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APRESENTAÇÃO

WALDENIR DE BRAGANÇA
Presidente da Academina Fluminense de Letras

Acadêmico Titular da Cadeira 29

 A Centenária Academia Fluminense de 
Letras, criada em 22 de julho de 1917, Academia 
de Letras Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 
acompanha e utiliza a tecnologia para criar a 
edição digital da Revista da Academia Fluminense 
de Letras.
 Ela surge inserida no Plano de Fomento 
pactuado com a Secretaria de Cultura de Niterói, 
com conteúdo que abrangerá a produção literária 
do corpo acadêmico – Classes de Letras, Belas 
Artes, Ciências e Ciências Sociais – e seções 
voltadas para a cidade onde tem sede.
 A nossa Academia, Nau Capitânia dos 
mares culturais fluminenses, guardiã da Memória 
e da História, tem entre suas finalidades:

• Estimular e promover a Cultura, as Ciências 
Sociais e as Artes, a valorização do Idioma e 
das Letras Nacionais;
• Contribuir para a preservação da memória 
dos vultos que se distinguiram na história 
literária, especialmente a do Estado do Rio 
de Janeiro;
• Apoiar iniciativas e eventos literários, 
socioculturais e entidades voltadas para o 
desenvolvimento das publicações literárias 
e artísticas, a memória e a história do Estado 
do Rio de Janeiro;
• Fomentar a cooperação e o intercâmbio 
entre academias e entidades congêneres.

 Em face desses objetivos, a Academia 
se encontra relacionada com a Federação das 
Academias de Letras do Estado do Rio de Janeiro 
/ FALERJ e com a Universidade Federal Fluminense 
– com a qual mantém convênio para ações 
através da PROEx-UFF (Pró-Reitoria de Extensão). 
Em decorrência, a Revista poderá receber a 
colaboração de integrantes das Academias 
de Letras do Estado, bem como notícias de 
atividades universitárias e das Secretarias de 
Cultura e Educação de Niterói, relacionadas com 
as da Academia, em seções específicas a elas 
destinadas.
 Confiamos que poderemos alcançar e mais 
estimular as interações acadêmicas, universitárias 
e institucionais, visando o propósito maior do 
crescente desenvolvimento sociocultural.
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MÁRCIA MARIA DE JESUS PESSANHA
1ª Secretária da AFL

Acadêmica Titular da Cadeira 6

A IMPORTÂNCIA 
DA REVISTA 

DIGITAL DA AFL 
NO CENÁRIO 
DA CULTURA 
FLUMINENSE

 Julgamos muito valiosa a iniciativa da 
Academia Fluminense de Letras ao nos brindar com 
a criação de uma Revista digital, com o objetivo de 
dar visibilidade às composições dos acadêmicos, 
que expressam em suas obras quadros essenciais 
da vida fluminense, priorizando os princípios e 
valores que norteiam as diretrizes fundamentais 
da AFL: Educação, Cultura e Ética.
 Além disso, de forma mais rápida, atual e 
abrangente, a Revista abre caminhos para uma 
comunicação mais eficaz e prazerosa com a 
sociedade, pois todos que acessarem o site da 
AFL poderão conhecer e acompanhar sua história, 
suas atividades culturais diversas e, em especial, 
a vida e obra dos Patronos das Cadeiras. Cumpre 
ressaltar que cabe aos Membros Titulares da AFL 
zelar pelo culto às Letras, honrar a instituição, 
e homenagear seus patronos e antecessores, 
prestando-lhes as devidas honrarias, e desse 
modo enfatizar a “imortalidade acadêmica”.
 Assim, na cartografia literária fluminense, a 
AFL com a publicação trimestral online da Revista 
preenche uma lacuna e constrói um marco 
exemplar de sua produção, em que os integrantes 
das diversas Classes: Letras, Belas Artes, Ciências e 
Ciências Sociais podem contextualizar e expressar 
suas mundividências, na elaboração de seus 
textos. 



Memória
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ALCYR PIRES 
VERMELHO 
(1906-1994)

Patrono da Cadeira nº 3 

Classe de Belas Artes

 Posso dizer que conheci Alcyr Pires 
Vermelho ao piano. Eu, menina lá pelos meus 10 
anos ou talvez menos, acompanhei meus pais 
numa festa de aniversário na casa de Alcyr e sua 
esposa Zezé. Naquela época eles moravam na 
Tijuca, no Rio de Janeiro. Essa amizade vinha lá 
de Muriaé, nossa cidade natal, e meu pai era um 
apreciador do talento de Alcyr. 
 A tarde chegando, papai decidiu que já era 
hora de voltarmos para casa. O caminho era longo, 
feito de bonde até a Praça XV onde pegaríamos 
a barca para Niterói. E foi no momento exato 
da nossa saída que Alcyr sentou-se ao piano e 
começou a tocar. Ainda me lembro do bem-estar 
que me invadiu. Era um som maravilhoso e eu 
nunca mais o esqueceria. 
 Naquele instante lamentei que a festa 
estivesse acabando para mim. Mas a música de 
Alcyr Pires Vermelho, e o seu piano, continuariam 
comigo ao longo da vida e nunca mais me 
abandonariam...
 Alcyr Pires Vermelho nasceu em Muriaé 
/ MG e ao longo da sua vida destacou-se 
como pianista e compositor da Música Popular 
Brasileira, tendo começado a tocar ainda muito 
jovem. Após concurso para o Banco de Comércio 
e Indústria de Minas Gerais veio para o Rio de 
Janeiro onde desenvolveu também a sua vida 
artística com brilhantes parcerias com Ary Barroso, 
Alberto Ribeiro, João de Barro, Davi Nasser, Pedro 
Caetano, Jair Amorim, Tito Madi, Mário Lago, 
Dorival Caymmi, Nazareno de Brito, entre outros. 
 Centenas de músicas foram criadas por 
Alcyr e entre elas lembramos Sandália de prata, 
Esmagando rosas, Dama das Camélias, Laura, 
Canta Brasil, entre tantas outras. Devemos 
destacar que sua vida artística foi marcada pela 
valorização da música popular com composições 
de excelente qualidade musical. Os temas variados 
da sua obra nos levam a destacar o valor histórico 
e social do nosso povo em sua essência, nas 
manifestações das festas populares tais como no 
carnaval, futebol e no amor. É quando se revela o 
compositor romântico e o brasileiro apaixonado 
por sua terra natal que ficou tão evidente nos 
sambas-exaltação que alcançaram sucesso 
indiscutível.
 Nas Artes Plásticas, dedicou-se à pintura, 
tendo em 1977 realizado uma exposição dos seus 
quadros no Hotel Nacional (Rio de Janeiro). Em 
1985 a Petrobrás lançou um LP promocional com 
seus maiores sucessos. 

DEILA SCHARRA
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 Na vida particular, foi um pai de família 
exemplar e para os amigos era um homem 
simples, bom e correto. 

Referência:
VARGAS, J.C. Alcyr Pires Vermelho – 100 Anos de 
Música. Criação e Edição: FUNDARTE – Fundação 
de Cultura e Artes de Muriaé/MG.

DEILA MARIA FERREIRA SCHARRA
Acadêmica Titular da Cadeira nº 3

Classe de Belas Artes
 Médica veterinária. Mestrado em 
Ornitopatologia pela Universidade Federal 
Fluminense. Aposentada, dedicou-se à Música, 
concluindo a graduação de Piano e Canto pela 
Universidade Estácio de Sá. Especialização em 
Musicoterapia – Conservatório Brasileiro de 
Música, em Geriatria e Gerontologia – UNESA e 
em Psicossomática e Cuidados Transdisciplinares 
com o Corpo – UFF. Atua como regente de Corais 
de 3ª e 4ª idades, com ênfase em técnica vocal 
e arranjos musicais. Publicou livros e artigos nas 
áreas de Medicina Veterinária e Música
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FRANCI MACHADO DARIGO 

ANDRADE 
FIGUEIRA 

(1833-1910)
Patrono da Cadeira nº 5

Classe de Letras

 Era um homem preparado para ações 
desafiantes da vida. Fluminense de nascimento 
teve por berço o município de Itaguaí, próximo da 
enseada de Mangaratiba, no dia seis de outubro 
de 1833. Era filho de José Luis Figueira e de dona 
Josefa de Andrade Baena, nome de solteira, 
ambos nascidos em Portugal.
 Teve formação de advogado pela Faculdade 
de Direito de São Paulo. Fez-se jurisconsulto, e veio 
a desempenhar papel relevante nas discussões 
do Código Civil, vinculando-se à carreira política, 
como deputado, entre 1869 e 1889. Abolicionista 
de boa têmpera lutou bravamente pela causa. 
Alcançou a presidência da Câmara de Deputados 
em 1886, tornando-se conselheiro de Estado em 
1888. Homem de lucidez inconteste pronunciou-
se, a seu tempo, como político monarquista, fiel 
aos seus princípios morais.
 Em 1883, sua amizade com Benjamim 
Constant sofreu abalos, vindo a tornar-se 
dissidente implacável na administração do 
Montepio Geral da União; essa inimizade 
perdurou até 1893, quando Andrade Figueira viu 
cair por terra seu objetivo primeiro – a volta da 
monarquia ao Brasil – usando da estratégia de 
contestar a lucidez constantiana ao final da vida 
do bravo republicano, que nasceu em Niterói e 
foi batizado aos cinco meses e meio, em Macaé, 
para onde se mudaram seus pais, em busca de 
melhores condições de vida. Sabemos que o 
artifício de Andrade Figueira resultou inútil, pois 
em 1900, quando foi estabelecida a Política dos 
Governadores, a República consolidou-se, como 
o regime liberal, constitucional e federativo como 
reza a Constituição de 1891. O País respirava 
novos ares de liberdade com os novos direitos 
civis adquiridos, hajam vista a libertação dos 
escravos em 1888 e a Proclamação da República, 
no ano seguinte.
 Andrade Figueira não era, em absoluto, 
partidário do escravismo, porém, entendia 
— acertadamente, a nosso ver — que uma 
proclamação abolicionista extemporânea, 
sem uma base estrutural para os forros e a 
preparação dos senhores proprietários de terras 
e do poder econômico, resultaria em desastre 
para a economia do País. Razão por que, do alto 
dos seus princípios morais e de marcante força 
política, como jurista, debateu-se veemente 
contra qualquer precipitação existente, lutou 
ferrenho contra o intento de Joaquim Nabuco, 
os dois respeitáveis, brilhantes nacionalistas 
empenhados no bem-estar da sociedade. Nabuco 



