
 

 

Raul Leitão da Cunha  
 

Leitão da Cunha1, 2 
 

 
Gestão 1934-1945 

Foi o oitavo Reitor da Universidade do Rio de Janeiro (URJ) e o primeiro Reitor da 

Universidade do Brasil, criada em 05 de julho de 1937. 

 

★ 02/01/1881 Rio de Janeiro, RJ; † 02/03/1947 Rio de Janeiro, RJ.  

 

                                                           
1
 Fotografia do Reitor Raul Leitão da Cunha 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. Raul Leitão da Cunha. 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 Maria Georgina Leitão da Cunha e José Maria Leitão da Cunha, que 

possui parentesco com Ambrósio Leitão da Cunha, o Barão de Mamoré. 

 

Trajetória 

 

Raul Leitão da Cunha estudou no Instituto Henrique Köpke de Petrópolis, em  

1897; formou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 

1903; e especializou-se em Anatomia Patológica na Europa. Quando voltou ao Brasil 

tornou-se diretor do Serviço Anatomopatológico do Hospital Nacional de Alienados 

(Hospital Pedro II, situado no atual Palácio Universitário da UFRJ, uma das primeiras 

construções no estilo Neoclássico executadas no Brasil no século XIX), de 1905 a 

1907. 

Em 1907, tornou-se professor substituto por concurso da segunda seção na 

Faculdade de Medicina e, em 1908, professor substituto em Histologia. No ano de 

1910, ocupou o cargo vice-diretor da Faculdade de Medicina. Somente no ano de 

1914, tornou-se professor catedrático da disciplina de Anatomia Patológica. 

Participou da vida política republicana quando em 1928 foi eleito para o cargo de 

vereador pelo Distrito Federal, exercendo seu mandato até 1930.  

Foi diretor da Faculdade de Medicina entre 1931 e 1934, em substituição a 

Fernando Augusto Ribeiro de Magalhães que fora empossado no cargo de Reitor da 

Universidade do Rio de Janeiro. Como diretor ocupou a vaga no Conselho 

Universitário destinada à representação dos diretores de unidades, e no Conselho 

Superior de Ensino dentre outros cargos em diversas comissões em âmbito político 

nacional. Foi eleito membro titular da Academia Nacional de Medicina, em 1918, e 

ocupou a cadeira n° 84, e eleito em 1944 membro honorário da mesma academia. 

Elegeu-se deputado constituinte representante do Distrito Federal pelo Partido 

Democrático (partido de caráter estadual) nas eleições de 3 de maio de 1933, 

permanecendo no cargo até maio de 1935. 

No ano de 1934, assumiu o cargo de Reitor da Universidade do Rio de 

Janeiro. Leitão da Cunha permaneceu à frente da Universidade por mais de uma 

década, em seu mandato diversas mudanças significativas ocorreram, dentre elas a 

alteração da nomenclatura da Universidade, que passou a se designar Universidade 



                                                              

do Brasil (UB) a partir da lei n° 452, de 5 de julho de 1937, durante a ditatura do 

Estado Novo de Getúlio Vargas (1937-1945). Houve a incorporação de novas 

instituições à Universidade remodelada e reorganizada, ao todo: 15 faculdades; 16 

institutos de pesquisa; e o Museu Nacional. 

 

Com a criação da Universidade do Brasil o governo [de Getúlio Vargas] 
pretendia implantar em todo o país um padrão nacional de ensino superior e 
estabelecer um sistema destinado a controlar a qualidade desse ensino. 
Esse projeto grandioso e altamente centralizador acabaria sufocando outras 
iniciativas mais liberais. Foi o que ocorreu, por exemplo, com a 
Universidade do Distrito Federal, extinta em 1939 [...]. (CPDOC). 
 

Leitão da Cunha esteve à frente da Universidade do Brasil durante todo o 

Estado Novo (1937-1945). Na gestão dele, também foi criada através do Decreto-lei 

n°1.190 de 4 de abril de 1939 a Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi). 

 

Ocupa um lugar central na história da Universidade brasileira. Como reitor 
da Universidade do Rio de Janeiro, implantou os cursos de ciências, 
destinados à formação de cientistas, pesquisadores e professores, tendo, 
com vistas a esse fim, liderado o processo de absorção da UDF e sua 
transformação na Faculdade Nacional de Filosofia. Nesse período inicial, 
acumulou as funções de Reitor da Universidade e diretor da Faculdade, 
desde que vinculava o processo de consolidação da primeira aos destinos 
da última. (PAIM,1982).  
 

Concomitante ao cargo de Reitor assumiu a direção da Faculdade Nacional 

de Filosofia, com o propósito especificado no artigo 1º de seu decreto-lei de criação 

a Faculdade foi concebida sob os seguintes propósitos: 

 

a) preparar trabalhadores intelectuais para o exercício das altas atividades 
de ordem desinteressada ou técnica; 
b) preparar candidatos ao magistério do ensino secundário e normal; 
c) realizar pesquisas nos vários domínios da cultura, que constituam objeto 
de ensino. (BRASIL, 1939). 

