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Gestão 1926-1926  

 

Foi o terceiro Reitor da Universidade do Rio de Janeiro (URJ). 
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 Fotografia do Reitor Juvenil da Rocha Vaz reproduzida do livro: O centenário da Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro: 1832-1932. Pertencente ao acervo da Biblioteca Pedro Calmon do Fórum 
de Ciência e Cultura da UFRJ. 
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eletrônico do documento. Acesso em: data da pesquisa.

 

 



                                                              

Filiação 

 

Filho de Maria Umbelina Vaz e Francisco da Rocha Vaz. 

 

Trajetória 

Juvenil da Rocha Vaz formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, em 1903, logo depois se tornou médico no Hospital Nacional de Alienados 

(Hospício Pedro II)3.  

Começou a sua carreira como livre docente da disciplina de Clínica Médica 

em 1911, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde se formou. Foi um dos 

estudiosos precursores da Biotipologia4 no Brasil. A sua tese defendida para assumir 

a cátedra de Clinica Propedêutica, em 1919, intitulava-se “O estomago e o duodeno: 

suas correlações pathologicas”, em que discutia a biotipologia, propondo a 

qualificação dos corpos das pessoas, em termos morfológicos, fisiológicos e de 

temperamento. 

Rocha Vaz foi um dos protagonistas na emergência desse estudo no Brasil, 

criou um laboratório denominado Serviço do Professor Rocha Vaz para difundir suas 

pesquisas de classificação biotipológica dos corpos dos brasileiros. Seus estudos 

influenciaram outros campos do conhecimento como a Educação Física e a 

Criminologia, e também foram utilizados para a Biopolítica. Segundo Gomes (2012, 

p.706): 

[...] esse campo científico foi instrumento biopolítico para estabelecer, por 
meio de classificações de biótipos, hierarquias na diversidade corpórea dos 
brasileiros, definir padrões de normalidade e saúde corporal, bem como 
avaliar a propensão das pessoas para desenvolver determinadas doenças. 
Além disso, era uma conjuntura de intenso debate sobre a identidade 
nacional, em que a biotipologia, com suas práticas de produção de pessoas, 
foi mobilizada como um instrumento para a definição de um tipo físico 
brasileiro. Os estudos iniciados, no Brasil, por Rocha Vaz deu origem aos 
debates e a condução das investigações a partir do campo da medicina, no 
entanto, os conhecimentos biotipológicos foram mobilizados também pela 
Educação Física e pela Medicina do Esporte, pela Criminalística e por 
algumas propostas no Campo Educacional. 
 

                                                           
3
 Este prédio hoje abriga o Palácio Universitário da UFRJ no campus da Praia Vermelha. Foi tombado pelo 

IPHAN em 1972. O prédio foi originalmente construído para abrigar o Hospital Nacional de Alienados, inaugurado 
em 1852, primeiro hospital especializado no tratamento de doenças mentais no Brasil. Os trabalhos de 
construção do prédio são atribuídos a José Maria Jacinto Rebelo. 
4
 A Biotipologia foi o termo criado, nos anos 1920, pelo médico italiano Nicola Pende (1880-1970) para 

caracterizar a “ciência das constituições, temperamentos e caracteres”. (GOMES, 2012, p.707). 



                                                              

Durante o governo do presidente Artur Bernardes (1922-1926), Rocha Vaz 

assumiu o cargo de Reitor da Universidade do Rio de Janeiro (URJ), concomitante 

ao novo cargo, seguiu como diretor da Faculdade de Medicina até 1926. Para o 

médico, professor e biofísico da UFRJ Carlos Chagas Filho (2000, p.68) “Rocha Vaz 

fora, no governo Bernardes, um dos grandes homens da medicina, tendo exercido, 

além da clínica numerosa, várias funções significativas”. No ano de 1931, Rocha 

Vaz foi laureado com o título de Acadêmico Honorário pela Academia Nacional de 

Medicina, por sua relevante contribuição na área médica5.  