13

REVISTA FLUMINENSE DE LETRAS
e Andrade Figueira encontraram-se em frentes 
opostas, embora buscassem atingir o mesmo 
fim, sempre a defender valores éticos ante o 
Parlamento Nacional. Eram dois tribunos de 
largos recursos de oratória e figuras de admirado 
porte físico e moral. Por outro lado, não havia 
quem contradissesse o advogado, deputado 
fluminense, erudito, ele que, pessoalmente, 
alforriava os escravos de sua propriedade, 
recebidos como herança familiar. Protelava, de 
forma viril, no Parlamento e na sociedade civil, a 
decisão intempestiva. Entretanto, a certa altura 
dos acontecimentos, o clamor popular venceu 
a querela existente e a Princesa Isabel assinou a 
libertação em 13 de maio de 1888.
 Andrade Figueira alçou à presidência da 
Província de Minas Gerais, por alguns meses, nos 
anos de 1868 e 1869. Destacou-se como ministro 
plenipotenciário em Montevidéu, no Uruguai. 
Viveu algum tempo isolado na Europa, mas em 
1900, integrou-se à conspiração monarquista. 
Resultou ser aprisionado, logrando, após 
julgamento, a absolvição. Esteve a braços com a 
elaboração e instalação do Código Civil Brasileiro, 
em colaboração com o notável Clóvis Bevilacqua, 
embora, ambos – espíritos acirrados e veementes – 
antagonizarem-se nas ideias políticas. Bevilacqua 
endossava o epíteto de “campeão do Direito em 
vigor”, atribuído ao adversário.
 Homens dessa compleição moral e política 
fazem-nos evocar, quando há poucos anos, em 
Missa Solene, realizada nas dependências do 
Colégio Anchieta, em ação de graças pelo jubileu 
de ouro de sacerdócio do confrade da Academia 
Friburguense de Letras, o Bispo Diocesano de 
Nova Friburgo, Dom Rafael Llano Cifuentes, 
recomendamos então a um parlamentar presente 
em cumprimento cordial: “Deputado, nos dias 
de hoje, leia sempre Max Weber!”. Assentindo, 
estendeu-nos a mão e respondeu: “Obrigado, 
eu o leio sempre!”. Há que se buscar, em tempos 
de caos, bons e éticos modelos políticos, nós o 
sabemos. 
 O Patrono publicou algumas obras: 
Observação sobre a Invasão dos Holandeses no 
Brasil; Dissertação: a divisão das pessoas em nobres 
de diversas jerarchias e plebeos consagrada pelo 
direito civil portuguez das ordenações subsiste ainda 
entre nos?Que Para Obter o Grao de Doutor em 
Sciencias Juridicas e Sociaes Apresentou Domingos 
de Andrade Figueira. São Paulo, Typographia 2 de 
Dezembro, 1857, 16 p. 
 Sabe-se que a Questão Dinástica Brasileira 

ocupou os ânimos e as mentes da intelligentsia 
monarquista, envolvida diretamente. No seu 
cerne, os direitos sucessórios aos títulos de Chefe 
da Casa Imperial Brasileira, Príncipe Imperial 
do Brasil e Príncipe do Grão-Pará, que definiria 
de jure a linha sucessória ao trono imperial 
brasileiro, que é disputada por alguns membros 
e partidários dos ramos dinásticos de Petrópolis 
e Vassouras. A celeuma teve berço a partir da 
renúncia de Dom Pedro de Alcântara e de seus 
descendentes aos direitos sucessórios do Trono 
Imperial, por exigência de sua mãe, D. Isabel 
Leopoldina, então chefe da Casa Imperial, em 
fins do ano de 1908, em pleno século vinte, já 
vigorando o regime republicano de governo 
no Brasil. A razão da exigência advinha da não 
aceitação, por parte da Princesa Isabel, que seu 
filho, então Príncipe Imperial, contraísse núpcias 
com Isabel Dobrzensky, condessa de Dobrzenicz, 
a qual não portava o dote de nobreza maior. Era 
da tradição da Casa Imperial, seus pretendentes, 
além de ter que manter a nacionalidade brasileira, 
só poderem casar-se com dinastas de altas casas 
monárquicas. Diz a nota hitórica, que a condessa 
herdara o singelo título de pouca expressão e 
tradição de seu avô João José II, feito primeiro 
conde de Dobrzenicz. Fato, porém, contestável, 
pois quem herdara o condado foi seu irmão, 
Joaquim José III, e o título de condessa, assim, era 
tido por muitos como adquirido por cortesia. O 
órgão oficial encarregado do zelo dos assuntos de 
interesse da Monarquia, o Diretório Monárquico 
do Brasil, criado pelo Visconde do Ouro Preto 
em 1890, recebeu em 9 de novembro de 1908, 
o documento de renúncia, assinado em três 
vias. Ocorreu, quando a notícia de fato chegou 
ao Brasil. Domingos de Andrade Figueira, já no 
final da vida, rejeitou-a, juntamente com outros 
nomes eminentes do Império extinto: Visconde 
do Ouro Preto, Lafayette Rodrigues Pereira e 
João Alfredo Corrêa de Oliveira, todos ministros 
do Império. Mas, não havia sido formado um 
governo imperial no exílio para o aprovo oficial. O 
Diretório Monárquico do Brasil não foi consultado 
ou mesmo pedido seu aconselhamento por parte 
da Princesa. 
 Conclusão: Em decorrência da renúncia, 
D. Pedro de Alcântara perdeu os títulos da Casa 
Imperial, cujos direitos de sucessão passaram 
a seu irmão D. Luís Maria Filipe, o benjamim, a 
cujo filho, D. Pedro Henrique, nascido um ano 
antes, passou o título de Príncipe do Grão-Pará, 
que cabe ao primogênito do Príncipe Imperial do 
Brasil.
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 Sobre o desfecho da Questão Dinástica 
Brasileira, haveria muito mais a ser relatado por 
haver sofrido desdobramentos naturais e de 
herança; certamente, isso poderá ser mostrado em 
outra tribuna. Mas, fora de dúvidas, que se trata 
de uma querela apaixonante de nossa História.
 O Patrono da Cadeira nº 5, Domingos de 
Andrade Figueira, faleceu no dia 14 de agosto 
de 1910, na cidade do Rio de Janeiro, capital do 
Brasil. 

FRANCI MACHADO DARIGO 
Acadêmica Titular da Cadeira nº 5

Classe de Letras
 Nascida em Campos dos Goytacazes, 
em 1939, tem licenciatura plena em História, 
pós-graduação em História e em Filosofia, pela 
Universidade Santa Úrsula. Membro de várias 
academias literárias fluminenses, da capital e 
interior, é autora de: Antônio Conselheiro Revisitado 
(2002), Manhã das Lembranças do Amor (2002), 
Historiografia em Ensaios (2011) e Encontros com 
a História (no prelo).
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EDUARDO ANTÔNIO KLAUSNER

AZEVEDO CRUZ 
(1870-1905)

Patrono da Cadeira n° 8

 Classe de Letras

 João Antônio de Azevedo Cruz viveu 
intensamente os seus trinta e cinco anos de vida. 
Foi impetuoso, idealista, orgulhoso, corajoso, 
guerreiro, honesto, apaixonado, romântico, 
talentoso para a política, para a retórica e para as 
letras. 
 Republicano, interrompeu os estudos de 
Direito, em São Paulo, para servir no Batalhão 
Acadêmico de São Paulo, em defesa do Marechal 
Floriano Peixoto quando da Revolta da Armada. 
Advogado, ficou afamado por sua oratória e 
inteligência quando atuava no Tribunal do Júri. Na 
política, foi eleito deputado e tornou-se tribuno 
respeitado e dotado de excepcional loquacidade. 
No exercício do cargo de chefe de Polícia do Estado 
do Rio de Janeiro, nomeado pelo Presidente do 
Estado, Quintino Bocaiuva, em 24 de julho de 
1903, foi enérgico e correto ao enfrentar diversas 
agitações políticas.
 Concomitantemente com os estudos 
universitários, e mesmo depois, trabalhou 
como jornalista, colaborando para os jornais A 
República, A Gazeta do Povo, Monitor Campista e 
também na imprensa de São Paulo e do Rio de 
Janeiro. Destacou-se como jornalista político e 
firme aliado de Nilo Peçanha, também campista, 
na época deputado federal e, posteriormente, 
sucessor de Quintino Bocaiuva no governo do 
Estado do Rio de Janeiro.
 Nas Belas-Letras, o Patrono Azevedo 
Cruz foi poeta e teatrólogo célebre. No teatro, 
destaca-se a peça Terra da Goiabada, revista de 
costumes locais, produzida em parceria com 
Manuel Antônio Álvares de Azevedo Sobrinho, 
em 1896, que fez estrondoso sucesso, e Benta 
Pereira, em 1899, que marcou época. Como poeta, 
apesar da divergência sobre ser ele parnasiano ou 
simbolista, o certo é que passou para a história da 
Literatura nacional entre os pioneiros simbolistas, 
um “lírico simbolista” como o classificou Andrade 
Muricy. 
 Azevedo Cruz nasceu na Freguesia de Santa 
Rita da Lagoa de Cima, Município de Campos 
dos Goytacazes, em 22 de julho de 1870, filho de 
Joaquim Antônio de Azevedo Cruz, negociante 
de posses, e de Constantina do Espírito Santo. 
Teve quatorze irmãos, mas só ele e o mais velho 
sobreviveram à infância. Jovem já se destacava 
entre os colegas como orador e dedicava-se à 
poesia. Casou-se com Adelaide Bastos Lôbo em 
3 de setembro de 1898, no Rio de Janeiro, aos 28 
anos de idade, com quem teve um casal de filhos. 
Faleceu em Nova Friburgo, vítima de tuberculose, 
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aos 35 anos de idade, em 22 de janeiro de 1905.
 Na sua Campos dos Goytacazes, que tanto 
amou, Azevedo Cruz dá nome a rua, e tem um 
busto na Praça Nilo Peçanha, ao lado do prédio 
que sedia a Academia Campista de Letras. Alguns 
versos do seu mais afamado poema Amantia Verba 
(Palavras Apaixonadas), verdadeira declaração de 
amor a Campos, com melodia de Newton Périssé 
Duarte, compõem a música denominada Campos 
Formosa, Hino Oficial do Município de Campos 
dos Goytacazes desde 26 de dezembro de 1967.
 “Azevedo Cruz tinha as cordas do 
coração afinadas com o amor, o ideal, o direito, 
a liberdade e a natureza”, poeticamente afirma 
o seu biógrafo, Acadêmico Herval de Souza 
Tavares, que também ocupou a Cadeira número 8. 
Homem de porte elegante e barbicha bifurcada, 
sempre acompanhado da bengala, que lhe dava 
austeridade, escreveu nos jornais de Campos 
sob pseudônimos: Gil Vaz, Nobre Velasco e Vaz 
Nunes, especialmente durante sua integração na 
campanha republicana.
 Os seus primeiros versos foram publicados 
na Revista Aurora. Depois, publicou a sua poesia 
em diversos jornais. Segundo consta, pediu à 
esposa que nunca deixasse sair em livros seus 
versos esparsos em jornais, mas é certo que em 
1901 foi publicada uma plaqueta denominada 
Profissão de Fé, organizada por amigos e 
admiradores, a qual traz seis dos seus melhores 
poemas: Amantia Verba; Marechal Floriano; Ave, 
Libertas; 13 de Maio; Esmola e Benta Pereira.
 A Academia Campista de Letras e a 
Federação das Academias de Letras do Brasil 
reuniram, selecionaram e publicaram, em 1943, 
poemas de Azevedo Cruz no livro intitulado 
Sonho, com apresentação de Aurino Maciel, da 
Academia Pernambucana de Letras. A publicação, 
que não cobre a totalidade de sua produção, 
traz 34 sonetos, 27 poemas livres e algumas 
trovas, totalizando 128 páginas. Não constam 
nessa publicação, há muito esgotada, os poemas 
Marechal Floriano, 13 de Maio e Esmola.
 O primeiro ocupante da Cadeira n° 8, 
Homero Pinho, com a aprovação de seus pares 
cofundadores desta Academia de Letras, escolheu 
como patrono da Cadeira o poeta e jurista 
campista Azevedo Cruz.
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EDUARDO ANTÔNIO KLAUSNER
Acadêmico Titular da Cadeira nº 8