 

Em virtude da ditadura do Estado Novo, a criação da Faculdade Nacional de 

Filosofia foi marcada pelas ideias autoritárias e influenciada por setores católicos 

ligados ao Centro Dom Vital, a Alceu de Amoroso Lima e a antigos integralistas que 

foram nomeados para ocupar postos importantes na Universidade. A FNFi também 

incorporou os cursos e o corpo social da antiga Universidade do Distrito Federal 

(UDF). Com a queda do regime de Vargas, em 1945, e o processo de 

redemocratização, a FNFi passou por algumas reformulações, por isso, em 1946, as 

escolas passaram a ser organizadas em departamentos assim distribuídos: Filosofia, 



                                                              

Matemática, Física, Química, História Natural, História e Geografia, Ciências Sociais, 

Letras e Pedagogia. 

Leitão da Cunha participou como membro representante da Universidade do 

Brasil no Conselho Nacional de Educação (Decreto n° 19.850 de 1931) nos anos de 

1940, 1943, 1945 e 1946. Tal Conselho tinha como objetivo ser um órgão consultivo 

do Ministro da Educação e Saúde Pública em assuntos ligados à educação nacional, 

com o propósito de elevar o nível da cultura nacional fundamentando no valor 

intelectual do indivíduo. 

Foi nomeado Ministro da Educação e Saúde logo após a deposição de Vargas 

e o fim do Estado Novo. O seu mandato à frente da pasta da Educação e Saúde foi 

de 30 de outubro de 1945 a 31 de janeiro de 1946. Nesse período, Leitão da Cunha 

elaborou o documento que deu origem ao Decreto-Lei n° 8.393, de 17 de dezembro 

de 1945, que conceberia na forma da lei a autonomia administrativa, financeira, 

didática e disciplinar à Universidade do Brasil. 

 

Atas do Conselho Universitário, Atas da Congregação da Faculdade 
Nacional de Filosofia, etc. –, deixam perceber, de forma muito clara, que a 
autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar, outorgada à 
Universidade, não chegou a ser implementada. Tal inferência leva a 
reconhecer que, ontem como hoje, a autonomia outorgada às universidades 
não passa muitas vezes de uma ilusão, embora se apresente, por vezes, 
como um avanço. (FÁVERO, 2006, p.28). 
 

Segundo Fávero (2006), a autonomia propriamente não chegou a ser 

implantada em sua prática no ambiente universitário. Leitão da Cunha marcou a sua 

gestão como grande incentivador da ciência e da intelectualidade nacionais e tinha 

como propósito a autonomia da Universidade do Brasil, assim, a instituição seria um 

modelo para uma expansão e solidez da produção do conhecimento brasileiro. 

Contudo, o período de sua gestão foi concomitante ao Estado do Novo em que o 

projeto de autonomia universitária se chocou com o autoritarismo da ditadura 

varguista e mesmo após o fim da ditadura, o que prevaleceu na prática com relação 

à Universidade foi a centralização administrativa pelo governo federal, mantendo 

uma forte ingerência nos assuntos acadêmicos. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
http://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1946


                                                              

Produção Literária de Raul Leitão da Cunha3 
 
Valor diagnóstico da função lombar, 1903  
 
Modernas doutrinas da imunidade,1908 
 
Anatomia patológica da paralisia geral, 1908 
 
Citologie du liquide cephalo-rachidien dans les affections nerveuses et mentales 
(coautor), 1910 
 
Lições de microbiologia geral (infecção e allergia), 1910  
 
Ultramicroscopia do sangue, 1912 
 
Tratado de anatomia o fisiologia patológica, 1917 
 
Técnica anátomo-patológica, 1918 
 
A sífilis, eleitora máxima, 1920 
 
Estudos sobre os blastomas, 1921 
 
A instrução no Brasil, 1921 
 
Tratamento de anatomia patológica, 1925 
 
Estrutura e operabilidade dos blastomas, 1926 
 
A crise atual do ensino no Brasil, 1928 
 
Educação e assistência (1935) 
 
Relatório do ano escolar de 1935, apresentado ao reitor da Universidade do Rio de 
Janeiro pelo diretor da Faculdade de Medicina Raul Leitão da Cunha (1936) 
 
Lugares de Memória com seu nome 
 
Escola Municipal Leitão da Cunha, Bairro Tijuca, Rio de Janeiro – RJ 
 
Avenida Leitão da Cunha, Bairro Parque Regina, São Paulo – SP - 05775-200 
 
Rua Leitão da Cunha, Bairro Miguel Couto, Nova Iguaçu - RJ – CEP 26070-422 
 
 
 

                                                           
3
 As obras literárias sem o endereço de acesso estão citadas na biografia de Raul Leitão da Cunha, 

da Academia Nacional de Medicina disponível em: 
http://www.anm.org.br/conteudo_view.asp?id=652&descricao=Raul+Leit%C3%A3o+da+Cunha+(Cad
eira+No.+84). Acesso em: 27 jan. 2020. 

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000739810&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000739810&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000739810&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000374314&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000374314&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000374314&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000407020&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000407020&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000407020&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000618479&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000618479&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000618479&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000204596&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000715247&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000715247&local_base=UFR01
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