Além de sua influência no campo da medicina, Rocha Vaz também pode ser 

rememorado no campo da Educação, dando nome à última Reforma de Ensino da 

Primeira República (1889-1930), que estabeleceu algumas mudanças: 

 

Suas marcas foram, além da criação da disciplina de educação moral e 
cívica, a continuidade do Colégio Pedro II e sua equiparação apenas aos 
estabelecimentos de ensino secundário estaduais. A reforma instituiu juntas 
examinadoras nos colégios particulares para exames de validade igual aos 
do Colégio Pedro II ou de estabelecimentos equiparados. Foram abolidos os 
exames preparatórios parcelados. Em seu lugar, seria instituída a 
obrigatoriedade de um curso ginasial de seis anos de duração, seriado, e de 
frequência obrigatória. (REFORMA, 2015). 
 

A Reforma Rocha Vaz, de 1925, tentou organizar o ensino em um formato 

seriado, projeto que abrangeria todo o território nacional, com isso foi criado o 

Departamento Nacional de Ensino, órgão antecessor do Ministério da Educação e 

Saúde Pública que foi criado no ano de 1930. 

Em 1937, o Ministro da Educação e Saúde Pública Gustavo Capanema do 

governo Estado-Novista de Getúlio Vargas consultou o médico Rocha Vaz, o 

cientista social Oliveira Vianna e os antropólogos do Museu Nacional Edgard 

Roquette-Pinto e Froes da Fonseca sobre a “figura ideal que nos seja lícito imaginar 

como representativa do futuro homem brasileiro”, que deveria então servir de 

alegoria e modelar uma estátua desse desejado ideal de brasileiro, a qual 

supostamente ornamentaria a entrada do novo prédio do Ministério da Educação e 

Saúde. Segundo Gomes (2016), para Rocha Vaz, segundo os pressupostos da 

medicina constitucional, também chamada de “biotipologia”, o homem médio, ou 

seja, o tipo normal brasileiro seria: branco, como o típico morador do centro do país; 

                                                           
5
 ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Honorários desde a fundação: Juvenil da Rocha Vaz. 

Disponível em: 
http://www.anm.org.br/conteudo_view.asp?id=909&nome=Honorariosdesdeafundacao. Acesso em 22 
jan. 2020. 
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com uma média de altura entre 1,66m e 1,70m, peso entre 60kg e 65kg, para 

destacar algumas dentre as outras medidas morfológicas, em dezenas de 

segmentos corporais, por tudo isso, podemos dizer que Rocha Vaz era adepto aos 

ideais eugenistas. Tal posição ia ao encontro daquelas de Roquette-Pinto e Oliveira 

Vianna que também vislumbraram ao Ministro Capanema um futuro branqueado 

para o brasileiro. Em uma correspondência ao Ministro Gustavo Capanema no ano 

de 1937, Rocha Vaz citou: 

 

Os nossos estudos antropométricos são incompletos, pois teríamos que 
isolar: os tipos negros, os tipos aborígenes, os tipos brancos e os tipos 
mestiços. Em cada um desses tipos estabelecer o homem-médio, comparar 
as suas variações, verificar como as diversas influências têm agido sobre os 
seus caracteres, de acordo com o que dissemos anteriormente e nestas 
condições poderíamos deduzir como se apresentará futuramente o homem 
brasileiro – o homem-médio brasileiro. (LISSOVSKY; SÁ, 1996, p.228). 
 

Rocha Vaz participou da Ação Integralista Brasileira (AIB)6 e da “terceira 

geração” da Enciclopédia Integralista. O médico afirmou em entrevista ao Correio 

Paulistano: “faço questão de afirmar que minha ligação com o integralismo baseava-

se mais na reciprocidade ideológica, e menos na anuência partidária” Christofoletti 

(2010, p.189 apud Correio Paulistano 1957)7. 

Em 1937, Rocha Vaz escreveu uma carta ao Presidente Getúlio Vargas para 

desmentir a denúncia de que ele havia pregado a ideia de um atentado contra o 

presidente em decorrência do fechamento dos partidos políticos durante a ditadura 

do Estado Novo, reafirmando as suas convicções ligadas ao Integralismo. 