Classe de Letras
 Mestre e doutor em Direito Internacional 
e da Integração Econômica, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Juiz de Direito do 
Poder Judiciário/RJ e professor permanente do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Direito da Universidade Católica de Petrópolis. 
Foi defensor público e advogado. Membro de 
diversas entidades educacionais e culturais. Autor 
de Direitos do Consumidor no Mercosul e na União 
Europeia: acesso e efetividade e Direito Internacional 
do Consumidor: a proteção do consumidor no 
livre-comércio internacional. Coautor de outras 12 
obras. Autor de artigos e trabalhos jurídicos.
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MARIA DO CARMO SOARES CORDEIRO

B. LOPES
(1859-1916)

Patrono da Cadeira nº 9

Classe de Letras

 Na Serra do Sambê, raios de sol 
entrecortando os galhos das árvores e 
iluminando as quaresmeiras nestas manhãs de 
outono misturam-se ao cântico dos pássaros e à 
excelência das flores, deixando àqueles que têm 
o prazer e o privilégio de usufruir deste presente 
da Mãe Natureza, descortinar Boa Esperança – 2º 
distrito do Município de Rio Bonito, Estado do 
Rio de Janeiro; lugar onde nasceu Bernardino da 
Costa Lopes, o poeta B. Lopes. 
 A paisagem descortinada é um convite a 
uma viagem no tempo. Assim, caminhemos de 
volta ao passado e isto feito, nos depararemos 
com um arraial, nada mais do que um pequeno 
povoado, uma aldeia. Observemos então uma 
composição familiar: o pai, Antônio – escrivão 
do Registro Civil; a mãe, Marciana – costureira. 
Todos Costa Lopes. Os Costa Lopes houveram 
Bernardino. Bernardino da Costa Lopes – nascido 
em 19 de janeiro de 1859 e que desde a infância 
se mostrava um observador dando asas à 
curiosidade e à imaginação, as quais, anos mais 
tarde, com muita sensibilidade registraria em 
versos de pura poesia. A bem da verdade, a família 
completa incluía a irmã Alcídia e os irmãos João 
e Artur. Neste contexto familiar e envolto pela 
beleza silvestre da região banhada por córregos 
que atravessavam campos iluminados à noite 
pela luz do luar, exatamente neste contexto de 
simplicidade, o poeta passou a infância, período 
que mais tarde retrataria com lirismo nas suas 
primeiras composições poéticas, das quais no 
soneto Berço ficou para sempre imortalizada a 
sua terra natal.
 Conhecer a obra de B. Lopes é passear 
pela natureza humana. É sorver a ingenuidade 
dos primeiros anos reunidos em Cromos, com 
maestria. É penetrar na irreverência, na ambição 
de ascensão social, ambas refletidas na boemia. É 
ir mais adiante: é entender o homem que não se 
curvou às convenções e preconceitos, percorrendo 
caminhos nem sempre abertos à sua reconhecida 
inteligência e perspicaz sensibilidade. B. Lopes 
deixou um legado de amor à vida, quer ela se 
lhe apresentasse simples, ingênua, quer se lhe 
mostrasse a face cruel dos desenganos. A trova 
de número cento e oito assinada pelo poeta, 
conterrâneo e acadêmico Renato de Lacerda 
no livro Meu Rimário, talvez, com sua leitura, 
contribua para que possamos melhor entender B. 
Lopes. Assim escreve Renato de Lacerda:
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Dizem que todo poeta
é perene sofredor,
por viver emaranhado
nas artimanhas do Amor...

 
 São inúmeros os testemunhos do valor 
da obra belopeana ao longo dos anos. Em 1945 
a Livraria Editora Zélio Valverde lança no Rio de 
Janeiro, fazendo parte da Coleção Grandes Poetas 
do Brasil, as poesias completas do rio-bonitense 
B. Lopes.
 Mas antes, muito antes de 1945, mais 
precisamente a 18 de setembro de 1916 o imortal 
B. Lopes, patrono da Cadeira 9 da Classe de Letras 
da Academia Fluminense de Letras é convidado 
pela “indesejada das gentes” para segui-la, e 
assim o fez, deixando-nos órfãos de seu invulgar 
talento literário mas nos legando como herança 
verdadeiras obras-primas da poesia brasileira: 
Cromos, Pizzicatos, Dona Carmem, Brasões, Val 
de Lírios, Sinhá Flor, Pela Época dos Crisântemos, 
Helenos, Lírio de Quatorze Pétalas, Plumário, 
Patrício.
 Para os que querem mergulhar no universo 
de sentimentos retratados, nada melhor neste 
período de pandemia pelo coronavírus – Covid 
19 por que passa a humanidade, do que se 
debruçar sobre a obra B. Lopes o poeta fidalgo, 
organizada e apresentada por Liane Arêas – 
do Cenáculo Fluminense de História e Letras, 
volume 3 da Coleção Introdução aos Clássicos 
Fluminenses, editada em Niterói no ano de 2010 
pela NitPress. Ao final da leitura a organizadora 
oferece a bibliografia do poeta, relacionando 
também referências bibliográficas, um verdadeiro 
presente para os leitores.
 Ocupar atualmente a Cadeira nº 9 da 
Classe de Letras da Academia Fluminense de 
Letras honra-me de tal forma que me sinto 
privilegiada por ser uma das vidas que dão 
vida à Academia, como muito bem escreveu o 
presidente Dr. Waldenir de Bragança, e por ter 
como antecessores Leir Moraes, Lyad de Almeida, 
Maurício de Lacerda e Olavo Bastos indo portanto 
ao encontro do patrono B. Lopes.
 Do alto da Sambê, nestas manhãs 
outonais...

MARIA DO CARMO SOARES CORDEIRO
Acadêmica Titular da Cadeira nº 9

Classe de Letras
 Bibliotecária, professora, escritora e poetisa. 
Bacharel em Biblioteconomia e Documentação, 
UFF. Trabalhou na Biblioteca Pública Estadual de 
Niterói. Organizou o acervo da Casa da Cultura 
e respondeu pelo Departamento de Cultura de 
Rio Bonito. Publicou Como foi que um rio bonito 
transformou-se numa cidade sorriso; Jardim 
de sonhos; Duque de Caxias, 22: o endereço da 
felicidade; Como somos: o rio-bonitense tal qual 
ele é; Ao pé da serra: um paraíso (colaboração). 
Compôs a Oração de Graças pelo Centenário da 
Academia Fluminense de Letras.
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CLEBER FRANCISCO ALVES

CARLOS DE
 LACERDA

(1853-1897)
Patrono da Cadeira nº 12

Classe de Letras

 A cadeira número 12 da Academia 
Fluminense de Letras tem como patrono Luiz 
Carlos de Lacerda, jornalista, escritor e inflamado 
orador que se notabilizou pela defesa do fim da 
escravidão no Brasil. Ele, que viveu no século XIX, 
embora homônimo, não deve ser confundido 
com o outro jornalista e político famoso também 
chamado Carlos de Lacerda, homem do século XX, 
que exerceu o cargo de governador do Estado da 
Guanabara nos anos sessenta do século passado. 
 O Carlos de Lacerda, que é o nosso patrono, 
nasceu na cidade de Campos dos Goytacazes 
no dia 25 de maio de 1853, filho do médico 
João Batista de Lacerda, e foi reconhecidamente 
um dos mais aguerridos líderes do movimento 
abolicionista, no norte fluminense. Consta que, 
apesar de ter ido estudar no Rio de Janeiro, não 
chegou a concluir seu curso. Foi então trabalhar 
na estrada de ferro que ligava Niterói a Campos, 
ocasião em que adoeceu contaminado pela 
malária. De volta a sua cidade natal, casou-se 
com D. Olympia Lacerda, com quem viveu até a 
morte. No período de 1879 a 1881 teria exercido 
a função de delegado de Polícia em Campos: seus 
biógrafos destacam sua atuação pautada pela 
justiça, e o esforço de coibir condutas de tortura 
e de humilhação contra os escravos na área de 
sua circunscrição. Certamente não deve ter sido 
tarefa fácil a cumprir, naquela quadra histórica de 
um ambiente socioeconômico e cultural marcado 
pelo autoritarismo e pela soberba dos senhores de 
engenho e em que os sentimentos humanitários 
não eram muito cultivados...
 Em sua luta pela extinção do regime 
servil, Carlos de Lacerda fundou e dirigiu o jornal 
Vinte e Cinco de Março, nome alusivo à data de 
25 de março de 1884, quando foi aprovada a 
abolição dos escravos na, então, Província do 
Ceará. Nas colunas de sua gazeta, esgrimia hábil 
e incisivamente a espada da palavra denunciando 
as arbitrariedades cometidas por fazendeiros 
cruéis que sordidamente maltratavam os negros 
cativos. 
 Manejava não apenas a palavra escrita, 
na sua ardorosa campanha antiescravagista; foi 
ele um dos criadores da Sociedade Campista 
Libertadora e, mais tarde, do Clube Abolicionista 
Carlos de Lacerda: no âmbito das atividades 
dessas agremiações, proferia arrebatadores 
discursos seja em praças públicas ou no recinto 
do Teatro Empyrio Dramático de Campos, para 
sensibilizar a opinião pública pela causa que 
defendia tão ardorosamente. Tal qual inúmeros 



20

REVISTA FLUMINENSE DE LETRAS
outros abolicionistas dessa época, Carlos de 
Lacerda não era originariamente partidário do 
movimento republicano, ao qual só veio a aderir 
após a queda da Monarquia. 
 Os anais da história registram que o 
intrépido Luiz Carlos de Lacerda promovia ações 
diretas que irritavam sobremaneira os fazendeiros: 
libertava os cativos, escondendo-os num cômodo 
camuflado da sede do jornal Vinte e Cinco de 
Março e depois os levava para os quilombos. 
Muitos foram enviados para o Ceará, onde já 
havia sido decretado o fim da escravidão. Incitava 
os escravos à revolta, solicitava formalmente às 
autoridades a instauração de inquéritos e exames 
de corpo de delito por ofensas a escravos e, nas 
contendas públicas, palestras e julgamentos, 
exibia instrumentos de tortura com o propósito 
de sensibilizar seus ouvintes e suscitar adesão à 
causa que defendia. Certamente com o intuito de 
chacoalhar as consciências, convicto da retidão 
de seus ideais, promovia atos que poderiam 
ser configurados como de desobediência civil, 
fomentando a queimas dos canaviais de senhores 
de escravos mais renitentes, provocando 
enormes prejuízos aos detentores do poder 
político e econômico. De acordo com Evaristo de 
Moraes, Lacerda “foi o motor central da agitação 
abolicionista em Campos, o mais perseguido pelo 
ódio dos proprietários de escravos”.
 Após assinatura da Lei Áurea que decretou 
o fim de escravidão no Brasil, no ano de 1889, 
Carlos de Lacerda chegou a ser processado, 
sob acusação de ser o mandante do crime de 
assassinato de um importante fazendeiro: embora 
tenha sido absolvido, após esse episódio passou 
a ter crises nervosas e seu quadro de saúde se 
agravou, vindo a falecer em 19 de maio de 1897, 
prestes a completar 44 anos de idade. Mais de três 
mil pessoas compareceram ao seu sepultamento, 
e toda a cidade parou para assistiu ao cortejo. 
As liras “Operários Campistas”, “Guarany”, 
“Conspiradora” e “Apollo” executaram as marchas 
fúnebres durante o trajeto, que durou três horas.
 Como disse o ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes, meu predecessor na titularidade desta 
Cadeira 12 da Academia Fluminense de Letras, em 
seu memorável discurso de posse no sodalício, 
“pela nobreza dos instintos, Lacerda é o Nabuco 
fluminense. Não compreendia a sociedade 
desalmada, dividida em senhores e escravos”. 
Por todas as suas virtudes, Luiz Carlos de Lacerda 
foi o escolhido por seu conterrâneo campista, o 
escritor e conferencista Tomé Guimarães, para ser 

o patrono perpétuo da cátedra de que Guimarães 
foi o primeiro ocupante, na entidade literária 
maior de nosso Estado do Rio de Janeiro.
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CLEBER FRANCISCO ALVES
Acadêmico Titular da Cadeira nº 12

