do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, no campus 

da Praia Vermelha.  

 

Produção literária de Horácio Macedo 
 

Hidrodinâmica dos processos de borbulhamento (orientador), 1966 
 
Problemas de físico-química termodinâmica química, 1967  
 
Curso de química (tradutor), 1968 
 
Manual do curso de química (tradutor), 1968 
 
Curso de química: audiovisual (tradutor), 1970  

 

Termodinâmica estatística (coautor), 1972 
 

Físico-química: manual de laboratório (coautor), 1974 
 
Micropédia físico-química, 1974  
 
Eletroquímica, 1975 
 
Físico-química, 1975 
 
Dicionário de física, 1976 
 
Problemas de termodinâmica básica física e química (coautor), 1976 
 

Fundamentos de físico-química (tradutor), 1977 
 
Indústrias de processos químicos (tradução), 1977 
 
Elementos da teoria cinética dos gases, 1978 
 
Física (tradutor), 1978 
 
Química inorgânica (tradutor), 1978 
 
Introdução a termodinâmica da engenharia química (tradutor), 1980 
 

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000118244&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000009562&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000006917&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000112999&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000182197&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000003204&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000281145&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000016522&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000007022&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000034136&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000000541&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000007096&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000016944&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000179169&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000000762&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000008116&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000179696&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000034014&local_base=UFR01


 

Estudo da camada compacta em interfaces metal-solução aquosa na ausência de 
absorção de íons não solvatados (orientador), 1981 
 

Físico-química 1, 1981 
 
Princípios das operações unitárias (tradutor), 1982 
 
Termodinâmica (tradutor), 1983 
 
Análise de soluções binárias, ternáris e quaternárias mediante parâmetros físico-
químicos (orientador), 1983  

 

Identificação sistemática dos compostos orgânicos: manual de laboratório (tradutor), 
1983 
 
Modelo teórico para o equilíbrio líquido-vapor em sistemas binários zeotrópicos ... 
(orientador), 1984 
 
Uma nova equação de estado triparamétrica (orientador), 1985 
 
Manual de engenharia química (tradutor), 1986 
 
140 anos de doutorado e 75 de livre-docencia no ensino de engenharia no Brasil 
(prefácio), 1986 
 
Relatório UFRJ: 1986-1987, (coautor), 1988  

 

Físico-química: um estudo dirigido sobre eletroquímica, cinética, átomos, moléculas 
e núcleo, fenômenos de transporte e de superfície, 1988 
 
Fundamentos de transferência de calor e de massa (tradutor), 1992 
 
Vogel: análise química quantitativa (tradutor), 1992    
 
Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno (tradutor), 
1993 
 
Física para cientistas e engenheiros (tradutor), 1994 
 
Física para cientistas e engenheiros com física moderna (tradutor), 1996 
 
Química orgânica (tradutor), 1996 
 

Química geral (tradutor), 1998 
 
Química e reações químicas (tradutor), 1998 
 
Química: ciência central (tradutor), 1999 
 

 

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000360662&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000360662&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000010926&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000179753&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000281785&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000360663&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000360663&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000034019&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000034019&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000360666&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000360666&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000362124&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000165837&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000167792&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000167792&local_base=UFR01
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