
 

 

Fernando Augusto Ribeiro de Magalhães 

 

Fernando Magalhães1, 2 

 
Gestão 1931-1934  

 

Foi o sexto Reitor da Universidade do Rio de Janeiro (URJ) 

★ 18/02/1878 Rio de Janeiro, RJ; † 10/01/1944 Rio de Janeiro, RJ. 

                                                           
1
 Fotografia do Reitor Fernando Augusto Ribeiro de Magalhães gentilmente cedida do acervo de fotos 

do arquivo da Academia Brasileira de Letras.   
2
 Para citar esse texto utilize a seguinte referência: 

QUEIROZ, Andréa Cristina de Barros; CAMARGO, Juliano Leal. Fernando Augusto Ribeiro de 
Magalhães. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI/DMI, 2022. Projeto Galeria dos Reitores da UFRJ. Disponível 
em: endereço eletrônico do documento. Acesso em: data da pesquisa. 
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Filiação  

 

Filho de Deolinda Magalhães e Antônio Joaquim Ribeiro Magalhães. 

 

Trajetória 

 

Formou-se em Ciências e Letras pelo Colégio Pedro II e cursou Medicina na 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1899), onde depois lecionou como 

professor interino as disciplinas de Clínica Ginecológica e Obstétrica (1900-1901); 

posteriormente, tornou-se livre docente em Obstetrícia (1901-1910); professor 

extraordinário (1911-1915) e professor substituto de Clínica Obstétrica (1915); e por 

fim, em 1922, tornou-se professor catedrático de Clínica Obstétrica. 

Fernando Magalhães é um dos grandes nomes da escola obstétrica no Brasil 

e no exterior. Teve uma vida dedicada à medicina como educador e com grande 

atuação social envolvendo o bem estar da mulher parturiente, foi diretor da 

Maternidade do Rio de Janeiro (1915-1918), e no ano de 1918, um dos fundadores 

do Hospital Pró-Matre, onde exerceu o cargo de direção até 1944, ano de sua morte. 

 

Em 1918, foi inaugurado o Hospital Maternidade Pró-Matre, criado pelo 
Médico Fernando Magalhães com a ajuda das senhoras da Associação Pró-
Matre e do presidente do Brasil Wenceslau Braz, ou seja, era uma 
instituição filantrópica. (FONSECA, 2011, p. 42). 
 

Ressaltamos que até a primeira metade do século XX no Brasil, as mulheres 

parturientes que procuravam atendimento hospitalar eram pessoas que viviam na 

extrema pobreza, já que as mulheres que usufruíam de algum recurso financeiro 

eram atendidas em suas casas por parteiras ou médicos da família. 

 

O discurso médico em prol da criação de maternidades remete a questões 
políticas que se engendravam no país. A alta taxa de natalidade e baixa 
mortandade infantil seriam indicativos de progresso nacional e fazem parte 
dos discursos nacionalistas positivados. As alocuções de médicos, portanto, 
se coadunam com o próprio desenvolvimento econômico do país que se 
industrializava, necessitando, pois, de indivíduos propícios ao desempenho 
de atividade laboral. (CINACCHI, 2017). 
 

Magalhães obteve com suas ações médicas e sociais uma grande visibilidade 

no campo da Medicina o que lhe rendeu uma série de reconhecimentos entre 

associações médicas, culturais e na política nacional.  As suas ações foram 



                                                              

importantes para o desenvolvimento do ideal democrático e republicano em 

formação no país, por isso mesmo que Fernando Magalhães se engajou na política 

nacional sendo um dos fundadores do Partido Democrático Nacional (PDN), em 

1927. 

Esse partido tinha por objetivo aglutinar as oposições ao governo do 
presidente Washington Luís, visando a uma ação mais ampla. [...] Em 1929, 
o PDN incorporou-se à Aliança Liberal, que lançou Getúlio Vargas para 
disputar a presidência da República. (MAGALHÃES). 
 

No dia 22 de julho de 1926, Magalhães recebeu uma grande honraria ao se 

tornar um imortal ocupante da cadeira trinta e três (33) da Academia Brasileira de 

Letras (ABL) e, em 1929, tornou-se presidente da ABL até 1932, quando renunciou 

ao cargo. 

Foi membro do Conselho Universitário da URJ nos anos de 1925 como 

representante dos professores e, em 1930, na condição de diretor da Faculdade 

Nacional de Medicina (FNM), em sua gestão também foi o idealizador das 

comemorações do centenário da FNM e lançou o livro: “O centenário da Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro 1832-1932”, no qual traçou um panorama da 

Faculdade: a sua história; as cátedras e os catedráticos, tornando-se uma 

importante fonte sobre a História da Medicina no Brasil. Magalhães encerrou o 

capítulo IX do documento com as seguintes palavras: 

 

Desde 1925, até a data presente, tenho sido parte ativa na história da 
Faculdade. Oposicionista ou colaborador, óra [sic] extremado, óra [sic] 
insuficiente, reconheço-me extremado na contradita e insuficiente na 
construção. O meu extremo ditaria um julgamento suspeito e a minha 
insuficiência concorreria para um juízo inferior. Mas acima de tudo, trata-se 
do tempo presente. Quem o quizer [sic] conhecer e comentar, terá a sua 
disposição informações suficientes nas Atas da Faculdade, nos relatórios 
dos diretores, nos artigos de jornais. Outro historiador, comentando o futuro 
segundo centenário, deverá falar serenamente dos homens e das coisas de 
agora, seguindo o privilegiado critério de lhe sentir mais as qualidades do 
que os defeitos. A crítica contemporânea corre sempre o perigo de um rumo 
inverso. (MAGALHÃES, 1932, p. 198). 
 