Classe de Letras
 Professor universitário e defensor público. 
Graduado em Direito pela Universidade Católica de 
Petrópolis, com pós-doutorado na Universidade 
de Londres. Mestre e doutor em Ciências Jurídicas 
pela PUC-RIO. Professor da Universidade Católica 
de Petrópolis e da Faculdade de Direito da UFF. 
Autor dos livros Justiça para todos! A assistência 
jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e 
no Brasil; Defensoria Pública no Século XI: Novos 
horizontes e desafios; e O princípio constitucional 
da dignidade da pessoa humana: o enfoque da 
Doutrina Social da Igreja, além de inúmeros 
artigos em periódicos nacionais e estrangeiros. 
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ALBA HELENA CORRÊA

CASIMIRO
 DE ABREU

(1839-1860)
Patrono da Cadeira nº 13

Classe de Letras

 Recordo o dia 13 de dezembro de 2012. Aos 
80 anos, vivi uma tarde esplendorosa em minha 
caminhada terrena. A honra que a Academia 
Fluminense de Letras me concedeu, ganhou ainda 
maior valor, permitindo-me ocupar a cadeira nº 
13, da Classe de Letras, patronímica de CASIMIRO 
DE ABREU. Sempre o admirei, desde os tempos 
do velho Grupo Escolar, quando, com prazer, 
eu decorava suas poesias. Com que alegria as 
declamava!
 O talento do “Poeta da Juventude” 
desabrochou na sua mais tenra idade. Versejou 
com a inspiração de quem abre as janelas da 
própria alma, por isso conseguiu nos elevar aos 
páramos celestiais. Sua obra é atemporal – há de 
perpetuar-se através dos séculos porque falar de 
amor é um tema eterno.
 Tive a “ousadia” de escrever, para 
CASIMIRO, um simples poema. Foi a forma poética 
que encontrei de expressar ao “meu irmão de 
sonhos”, a admiração que sempre lhe devotei.

PARA CASIMIRO

1.
Teus poemas, CASIMIRO,
evocam doce lembrança

dos bons tempos de criança.
E ao ouvirmos tua voz

cantando as glórias da infância,
no espaço da liberdade,

nos voos da ingenuidade,
tu falas por todos nós!

2.
E na tua juventude,

malgrado a triste existência,
no verdor da adolescência,

longe da pátria e do lar,
carpiste a dor do exilado.

A “aurora” da tua vida,
a doce infância querida,

vivias a recordar!
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3.

Onde o Sol, o mar, as flores?
Onde o céu de primavera?

Dolorosa foi a espera
de um dia, à pátria voltar:

beijar o solo querido,
rever as tuas estrelas

(que prazer seria vê-las)!
Só te restava... sonhar!

4.
Dos sonhos, brotaram versos
– a inspiração fez-se flores.

A “Virgem Loura” de amores
foi regada no teu pranto,
ganhou cores e perfumes.
A imensa dor da saudade

marcou tua mocidade
na beleza do teu canto!

5.
Teu lirismo é comovente!
Na emoção do bucolismo

exaltaste o patriotismo
com o orgulho dos ufanos

e o amor à terra natal
Com grande simplicidade,
mostraste a genialidade

na lira dos “Meus Oito Anos”.

6.
Meu patrono, CASIMIRO,
temos muita identidade:

da infância, sinto saudade
pois se foi... não volta mais!
Quando estou a recordá-la,

sou criança novamente,
depois, passo a adolescente...

É prazeroso demais!

7. 
Minha saudade é “velhinha”:
dez vezes maior que a tua,

no passado, ela recua
por caminhos soberanos,

recompondo a minha história.
Perdoa a minha ousadia:

plagiando escreveria
sobre os “Meus Oitenta Anos”!

ALBA HELENA CORRÊA
Acadêmica Titular da Cadeira nº 13

Classe de Letras
Pedagoga – Faculdade Fluminense de Filosofia, 
pós-graduada em Orientação Educacional – 
Faculdade Nacional de Filosofia. Mestre em 
Educação – UFF. Trovadora, sonetista, cordelista, 
haicaísta, cronista, contista, biógrafa, ensaísta e 
declamadora diplomada. Colaboradora do jornal 
Unidade e da Universidade Aberta da Terceira 
Idade. Membro das Academias Brasileiras de 
Literatura de Cordel e de Trovas, e membro 
correspondente das Academias Itaperunense de 
Letras e Cachoeirense de Letras. Vice-presidente 
da União Brasileira de Trovadores / Seção Niterói. 
Integrante dos Escritores ao Ar Livro e do Calçadão 
da Cultura.
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LÚCIA REGINA ANTUNES DA MOTTA

CHIQUINHA 
GONZAGA

(1847-1935)
Patrona da Cadeira nº 4

Classe de Belas Artes

 Chiquinha Gonzaga foi uma pianista, 
maestrina e compositora carioca. Considerada 
uma das maiores influências da música popular 
brasileira, foi a primeira mulher a reger uma 
orquestra no Brasil. Sua vida foi marcada pelo 
sucesso na música, o desafio à sociedade patriarcal 
do período regencial e a luta abolicionista.
 A participação de Chiquinha Gonzaga no 
cenário artístico brasileiro foi fundamental para a 
definição da identidade musical do País no início 
do século XX. Compôs cerca de 2 mil canções e 
77 peças teatrais. Seus feitos foram inigualáveis e 
suas músicas jamais esquecidas, além de ter sido 
uma das fundadoras da organização da Sociedade 
Brasileira de Autores Teatrais, que protege os 
direitos autorais dos artistas.
 Chiquinha Gonzaga nasceu Francisca 
Edwiges Neves Gonzaga. Seu pai era o militar do 
Exército José Basileu Neves Gonzaga e a mãe Rosa 
Maria Neves Lima, filha de uma escrava liberta. 
Foi educada para os ofícios do lar, ser uma dama 
da sociedade e aprendeu sozinha a tocar piano.
 Foi casada por imposição do pai quando 
tinha 16 anos com Jacinto Ribeiro do Amaral, 
militar da Marinha, união que pouco durou pelo 
marido não aceitar que ela se dedicasse à música. 
Pouco tempo depois Chiquinha Gonzaga foi viver 
com o engenheiro João Batista de Carvalho. A vida 
amorosa da pianista foi marcada por escândalos 
para a época, porque divorciou-se também do 
segundo marido, que a traiu. A família não lhe deu 
apoio e Chiquinha voltava-se, cada vez mais, para 
a música, após perder a guarda dos filhos. Aos 52 
anos, após décadas dedicadas à música, conheceu 
e apaixonou-se por João Batista Fernandes Lage, 
um estudante de música de 16 anos. A diferença de 
idade era muito grande, e temendo o preconceito, 
Chiquinha escondeu o relacionamento adotando 
João Batista como filho. Assim, pôde viver o 
grande amor evitando escândalos e em respeito 
aos seus filhos, protegendo também sua brilhante 
carreira. 
 A partir de 1877, passou a fazer da música 
uma profissão, condição ainda inédita para a figura 
feminina no Brasil. Sua primeira composição de 
sucesso foi Atraente.
 Chiquinha contou com o auxílio do 
pianista português Artur Napoleão dos Santos 
para melhorar a técnica ao piano. A parceria lhe 
rendeu a primeira regência no teatro, em janeiro 
de 1885, quando apresentou a opereta A Corte na 
Roça.
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 A consagração com a música chega na 
virada do século, com a marchinha Ó Abre Alas. 
A marchinha foi composta como alusão ao 
andamento do cordão da Rosa de Ouro do Andaraí, 
onde Chiquinha Gonzaga morava. A canção 
foi repetida na passagem do século XIX para o 
século XX e é mantida no repertório carnavalesco 
até os dias atuais. Outro clássico marcante de sua 
autoria foi Lua Branca, considerada uma das mais 
célebres canções brasileiras.
 Chiquinha Gonzaga morreu no Rio de 
Janeiro, aos 87 anos, em 28 de fevereiro de 1935. 
 A importância de Chiquinha Gonzaga para 
a música nacional foi reconhecida também por 
lei. A partir de 2012, na data do nascimento da 
artista, 17 de outubro, passou a ser comemorado 
o Dia da Música Popular Brasileira. Dada sua 
importância para a cultura brasileira, seu nome 
está em avenidas, ruas, praças e escolas do País.
 A obra de Chiquinha Gonzaga inclui peças 
para piano, piano solo e canto. A artista passeia 
por diversos ritmos, como tangos brasileiros, 
canções, polcas, valsas, habaneras, fados, baladas, 
modinhas, choros, mazurcas, dobrados, duetos, 
serenatas e peças sacras. O acervo de Chiquinha 
Gonzaga foi protegido pelo companheiro João 
Batista Gonzaga, mas há muitos trabalhos ainda 
inéditos. 

LÚCIA REGINA ANTUNES DA MOTTA
Acadêmica Titular da Cadeira nº 4

Classe de Belas Artes
 Formada em Educação Artística – Faculdade 
Bennet de Ensino, no Rio de Janeiro. Cursos: Pintura 
a Óleo, em tecido e vidro; Fotografia – Sociedade 
Fluminense de Fotografia; Piano – Conservatório 
de Música de Niterói. Pianista, acordeonista e 
violonista, apresentou-se em recitais no Rio de 
Janeiro, Niterói e Brasília. Realizou exposições de 
fotos e pinturas. 
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LEDA MENDES JORGE 