 

[...] Venho trazer à V. Excia. as expressões sinceras de minha revolta contra 
a felonia em que me querem envolver. Disse o denunciante que eu, no dia 
em que o Chefe do Governo decretou o fechamento dos partidos políticos, 
ato este que está dentro da doutrina que nós integralistas sempre 
pregamos, reunira os integralistas do Nucleo da Gloria e em veemente 
discurso aconselharam um atentado ao Presidente da República. Ora, tendo 
eu integrado na minha personalidade o princípio da ordem e da disciplina, o 
respeito à autoridade, jamais me passaria pela mente tão monstruosa ideia, 
que ademais, teria contra ela, a repulsa de meu espírito cristão, qualidade 
primacial para o desempenho digno da minha profissão. Centenas de 
pessoas respeitáveis atestarão que jamais pronunciei este ou qualquer 

                                                           
6
  As origens da Ação Integralista Brasileira (AIB) remontam ao jornal "A Razão", onde Plínio Salgado era 

jornalista, e a Sociedade de Estudos Políticos (SEP), centro de reflexão política e sociológica criado por Salgado 
em março de 1932, visando congregar intelectuais e lideranças políticas contrárias aos modelos de cunho liberal 
ou socialista. Em 24 de maio de 1932 Salgado propôs, em assembleia na SEP, a criação de uma nova comissão 
técnica, denominada Ação Integralista Brasileira, com a finalidade de transmitir ao povo, em uma linguagem 
simples, os resultados dos estudos e as bases doutrinárias da organização. (BARBOSA, 2006). 
7
 Jornal Correio Paulistano 1957, não referenciado na obra de Christofoletti.  



                                                              

outro discurso no referido Nucleo, muito embora seu Chefe [...]. (VAZ, 
1937). 

 

Rocha Vaz coordenou um Núcleo no movimento integralista com o seu nome, 

localizado na Rua das Laranjeiras, n. 300, que prestava assistência médica, jurídica 

e assistência social. Ele escreveu o “Estado Integral e a Bio-Pscicologia individual do 

integralista” e foi autor e publicou no terceiro volume da Enciclopédia Integralista em 

1958. Para ele, os princípios integralistas se organizariam mediante uma:  

 

[...] organização político-científica que teria no seu programa a premissa 
exclusiva de dar ao homem elementos para que ele realize as suas justas 
aspirações materiais intelectuais e morais.  Assim sendo, a função do 
homem no Estado Integral é servir a democracia cristã em plenitude. (VAZ, 
1958, p.145). 
 

A doutrina integralista fundamentava-se em valores morais, religiosos, e num 

ideal nacionalista, sintetizado no próprio lema da AIB: "Deus, Pátria e Família". O 

Manifesto de Outubro de 1932, lançado por Plínio Salgado, assinalava a influência 

de uma concepção espiritualista cristã que definiria o progresso moral como a 

finalidade superior do ser humano. O Estado, segundo a doutrina integralista, como 

destacou Barbosa (2006, p.73), “seria o agente modificador da sociedade, 

representando um grande repúdio à concepção marxista”, em que a tarefa de 

transformação caberia à ação dos indivíduos. Contudo, o Estado não seria 

caracterizado pelo princípio da soberania popular e pelo sufrágio universal, segundo 

os moldes da liberal-democracia. A proposta de organização social integralista tinha 

como pressuposto a nação organizada segundo as categorias de seus 

componentes, e o Estado teria a função de manter e distribuir justiça e equilíbrio 

social. 

 

Obras literárias de Juvenil da Rocha Vaz8 
 
Do typbus icteroide apyretico, 1903  
 
Curso livre de propedeutica médica, 1911 
 
Manual de propedeutica medica, 1914 
 
Semiotica physica e funcional, 1917 
 

                                                           
8
 Obras literárias sem os endereços de acesso disponíveis no catálogo da Fundação Biblioteca Nacional. 

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000365842&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000394781&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000395041&local_base=UFR01


                                                              

O estomago e o duodeno - suas correlações pathologicas, 1919  
 
Semiotica physica e funcional: 1. fasciculo, 2. volume, 1919 
 
Regimento Interno do Conselho de Assistencia Hospitalar no Brasil, 1928 
 
Clinica propedêutica, 1929 
 
Endrocrinologia: (synthese clinica), 1933  
 
Novos Rumos da Medicina, [1933?] 
 
Questões clinicas de actualidade pelo prof. Rocha Vaz, 1934 
 
Metabolismo e clinica dos lipídios, 1935  
 
A mulher e as glandulas de secreção interna, 1940 
 
Exploração do biochimismo, [19??] 
 
 
Lugares de Memória com seu nome 
 
Praça Rocha Vaz, Bairro Coelho Neto, Rio de Janeiro – RJ 
 
Rua Professor Rocha Vaz, Bairro Santa Teresinha, São Paulo – SP     
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