Observamos que em sua narrativa uma preocupação em justificar os seus 

atos à frente da FNM, instituição que frequentara como estudante e tornara-se 

docente e diretor. Em junho de 1931, foi eleito para o cargo de Reitor da 

Universidade do Rio de Janeiro, deixando assim a direção da Faculdade. 

Assim, como os demais docentes e reitores que o precederam também foi 

membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e, em 22 de agosto de 



                                                              

1931, foi eleito sócio efetivo do IHGB. Em 22 de dezembro de 1938, foi nomeado 

orador do Instituto pelo presidente Manuel Cícero Peregrino da Silva (reitor da URJ 

de 1926 a 1930), em virtude da renúncia de Alfredo Valadão. 

De acordo com o historiador Manoel Salgado Guimarães (1988), o Estado 

Brasileiro, em diversos momentos, agiu como uma espécie de mecenas, que, na 

forma de bolsas, recursos, pagamento de viagens e cargos públicos, procurava 

viabilizar o trabalho intelectual. Era comum que diversos intelectuais brasileiros 

orbitassem em torno do Estado, atuando em instituições públicas, como secretarias, 

museus e bibliotecas; ou ainda em espaços que recebiam recursos públicos, como o 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), o que lhes possibilitava ter contato 

com documentos, escrever e publicar seus estudos e ainda viajar para dentro e fora 

do país. 

Dentre suas láureas mais importantes estão: os títulos de Doutor Honoris 

Causa, em 1932, na Universidade de Lisboa e na Universidade de Coimbra3, e os 

prêmios Alvarenga e Madame Durocher da Academia Nacional de Medicina, na qual 

é o patrono da cadeira oito (8), lembrando que a sua posse foi em 1901 e tornou-se 

emérito no ano de 1943, um ano antes de seu falecimento. 

Em sua vida política foi eleito deputado representando o Estado do Rio de 

Janeiro (1933-1935) na Assembleia Nacional Constituinte, promulgada em 16 de 

julho de 1934, pelo Partido Popular Radical (PPR) e exerceu um segundo mandato 

como deputado no ano de 1937, permanecendo no cargo até o fechamento do 

Congresso, na ditadura do Estado Novo, quando Getúlio Vargas dissolveu o 

Congresso. 

 

Obras literárias de Fernando Augusto Ribeiro de Magalhães4: 

 
Indicações nos vicios de conformação da bacia, 1899 
 
Síntese obstétrica, [19uu] 
 

                                                           
3
 O doutoramento na Universidade de Coimbra, concedido pela Faculdade de Medicina, ocorreu sem 

a cerimónia de imposição das insígnias doutorais. Informação disponível em: 
CASTRO, Maria João Padez Meireles Vieira; Duarte Nuno Pessoa. Doutoramentos Honoris Causa: 
Faculdade de Medicina Universidade de Coimbra. Coimbra: Imprensa da Universidade, 2004. 
Disponível em: http://dx.doi.org/10.14195/978-978-26-0350-6. Acesso em: 13 set. 2019 
4
 As obras literárias que não pertencem ao acervo da Base Minerva, foram pesquisadas no catálogo 

da Fundação Biblioteca Nacional (FBN). Ver: https://www.bn.gov.br/explore/catalogos 

http://www.ufrj.br/pr/conteudo_pr.php?sigla=EX_REIT_FARM
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000365215&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000683273&local_base=UFR01


                                                              

Clínica obstétrica: o livro da maternidade do Rio de Janeiro, 1916 
 
Lições de clinica obstétrica, 1917 
 
A obstetrícia no Brasil, 1922 
 
A nossa raça e Oração à pátria, [1923?] 
 
Discursos (segunda serie) 1918-1923, 1924 
 
O centenário da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 1832-1932, 1932 
 
Cartilha da probidade, 1932 
 
Obstetricia forense, [1933?] 
 
Clinica obstetrica (novas lições), 1933 
 
Na Constituinte de 34, 1934 
 
Homenaje a Felix Lope de Vega Carpio en el 3. centenario de su muerte 1635-1935 
(artigo), 1935 
 
Lugares de Memória com seu nome 
 
Hospital Maternidade Fernando Magalhães, Bairro São Cristóvão, Rio de Janeiro – 
RJ – CEP 20921-400 
 
Colégio Estadual Fernando Magalhaes, Bairro Jurujuba, Niterói – RJ - CEP 24370-
195 
 
Escola Estadual Prof. Fernando Magalhães, Bairro Várzea, Caconde – SP – CEP 
13760-000 
 
Avenida Fernando Magalhães, Bairro Dom Avelar, Petrolina – PE- CEP 56326-830 
 
Ruas com nome de Fernando Magalhães 
 
Bairro Parque São Geraldo, Uberaba – MG – CEP 38031-340 
 
Bairro Lagoa, Macaé – RJ - CEP 27931-004 
 
Bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro – RJ – CEP 22460-210 
 
Bairro Pacheco, São Gonçalo – RJ – CEP 24725-395 
 
Bairro Parque do Trevo, Jaboticabal – SP – CEP 14871-722 
 
Bairro Vila São Pedro, São José do Rio Preto – SP – CEP 15091-095 
 

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000542227&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000384103&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000451293&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000363383&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000384086&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000384046&local_base=UFR01
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