FRANCISCO 
MIGNONE

(1897-1986)
Patrono da Cadeira nº 5

 No ano de 1897, em 3 de setembro, 
nasceu em São Paulo, filho de pais italianos, o 
nosso grande compositor, virtuoso concertista, 
excelente acompanhador e regente Francisco 
Paulo Mignone.
 Sempre incentivado pela mãe, Dona Virgínia 
Mignone, estudou música com seu pai Alfério 
Mignone, exímio flautista e maestro, professor no 
Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. 
Aos 13 anos passa a atuar como flautista e pianista 
condutor em orquestras de cinema. Integra 
também grupos de choro e compõe canções 
populares assinando com o pseudônimo de Chico 
Bororó (em 1914 abandonou o pseudônimo).
 No CDMSP (Conservatório Dramático 
e Musical de São Paulo) formou-se em flauta, 
piano e composição, tendo sido aluno de Savino 
de Benedictis (harmonia) e Agostino Cantu 
(harmonia, composição e contraponto).
 Aos 21 anos Mignone escreveu a primeira 
canção do catálogo Alma Adorada, com textos 
em português e italiano, e apresentou-se pela 
primeira vez em público, tocando composições 
suas ao piano.
 No ano de 1918, foram apresentadas suas 
primeiras peças orquestrais Caramuru e Suíte 
Campestre, regidas por seu pai e que lhe renderam 
bolsa de estudos. 
 Entre 1920 e 1929 esteve em Milão, 
aperfeiçoando-se com Ferroni, tendo viajado 
também para a Espanha.
 Escreveu, em 1923, a ópera Contratador 
de Diamantes, com temas afro-brasileiros, da 
qual separo um do segundo ato, Congada, peça 
de grande brilho e colorido, cheia de brasilidade, 
considerada sua obra para orquestra de maior 
êxito, pela repercussão que tem tido no Brasil e 
no estrangeiro. Essa peça foi tocada no Rio de 
Janeiro e em São Paulo por Richard Strauss com 
a Filarmônica Vienense, sob a direção de Emil 
Cooper.
 Sua ópera La Inocente fez estreia no Rio de 
Janeiro em 1928.
 A princípio as composições de Mignone 
eram universalistas, porém, ele aderiu ao 
movimento nacionalista de 1920, onde as linhas 
melódicas, repletas de belezas inspiradas no 
folclore, tornaram-se conhecidas no Brasil e no 
exterior.
 De volta a São Paulo em 1929, torna-
se professor do CDMSP e se aproxima das 
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propostas nacionalistas de seu colega e amigo de 
Conservatório, Mário de Andrade. Um ano depois 
grava, em solo de flauta, suas peças Um morto a 
pé, Cantiga de Ninar e Contratador de Diamantes.
 Casou-se em 1932 com Liddy Chiaffarelli, 
filha do professor de piano Luigi Chiaffarelli. 
Mudou-se para o Rio de Janeiro e passou a 
lecionar no Instituto Nacional de Música.
 Em torno de 1934 obteve muito sucesso 
com a Suíte Brasileira, que tem três movimentos 
descritivos: Cucumbizinho, Lenda Sertaneja e 
Cateretê.
 Suas obras principais são: Maracatu do Chico 
Rei (peça orquestral de grande sucesso); Batucajé 
(dança orquestral moderna), composta também 
em 1934, com argumento de Mário de Andrade, 
onde Mignone emprega instrumentos típicos 
brasileiros tais como reco-reco, chocalho e cuíca; 
Babaloxá; Iara, bailado que sendo apresentado 
em Nova York está incluído no Ballet Russo do 
Brasil. Também escreveu a fantasia Brasileira que 
foi executada pela Orquestra Sinfônica Brasileira, 
com regência de Szenkar, no Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro a 28 de agosto de 1948, tendo 
como solista Heitor Alimonda.
 As composições Quadros Amazônicos, 
Sinfonia do Trabalho, Festas das Igrejas, O 
Espantalho datam de seus últimos trabalhos, 
tendo O Café, composto com Mário de Andrade, 
profundo conteúdo social.
 Compôs para violoncelo e orquestra a 
notável Seresta e também Música de Câmara, 
uma sonata para violino e três para violoncelo e 
piano.
 Para piano compôs Seis Estudos 
Transcendentais, Valsas de Esquina (números 
1 a 12), Lendas Sertanejas, Sonata, Choros, 
Quase Modinha e outras composições. Compôs 
importantes canções.
 Manoel Bandeira depois de ouvir as Valsas 
de Mignone se manifestou dizendo – Mignone é 
o Rei da Valsa! Com ele canta e toca o Brasil.
 Como regente, dirigiu a Filarmônica de 
Berlim, Augusteo de Roma e foi catedrático de 
regência onde formou regentes de destaque 
como Roberto Duare e Ricardo Tankian. Regeu 
também a Orquestra N.B.C. de Nova York.
 Publicou interessante biografia, A Parte do 
Anjo.
 Ficando viúvo da Profa. Liddy Chiaffarelli, 

Mignone casou-se com a pianista Maria Josefina 
e com ela desenvolveu parceria em recitais a 4 
mãos, incluindo o duo pianístico sobre obra de 
Ernesto Nazaré.
 Foi professor do Conservatório de Música 
do Rio de Janeiro.
 Mignone faleceu no Rio de Janeiro em 
19 de janeiro de 1986, tendo sido talvez, o mais 
completo músico que possuímos e teve o tesouro 
que muitos poucos compositores patrícios 
chegaram a ter: o segredo do sucesso!

LEDA MENDES JORGE AIDAR
Acadêmica Titular da Cadeira nº 5

Classe de Belas Artes
Formada em Piano pelo Conservatório Brasileiro 
de Música do Rio de Janeiro. Ex-presidente 
da Associação Niteroiense de Escritores, ex-
secretária da Academia Niteroiense de Letras, 
ex-vice-presidente e atual secretária da União 
Brasileira de Trovadores / Seção Niterói. Colegiada 
acadêmica do Clube de Escritores de Piracicaba. 
Membro correspondente da Academia Rio Cidade 
Maravilhosa. Livros publicados: Haicais, tema de 
tese de mestrado na UFRJ; Sinceramente (que teve 
versão em CD com acompanhamento musical de 
Mauro Costa Júnior); e Poucas palavras. Participou 
de várias antologias.
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ALCIR VICENTE VISELA CHÁCAR

JOÃO DA SILVA 
VIZELLA

Patrono da Cadeira nº 5

Classe de Ciências

O profissional exemplar.
 No auge de meus 12 anos eu era moleque 
de pés descalços, quando conheci aquele médico 
e sua esposa. Seu nome? João Vizella, meu tio. 
 A bordo de um trem rumo a Campos dos 
Goytacazes, ele viajara mais de 12 horas para 
ver seu pai, meu avô. Era a primeira vez que via 
de perto um doutor médico, sisudo, de olhos 
verdes e brilhantes, que se destacaram diante 
da pergunta: qual é o seu nome? Estuda? No 
entanto, o interrogatório foi interrompido com 
a chegada da minha mãe, sua irmã, que foi logo 
respondendo: ele deu uma parada nos estudos, 
mas logo, logo, volta, quando pudermos pagar.
 No entanto, diante do que eu respondi, 
seus olhos brilharam ainda mais. “Me chamo Alcir 
Vicente e gostaria de ser médico”, disse eu. Ao 
que ele retrucou: “Pago os seus estudos. Quer 
morar com o seu tio?”. 
 Aqueles olhos ficaram ainda mais brilhantes 
e arregalados, quando em um rompante expressei 
minha aceitação com um forte sim, que espantou 
a todos na sala, sobretudo, à minha mãe. Ao ouvir 
isso ela se retirou da sala tentando disfarçar uma 
lágrima que escorria em sua face. 
 A cidade grande... Niterói! Novos conceitos 
para um caipira. 
 O grande homem, exemplo de família, 
profissionalismo e de amor e dedicação ao 
próximo, em especial aos mais humildes, tinha 
gestos que me impressionavam a cada dia. 
Acordava muito cedo para atender gratuitamente 
os enfermos do Orfanato Doutor March, do Asilo 
Santa Leopoldina e do Dispensário São Vicente de 
Paulo. E, antes de comparecer ao Azevedo Lima 
cujo centro de estudos tem hoje o seu nome, ele 
passava também no Dispensário Antituberculose 
do Barreto, hoje denominado Posto de Saúde 
Doutor João da Silva Vizella. À frente desse órgão 
se encarregou logo de criar uma associação, 
contando com o apoio de sua esposa Idealinda 
Vizella, encarregada de uma importante missão. 
Ela fornecia alimentos e medicamentos aos 
doentes e familiares em um tempo no qual a 
tuberculose assolava o País. 
 Formado pela Faculdade Nacional de 
Medicina do Rio de Janeiro, em 1926, João 
Vizella pertenceu ainda ao American College of 
Chest Physicians, Associação Médica Fluminense, 
Sindicato Médico Brasileiro (sócio benfeitor), 
Sociedade Brasileira de Tuberculose e Sociedade 
de Medicina do Rio de Janeiro. 
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 Em todos os lugares por onde passou, 
deixou uma marca expressiva e indelével. Foram 
instituições como a Fundação Ataulfo de Paiva; 
Faculdade Fluminense de Medicina, como 
assistente de Estelita Lins na cadeira de Urologia; 
trabalhou com Nicola Caminha; Manuel de 
Abreu; Afonso Mac Dowell e na Policlínica do Rio 
de Janeiro; atuando também como redator da 
Revista Brasileira de Tuberculose. 
 Entretanto, por tudo isso, a trajetória do 
médico foi realçada pelo seu destacado “amor 
ao próximo como a si mesmo”, dedicando-
se inteiramente no atendimento aos mais 
necessitados, aos pobres e aos enfermos. 

ALCIR VICENTE VISELA CHÁCAR
Acadêmico Titular da Cadeira nº 5

Classe de Ciências
 Médico (UFF), pós-graduado em Radiologia 
do Tórax (UFRJ). Graduado em Administração em 
Saúde (PUC-Rio). Ex-presidente da Associação 
Médica Fluminense, fundador da Sociedade 
Fluminense de Pediatria (atual SOPERJ). Membro 
correspondente estrangeiro da Academia 
Nacional de Medicina de Buenos Aires. Atual vice-
presidente da Regional Sudeste da Federação 
Brasileira de Academias de Medicina – FBAM. Ex-
presidente da Academia de Medicina do Estado 
do Rio de Janeiro. Idealizador e organizador do 
Conclave Brasil-Argentina e do I Congresso Sul-
Americano de Academias de Medicina.
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PINHEIRO JÚNIOR

JOSÉ CLEMENTE
 PEREIRA

(1787-1854)
Patrono da Cadeira nº 11

Classe de Ciências Sociais

Publique-se a Lenda – 200 anos de José 
Clemente Pereira em Niterói
(síntese do discurso de posse do Acadêmico 
Pinheiro Júnior, em 15 de agosto de 2019)

 Há 200 anos as lendas confabulavam com 
a História para suprir vácuos e lacunas do enredo 
de Niterói. Então éramos ainda a Terra das Águas 
Escondidas doada ao cacique Arariboia. Ou, como 
a chamavam na corte, a Vila Real da Praia Grande. 
E que, em 11 de agosto de 1819, recebeu na praia 
de São Domingos o português que se renascia 
brasileiro, José Clemente Pereira. Era o primeiro Juiz 
de Fora nomeado por D. João VI para impor ordem 
e administrar. Como o rei sempre descansava no 
sobradão de São Domingos conhecido como 
“A Casa de Dona Helena Casimiro”, foi esta a 
primeira pousada do Juiz de Fora. E onde o novel 
administrador instalalou a Câmara Municipal por 
ele presidida como Juiz de Fora. Acompanhavam-
no os vereadores, também nomeados pelo rei,  
Pedro Henrique da Cunha, João Moura Brito e 
Quintiliano Ribeiro de Magalhães e o procurador 
Francisco Faria Homem.
 Tinha início assim a epopéia que faz 
lembrar um seminal diretor de épicos, John Ford, 
em filme atualizado como O homem que derrotou 
a violência. Disse ele:
 Quando a lenda é maior do que o fato, 
publique-se a lenda.
 José Clemente veio dos livros de Coimbra 
e da guerrilha do Batalhão Acadêmico que 
combateu Napoleão em Portugal e Espanha. 
Mas Napoleão perdeu a guerra e o nosso ex-
combatente embarcou para o Brasil ao encontro 
da fugitiva família real. Ao encontrar-se com 
D. João VI, o rei  reconheceu-se em dívida com 
o recém-chegado e pagou nomeando-o seu 
suporte real – o Juiz de Fora – para a Vila Real da 
Praia Grande, a futura “Nichteroy” que seis anos 
depois – em 1835 – seria oficializada como cidade 
em meio ao mutirão liderado por ele, o Juiz de 
Fora e Prefeito.
 Jozé Clemente Pereira se assinava com o 
“Z” grafado em sua certidão de batismo. Nasceu 
na comarca de Trancoso, a 17 de fevereiro de 1787. 
Seus pais eram José Gonçalves e Maria Pereira. Já 
maduro, casou-se com a viúva D. Engrácia Maria, 
contemplada na segunda viuvez com o título de 
Condessa da Piedade.
 Como advogado e maçom ativo, ele havia 



30

REVISTA FLUMINENSE DE LETRAS
liderado as passeatas populares do Dia do Fico, 
em 9 de janeiro de 1822, que culminaram com a 
Independência a 7 de setembro. Com esse cacife 
ocupou quase todos os ministérios, Fazenda 
inclusive. Mas o imperador Pedro I haveria de 
ceder à reação e José Clemente foi preso por 
subversão e desterrado. Em dois anos recebeu 
anistia e voltou para asumir a Intendência Geral do 
Rio de Janeiro, sendo em seguida deputado por 
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas 
e Pará, vindo a presidir o Senado. Surpreendido 
pela morte em 10 de março de 1854, o Rio de 
Janeiro levou-o em procissão ao mausoléu da 
Irmandade da Santa Casa, no Caju, onde o amigo 
Frei Camilo de Monserrate, diretor da Biblioteca 
Nacional, fez inscrever louvores por seu “piedoso 
zelo para com os infelizes”. 
 Com personalidade nacional ligada ao 
nascimento e progresso de Niterói, alguém por 
certo poderia ter detalhado em seu epitáfio tudo 
que ele fez pela cidade que inventou, traçando, até 
com as próprias mãos, as ruas e praças que hoje 
caracterizam a geometria da “Cidade Sorriso”.

JOSÉ ALVES PINHEIRO JUNIOR
Acadêmico Titular da Cadeira nº 11

Classe de Ciências Sociais
 Formou-se em Comunicação e Jornalismo 
pela Faculdade Nacional de Filosofia da 
Universidade do Brasil (UFRJ), onde dirigiu o 
jornal Reflexão. Trabalhou nos jornais Última 
Hora, O Globo, Crítica de Manaus, Correio da 
Manhã, O Fluminense, O Jornal, O Dia e Tribuna 
da Imprensa, nas TVs Globo, Educativa e Rio, 
e nas rádios Jornal do Brasil, Mayrink Veiga e 
MEC. Atualmente editor freelancer da Auracom 
Assessoria de Comunicações, publicou os livros A 
Ultima Hora, Bombom Ladrão, Mefibosete e outros 
absurdos, Aventuras dos meninos Lucas Pinheiro, 
Esquadrão da Morte, Voo de Ícaro, A Febre de 
Notícias ao Entardecer.
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ERTHAL ROCHA

LUIZ PISTARINI
(1877-1918)

Patrono da Cadeira nº 27

Classe de Letras

Acadêmico Gomes Leite (Fundador) 
Acadêmico Alberto Francisco Torres

 (último ocupante)
Acadêmico Célio Erthal Rocha (atual ocupante)

 Sou agradecido aos membros da Academia 
Fluminense de Letras pela acolhida generosa 
que me ofereceram neste Templo da Cultura. 
Manifesto meu reconhecimento ao amigo querido 
e cintilante jornalista, escritor e poeta Sávio 
Soares de Sousa pela sua generosa saudação, e 
registro minha honra em suceder, na Cadeira nº 
27 da Classe de Letras, aos acadêmicos Gomes 
Leite e Alberto Francisco Torres – este último 
meu companheiro na redação de O Fluminense, 
com quem durante 40 anos mantive fraterna e 
respeitosa convivência.
 Ex-presidente desta Casa, brilhante 
advogado, abalizado professor de Direito 
Constitucional, admirável homem público, minha 
recordação especial de Alberto Torres é como 
jornalista, que da trincheira de O Fluminense, a 
partir de 1954, quando assumiu o comando do 
jornal e, posteriormente, das rádios do Grupo 
Fluminense de Comunicação e no Parlamento, 
cumprindo mandatos de deputado estadual e na 
Câmara Federal, se empenhou sempre na defesa 
intransigente dos interesses coletivos do nosso 
Estado do Rio de Janeiro. Faleceu em Niterói, aos 
86 anos, no dia 25 de novembro de 1998.
 Alberto Gomes Leite de Carvalho, 
advogado, jornalista e poeta, foi redator de A Noite 
e colaborou em várias revistas e jornais, inclusive o 
Correio da Manhã. Falecido prematuramente, aos 
26 anos de idade, vítima de atropelamento (1923), 
publicou em vida Cratera (1918) e Caravana dos 
Destinos (1921), e teve editados postumamente 
Através dos Estados Unidos e Póstumo, prefaciado 
por Olavo Bilac (1923).
 O advogado, jornalista e poeta resendense 
Luiz Pistarini nasceu em 1877, filho do músico 
Luiz Pistarini e de Ermelinda Martins Carneiro 
Guimarães. Órfão, foi criado pelas irmãs Maria 
Luiza e Julieta.
 Aos 11 anos já compunha versos. O livro 
Bandolim (1899) reúne sua obra dos 14 aos 18 
anos. Em São Paulo e no Rio de Janeiro colaborou 
em várias revistas literárias, inclusive a célebre 
Tagarela, recebendo a influência de intelectuais 
como Olavo Bilac. Fundou e dirigiu a revista A 
Crisálida e o jornal O Domingo.
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 Casou-se com Carlota Espíndola, que lhe 
deu a filha Laís – inspiração para várias poesias. O 
segundo livro, Sombrinhas e Postais, foi publicado 
após a perda da esposa.
 Pistarini foi, durante muitos anos, editor 
do jornal A Lira. Também trabalhou na Câmara 
Municipal de Resende. Seu poema dedicado à 
terra natal tornou-se o Hino a Resende (com 
música de Lucas Ferraz) para o Primeiro Centenário 
do município (1901). De saúde frágil por toda a 
vida, o poeta faleceu de tuberculose, em 1918. 
Seu terceiro livro, Agonias e Ressurreições, foi 
publicado postumamente.
 Conhecido como “o poeta do amor”, 
Luiz Pistarini é patrono também da Academia 
Resendense de História e dá nome a uma rua de 
sua cidade natal.

Resendenses, entoemos um hino
Que fulgure qual mundo que sois,
A esta terra, que é um berço divino 

De poetas, de artistas, de heróis!
Eia, pois, fervorosos saudemos

De Resende, a cidade gentil
Onde o berço, entre flores tivemos
Sob um céu todo azul, todo anil!
Hino do Município de Resende 

Letra de Luiz Pistarini

Pobre Pistarini! Teu corpo desceu à Terra, 
mas tua alma galga os espaços, 

rumo ao alto, porque foste um bom.
(Henrique Zamith)

Poeta, mereceu sempre dos deuses a graça 
da mais pura e sublime inspiração.

(Edgard Rezende)

A vida de Luiz Pistarini
foi uma sucessão de lutas, 
de sofrimentos, de tristeza

mas a dor o fez grande poeta.
(Artur de Almeida Torres)

CÉLIO ERTHAL ROCHA 
Acadêmico Titular da Cadeira nº 27

Classe de Letras
 Jornalista, escritor, advogado e defensor 
público aposentado. Formou-se na Faculdade de 
Direito da UFF. Foi apresentador do Grande Jornal 
Fluminense, transmitido pelas Rádios Tamoio e 
Jornal do Brasil; repórter do jornal O Fluminense, 
no qual chefiou o Departamento de Relações 
Públicas; assessor de Comunicação Social do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro e assessor da 
Procuradoria Geral de Justiça. Exerceu o mandato 
de deputado estadual. Autor de artigos, crônicas 
e dos livros: Jornalismo, política e outras paragens 
e Um olhar sobre o Ministério Público Fluminense.
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WALDENIR DE BRAGANÇA

MANUEL 
CARNEIRO

(1862-1892)
Patrono da Cadeira nº 29

Classe de Letras

 Nascido em Campos dos Goytacazes / RJ, 
em 1º de novembro de 1862, Manuel Carneiro foi 
jornalista, poeta, novelista, contista, panfletário e 
romancista (Os Peraltas – em colaboração com 
Gonzaga Duque).
 Abraçando o Jornalismo desde cedo, 
fundou em Campos, em 1886 – aos 14 anos de 
idade – a Gazeta do Povo, para difundir os ideais 
abolicionistas e republicanos.
 Aos 15 anos publicou suas primeiras 
poesias no Monitor Campista: Num Álbum e 
A Noite de Núpcias. Publicou, em opúsculo, A 
Lavoura (Extinção do Elemento Servil).
 Estudou no Colégio São Salvador em sua 
cidade natal, e depois no Colégio Abílio, no Rio 
de Janeiro.
 Em 1887 veio para Niterói, onde passou a 
colaborar no Jornal A Província do Rio, ao lado de 
Manuel Benício, Joaquim Lacerda, Ricardo Barbosa 
e Figueiredo Pimentel. Foram seus companheiros 
na campanha abolicionista Múcio da Paixão, Nilo 
Peçanha, João Barreto, Tancredo de Melo, Júlio de 
Lemos e outros.
 No Rio de Janeiro mudou o nome para 
Emmanuel Karneiro, para evitar confusão com 
outro jornalista homônimo, e passou a escrever 
no Diário de Notícias, na Gazeta de Notícias, no 
O País e tantos outros jornais artigos, novelas, 
fantasias e poemas, sendo incluído entre os 
pioneiros da Escola Simbolista no Brasil. 
 Manuel Carneiro faleceu em 
Pindamonhangaba / SP, onde fora se tratar de 
tuberculose, em 1º de agosto de 1892, aos 30 
anos incompletos.
 É de ressaltar-se que vários patronos e 
ocupantes da Academia Fluminense de Letras 
foram e / ou são campistas. Na cadeira 29, o 
primeiro ocupante foi Múcio da Paixão, seguido 
por Teófilo Guimarães e Hamilton Nogueira – 
todos nascidos naquela cidade. Os dois primeiros, 
como seu patrono, foram jornalistas. Ainda são 
patronos os campistas Azevedo Cruz, Carlos 
Lacerda, José do Patrocínio, Padre José Maria, 
Teixeira de Melo, também jornalistas, além do 
almirante Saldanha da Gama. 
 Deixo aqui a nossa homenagem de 
reconhecimento à inestimável contribuição dos 
jornalistas na história da Academia Fluminense de 
Letras, recordando que dos 48 patronos escolhidos 
no ato da fundação, 30 foram jornalistas (entre 
outras atividades), isto é, mais de 60%. Além de 
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outros valorosos profissionais da Imprensa, que 
foram ou são acadêmicos, para enriquecer a 
trajetória mais que centenária desta Casa de Amor 
à Cultura, Templo da Palavra, Guardiã da Memória 
e da História. 

WALDENIR DE BRAGANÇA
Acadêmico Titular da Cadeira nº 29

Classe de Letras
 Médico, professor, advogado, jornalista. 
Foi secretário municipal de Saúde, deputado 
estadual e prefeito de Niterói. Preside a Academia 
Fluminense de Letras, a Academia Brasileira 
Rotária de Letras, a Universidade Aberta da 
Terceira Idade e a UBT-Niterói. Autor dos livros 
Terceiridade e Marketing Social: relevância e 
resultados; das publicações Origem do ensino 
médico no Brasil em 1808 e panorama atual das 
escolas médicas, O direito do idoso e a realidade, O 
Brasil na Organização Mundial de Saúde e Direito 
Médico – Direito Médico-Social. Coautor da obra 
Aborto e o direito à vida (Prêmio Genival Londres/
ANM).
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MARIA APARECIDA BARRETO DA SILVA

MARGARIDA 
LOPES DE 
ALMEIDA

(1897-1983)
Patrona da Cadeira nº 10

Classe de Belas Artes

 Inicialmente, devo dizer que tenho muito 
orgulho de ser a fundadora da Cadeira nº 10, 
patronímica de Margarida Lopes de Almeida, 
grande atriz, poeta, professora, escultora e 
declamadora internacional.
 Margarida Lopes de Almeida nasceu no Rio 
de Janeiro (1897), onde também faleceu (1983).
 Filha dos conceituados escritores Filinto de 
Almeida e Júlia Lopes de Almeida, fez seus estudos 
artísticos com Rodolfo Chambelland, Lucílio de 
Albuquerque e Correia Lima, na antiga Escola 
Nacional de Belas-Artes, Rio de Janeiro, na qual 
obteve o prêmio viagem ao estrangeiro em 1924, 
depois de ter conquistado a grande medalha de 
ouro. 
 Seguiu em 1925 para Paris, onde 
permaneceu  durante cinco anos. Lá foi convidada 
para esculpir as mãos da famosa estátua do Cristo 
Redentor, que se vê no alto do Corcovado, no Rio 
de Janeiro, inaugurada no dia 12 de outubro de 
1931.
 Foi uma das declamadoras mais famosas 
do Brasil e de toda comunidade de língua 
portuguesa. Escreveu não muitos poemas. 
 Em 1930, participou do Salão dos Artistas 
Franceses, em Paris, com trabalhos em pedra e 
bronze com os quais conquistou menção honrosa. 
 Terminado o prazo do prêmio de viagem, 
demorou-se ainda três anos na Europa, por ter 
assumido compromissos de recitais de declamação 
em Portugal, Espanha, França, Bélgica e norte da 
África. 
 Regressou ao País em 1933, quando 
realizou exposição individual na sala de exposições 
do desaparecido Palace Hotel e obteve menção 
honrosa no Salão da Associação dos Artistas 
Brasileiros. 
 No Salão Nacional de Belas-Artes, Rio de 
Janeiro, recebeu grande medalha de prata e no I 
Salão de Belas-Artes do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, o primeiro prêmio, dividido com o pintor 
Osvaldo Teixeira. 
 Livre-docente de Escultura na Escola 
Nacional de Belas-Artes, substituiu duas vezes seu 
mestre Correia Lima, sendo nomeada catedrática 
interina quando este atingiu a idade limite (1930 
e 1940). Mais tarde, ainda na mesma cadeira, 
substituiu Samuel Martins Ribeiro (1949 a 1950). 
 Entre suas obras, destacam-se São 
Sebastião, estátua em granito na Santa Casa de 
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Bagé, Rio Grande do Sul; herma em bronze de 
Júlia Lopes de Almeida, no Passeio Público do Rio 
de Janeiro; medalhão de Sua Santidade o Papa Pio 
XII, no palácio da Reitoria da antiga Universidade 
Federal do Rio de Janeiro; monumento em bronze 
e granito rosa, a Júlia Lopes de Almeida, em Lisboa; 
busto do Embaixador Edwin Morgan, no Museu 
de Washington; medalhão do casal Herdy, no 
cemitério de Catumbi, Rio de Janeiro; bustos de 
Samuel Martins Ribeiro, Brutus Pedreira, senhora 
Guerra Duval e Gilberto Trompowsky. 
 O Museu Nacional de Belas-Artes, Rio 
de Janeiro, possui de sua autoria o bronze 
Crioula, encontrando-se obras suas no Museu 
de Barcelona, Espanha e no Museu do Teatro 
Municipal, no Rio de Janeiro. 
 Como declamadora, realizou numerosos 
recitais no Brasil e no exterior.
 

.....

 Sinto-me honrada em integrar a Academia 
Fluminense de Letras, por indicação do ex-
presidente Edmo Rodrigues Lutterbach. 
 Sou grata ao atual presidente, Dr. Waldenir 
de Bragança, por ter destinado a mim a Cadeira 
nº 10 da Classe de Belas-Artes, patronímica de 
Margarida Lopes de Almeida, poeta e declamadora 
que sempre admirei.  

MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE
BARRETO DA SILVA

Acadêmica Titular da Cadeira nº 10
Classe de Belas Artes

 Funcionária aposentada da Justiça do 
Trabalho. Fez Teatro Infantil, sob a direção de 
Ferreira Rodrigues. Estudou Arte de Dizer no Curso 
Maria Sabina e fez Aperfeiçoamento no Curso 
Olavo Bilac. Integra, desde 1985, o Grupo Nuance, 
ao lado de Neide Barros Rêgo, Marly Prates e 
Gracinha Rego. Declamadora, apresentou-se em 
cidades de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. 
Participou da antologia Água Escondida. Em 1997, 
concluiu o Curso de Espanhol para Estrangeiros, na 
Universidade de Salamanca, onde se apresentou 
declamando poemas de García Lorca, Gabriela 
Mistral, Pablo Neruda e outros.
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NEIDE BARROS RÊGO

MARIA SABINA
(1898-1991)

Patrona da Cadeira nº 11

Classe de Belas Artes

 Na chamada Cidade das Rosas, Barbacena, 
Minas Gerais, em 6 de dezembro de 1898, nasceu 
aquela que se tornaria exímia declamadora, 
poetisa famosa, feminista de inteligência 
privilegiada, consagrada professora de Arte de 
Dizer, intelectual conceituada e admirada: MARIA 
SABINA DE ALBUQUERQUE. 
 Com as irmãs, Maria das Graças e Sylvia, 
e os pais, João Pedro de Albuquerque, médico, e 
Marietta Ramos de Albuquerque, aos seis meses, 
passou a residir em Queluz de Minas (atualmente 
Conselheiro Lafaiete), onde foi batizada no dia em 
que completou um ano de idade. 
 Em suas memórias (inéditas), Maria Sabina 
nos conta:
No inverno de 1904, simultaneamente, abateram-
se sobre a pacata cidade duas graves epidemias 
de coqueluche e sarampo (...) Sylvia foi a última 
a adoecer e a primeira a ser levada por Deus 
(...) Atingidos brandamente, eu e meu priminho 
sobrevivemos, enquanto Maria das Graças, após 
uma luta de vinte dias, também falecia atacada 
de pneumonia dupla. Nessa tragédia familiar, uma 
ironia pungente: meu pai atendera a mais de cem 
crianças. Só morreram cinco, e duas eram suas 
filhas!... Dois dias depois do sepultamento, meu 
avô levava toda a família definitivamente para sua 
casa da Praia de Icaraí.
 Com a transferência para Niterói, em 
1904, Maria Sabina veio a ser vizinha do Dr. Nilo 
Peçanha, então presidente do Estado do Rio 
de Janeiro (futuro vice-presidente no Governo 
Affonso Penna, em 1906, e, a seguir, presidente 
da República). 
 Em 1910, mudou-se com os pais para o Rio 
de Janeiro. Aos onze anos, a menina que moldou 
o caráter no aconchego do lar paterno descobriu 
seus pendores poéticos e começou a escrever. 
Dotada de memória prodigiosa e inteligência 
invulgar, sempre se destacou em todos os colégios 
e cursos nos quais estudou, especialmente nas 
provas orais.
 Diplomou-se em Arte de Dizer no Curso 
Ângela Vargas e fez curso de aperfeiçoamento na 
Comédie Française, em Paris.
 No Rio, em 10 de abril de 1921, fundou 
um curso, a que deu o nome de Olavo Bilac, por 
quem nutria grande admiração, pois, embora 
jovem, sabia reconhecer a grandeza do poeta. Seu 
curso tinha filiais e funcionou, ininterruptamente, 
durante quase setenta anos. 
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 Maria Sabina diplomou centenas de 
declamadoras que souberam propagar a 
poesia (algumas ainda o fazem) nos teatros, 
salões, academias de letras e outras entidades 
culturais. Recitalista profissional, de 1924 a 1948, 
apresentou-se nos principais teatros brasileiros. 
Muitos anos depois, em 1971, no Teatro Gláucio 
Gil, Rio de Janeiro, fez um recital de despedida, 
declamando poemas seus, em comemoração aos 
Cinquenta Anos de Poesia. 
 Doutora em letras inglesas pela 
Universidade de Cambridge, exerceu o magistério 
por toda a sua vida. Lecionou francês, literatura 
universal, arte poética e oratória. Jornalista, 
integrou a Associação Brasileira de Imprensa após 
1930.
 Interessada no Movimento pela Igualdade 
dos Direitos Políticos e Civis da Mulher e do 
Homem, ingressou, em 1928, na Federação 
Brasileira pelo Progresso Feminino, fundada no 
ano de 1922 pela Dra. Bertha Lutz. Integrou sua 
diretoria desde 1932 e, a partir de 1976, presidiu 
aquela instituição por vários períodos. Esse 
movimento conquistou para a mulher o direito 
ao voto e outros assegurados, como o direito ao 
trabalho, nas Constituições de 1934, 1946 e 1964.
 Nomeada pelo Governo Brasileiro delegada 
do Brasil na Comissão Interamericana de Mulheres 
da OEA, honrou suas atividades, durante dezenove 
anos, no Programa do Itamaraty. Representou o 
Brasil, por onze vezes, na Organização dos Estados 
Americanos.
 Maria Sabina deixou vasta e importante 
bagagem literária. Seus livros, sempre elogiados 
pela crítica, infelizmente estão esgotados. Digo, 
com orgulho, que possuo a coleção completa. Em 
poesia, escreveu: Na Penumbra do Sonho (1921); 
Água Dormente (1925); O País sem Caminhos 
(1931); Entusiasmo (1938); Canto do Tempo Trágico 
(1946); Canto Solitário (1964); Sequência do Sonho 
(1971); As Testemunhas – Romance do Tempo que 
Passou, contendo 1361 versos (1986). Em prosa, 
publicou: Alma Tropical (contos – 1928); Adolpho 
Lutz (biografia); João Pedro de Albuquerque 
(biografia) e Joaquim Gonçalves Ramos (biografia).
 Pouco chegada a grupos literários devido 
à falta de tempo, participou, contudo, de algumas 
academias de letras, mas sempre teve seu nome 
indicado por acadêmicos; jamais se candidatou. 
 Personalidade forte, poetisa sensível, 
declamadora notável, tinha elevado amor à pátria. 
Poucos poetas brasileiros que se dedicaram à 

poesia patriótica o fizeram com tamanho fulgor. 
Por serviços prestados à causa da mulher e pela 
divulgação da poesia, foi condecorada com a 
Ordem do Mérito de Rio Branco, Brasília – 1980. 
 Em reconhecimento ao que proporcionou 
esta mulher à cultura fluminense, a Assembleia 
Legislativa outorgou-lhe, em 8 de maio de 1986, 
o título de Cidadã do Estado do Rio de Janeiro; 
concedeu-lhe, ainda, o título de Benemérita do 
Estado do Rio de Janeiro. 
 Na Academia Barbacenense de Letras – 
ABL, Maria Sabina é patrona da Cadeira nº 37, 
da Classe de Correspondentes, da qual tenho a 
honra de ser a primeira ocupante. Minha posse 
aconteceu em 23 de outubro de 1998, ano do 
centenário de seu nascimento. Na Academia 
Nacional de Letras e Artes – ANLA, Cadeira nº 39, 
patronímica de Maria Sabina, tomei posse em 9 
de maio de 2017. 
 Em 1989, fui eleita para a Classe de Belas-
Artes da AFL, por indicação do saudoso presidente 
Edmo Rodrigues Lutterbach. Foi ele quem me 
saudou em minha posse, no dia em 14 de julho 
de 2003. Graças à atual diretoria, cujo presidente 
é o acadêmico Dr. Waldenir de Bragança, além da 
Classe de Letras, os integrantes das outras Classes 
passaram a ter patrono, e o nome de Maria Sabina 
foi aprovado para patrona da Cadeira nº 11, da 
qual, com muito orgulho, sou fundadora. 
 Discípula de Maria Sabina e sua admiradora 
incondicional, sinto-me emocionalmente impelida 
a louvar e exaltar a figura dessa respeitável 
mineira. E eu me lembro de suas esplêndidas 
aulas de Literatura Universal, de Arte de Dizer, de 
seus conselhos e de seu exemplo.
 Relembro o dia 5 de janeiro de 1964, 
no Teatro Municipal de Niterói. Ao término da 
prova pública a que me submeti, orgulhosa e 
emocionada, tive o privilégio de receber de suas 
mãos o cobiçado diploma do Curso Olavo Bilac, 
de Arte de Dizer.
 Para perpetuar seu nome e conviver com 
pessoas que amam a poesia, fundei, em 24 de 
junho de 1961, em Niterói, um curso de Arte 
de Dizer com o nome Curso Maria Sabina. No 
próximo ano de 2021, comemoraremos 60 anos 
de funcionamento ininterrupto.
 Maria Sabina de Albuquerque não parou 
no tempo. Mesmo depois dos oitenta anos, 
continuou produzindo belíssimos poemas e 
escrevendo suas memórias sob o título Eu me 
lembro..., que não concluiu.
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 Maria Sabina é patrimônio cultural da 
nossa terra. Cultuar-lhe a memória é reconhecer, 
como preito de incontestável justiça, a grandeza 
da mulher que se notabilizou pelo saber e 
pelo trabalho, que dedicou a vida à literatura, 
escrevendo, interpretando, ensinando, enfim, 
amando a poesia.
 Homenagearam-na: o Governo Brasileiro, 
o Governo Fluminense e, dentre inúmeras 
instituições, a Academia Brasileira de Letras, a 
Academia Fluminense de Letras, a Academia 
Barbacenense de Letras / MG, o Clube Militar, a 
Associação Niteroiense de Escritores, o Centro 
de Estudos Literários, de Juiz de Fora / MG, além 
de personalidades importantes do país. A essas, 
junto a homenagem do Centro Cultural Maria 
Sabina, de Niterói, proclamando suas virtudes e 
recomendando a leitura de seus livros.
 O Brasil pode ufanar-se de ser o berço de 
Maria Sabina de Albuquerque, e a mulher brasileira, 
de tê-la como exemplo, face às conquistas para a 
classe feminina. 
 Maria Sabina faleceu aos noventa e dois 
anos, no Rio de Janeiro, em 17 de julho de 1991.
 A filha de Barbacena soube despertar o 
gosto pela arte de dizer, legando à sua geração 
e às gerações futuras algo que o tempo não 
apagará: a certeza de que não podemos viver sem 
poesia.

NEIDE BARROS RÊGO 
Acadêmica Titular da Cadeira nº 11

Classe de Belas-Artes
 Professora. Tradutora. Fundou o Centro 
Cultural Maria Sabina, onde ensina Arte de Dizer 
e realiza eventos culturais. Publicou Revelação 
e Água Escondida (antologia que reuniu 234 
poetas niteroienses). Membro vitalício da 
Associação Universal de Esperanto. Com 
Sylla Chaves, organizou as antologias: Brazila 
Esperanta Parnaso e Poesias escolhidas do Brazila 
Esperanta Parnaso (bilíngue). Tem poesias em 
140 antologias. Faz parte do Grupo Nuance, de 
Arte de Dizer. Gravou DVDs e CDs. Intérprete e 
autora premiada em concursos de poesias no 
Brasil, na Bulgária, Holanda, Rússia e Itália. 
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MÁRCIA PESSANHA

MÁRIO RITTER DE
 CASTRO NUNES

(1913-2001)
3º Ocupante da Cadeira nº 6

Classe de Letras

Patronímica de Antônio Aguiar

 Como ocupante da Cadeira nº 6, patronímica 
de Antônio Aguiar, sendo a 1ª mulher a ocupá-la, 
tendo como antecessores Ramon Alonso e Mário 
Ritter Nunes, resolvi, na presente edição, por uma 
questão de proximidade espaço/temporal render 
um tributo ao conterrâneo campista Mário Ritter 
Nunes, movida por suas entusiastas e poéticas 
palavras, retiradas do seu livro Sementes: “Saber 
viver é uma arte. Saibamos ser artistas para 
fazermos da vida uma obra-prima”. E Mário Ritter 
de Castro Nunes soube bem desfrutar da arte de 
bem viver e deixou um legado importantíssimo 
de sua produção literária. 
 Destacamos do seu vasto currículo alguns 
dados para traçar seu perfil biográfico. Nasceu 
em Campos dos Goytacazes, em 8 de julho de 
1913, filho de Maria das Dores Nunes e Ritter de 
Castro Nunes. Em Niterói, estudou no Colégio 
Brasil e por seu talento tornou-se orador oficial da 
Juventude Católica. Diplomou-se em Direito pela 
UFF, onde integrou o grupo formador do Centro 
Fluminense de Estudos Jurídicos e participou 
das atividades do Centro Acadêmico Evaristo da 
Veiga. Advogou nas Comarcas de Niterói e Rio 
de Janeiro, mas depois preferiu dedicar-se ao 
ensino, à estatística, ao esperanto e às atividades 
de escritor. Estudou Pedagogia na Universidade 
Católica e cursou também a Escola Superior de 
Guerra, sendo orador de sua turma. 
 De 1951 a 1966 foi professor nos Cursos 
de Comando e Formação de Serviço da Escola de 
Estado Maior da Aeronáutica. Realizou importante 
trabalho no IBGE. Ensinou estatística em várias 
entidades militares. Em 1941 principiou estudos 
de esperanto na Liga Brasileira de Esperanto e 
depois fundou o Clube de Esperanto de Niterói, 
presidindo-o de 1947 a 1958. 
 Mário Ritter também teve participação na 
imprensa: foi redator cronista da Folha de Itaboraí, 
do Boletim Paroquial de Copacabana e também 
deixou seus registros em jornais de Campos, de 
Petrópolis, de Niterói (O Estado, O Fluminense, 
O Dia, A Tribuna); do Rio de Janeiro (Correio 
Português, Vanguarda, A Tarde), de São Paulo 
(Correio da Manhã, Correio de Santos, Deustsche), 
de Belém (O Estado do Pará). Tomou posse na 
Classe de Letras da AFL no dia 13/11 de 1975.
 Obras publicadas: Esperanto e Catolicismo; 
Gramática Sinóptica de Esperanto; A realidade do 
Esperanto; As campanhas estatísticas do IBGE (um 
manual para o ensino de estatística); Ecce Homo; 
Ramon Alonso; Verbetes e guizos; Sementes... 
Sementes; Reminiscências de um esperantista; 
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Punhado de fatos e idéias; Pingos de verdades; 
Para frente! Para o alto!; Pai Nosso que estais no 
céu; Lembranças & Conceitos; Joias em tercetos 
camonianos; Florilégio de ideias; Excertos de 
Machado de Assis; Ênfase na linguagem; Decálogos; 
Características do espírito franciscano; O bem, 
a verdade, a beleza; Ave Maria, cheia de graça; 
Discurso de Posse na Academia Fluminense de 
Letras. Há também uma coleção de 870 biografias 
de fluminenses ilustres (que não foi publicada). 
 Casou-se em 1940 com Aerodiva de Souza 
Nunes e dessa união abençoada nasceram dois 
filhos. Faleceu no dia 02 de março de 2001, em 
Santa Rita do Sapucaí, deixando sinais de sua 
travessia em diversas áreas culturais. Homem 
dedicado à família, ao trabalho e de formação 
religiosa.
 Para ilustrar o breve relato da vida e obra do 
Acadêmico Mário Ritter Nunes recorri ao título do 
seu livro Para a frente! Para o alto! cujas palavras 
comungam da mesma essência da logomarca da 
AFL, onde se lê Per Astra. 
 E para finalizar, ainda sob os eflúvios da 
leitura de Mário Ritter Nunes – Para a frente! 
Para o alto! destacamos suas frases: “Somos 
moinhos no rio da vida. O rio continua quando 
se quebram os moinhos...”
 Assim, nossa centenária Academia 
Fluminense de Letras é a metáfora do caudaloso rio 
que continua a fluir, e nós, acadêmicos, os moinhos 
que contribuem para o movimento giratório das 
águas com nossas atividades e produções, que 
enriquecem a nossa instituição – Casa da Cultura, 
Templo da Palavra. E quando somos ceifados pelo 
tempo existencial, substituem-se as rodas dos 
moinhos por outras que darão continuidade à 
movimentação da vida acadêmica. 
 Por isso, escrevi sobre o meu antecessor 
Mário Ritter de Castro Nunes, para que sua obra 
e seus feitos não sejam esquecidos com o correr 
dos tempos, mas que possam ficar incrustados 
como pérolas na história da nossa Academia 
Fluminense de Letras. Que assim seja!

Referência:
AUTORES CAMPISTAS. Mario Ritter Nunes. 29 
abril 2012. 1 fotografia. Disponível em: http://
autorescampistas.blogspot.com/2012/04/mario-
ritter-nunes.html. Acesso em: 29 maio 2020

MÁRCIA MARIA DE JESUS PESSANHA
Acadêmica Titular da Cadeira nº 6

Classe de Letras
 Formada em Letras Português/Francês, 
mestrado e doutorado em Literatura pela 
UFF. Primeira mulher a presidir as Academias 
Guanabarina e Niteroiense de Letras e o Cenáculo 
Fluminense de História e Letras. Autora de: 
Borboletrando e Fatias do viver; Casimiro de 
Abreu: o poeta das Primaveras; Interfaces da 
cotidianidade no romance Léonora; Quarto de 
despejo de Carolina de Jesus; A Literatura Brasileira 
e o papel do autor/personagens negros; Conceitos 
de Literatura e Cultura; O Memorialismo Epistolar 
e vários outros.
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WAINER DA SILVEIRA E SILVA

PEDRO II
(1825-1891)

Patrono da Cadeira nº 33

Classe de Letras

Imperador do Brasil – D. Pedro II

NASCIMENTO E INFÂNCIA
 Único imperador nascido no Brasil. Amava 
e era amado por seu povo. Seu amor por seu país 
era incontestável. Filho de D. Pedro I e de Dona 
Maria Leopoldina, nasceu em 2 de dezembro 
de 1825. Naquele dia, no Palácio da Quinta da 
Boa Vista, D. Pedro I, o primeiro imperador do 
Brasil que havia, com grande participação de sua 
esposa, Dona Maria Leopoldina, proclamado a 
independência do Brasil, há apenas três meses 
e cinco dias, estava ansioso, enquanto ela sofria 
para dar à luz seu sétimo filho, em um parto mais 
difícil que os anteriores. Haviam sido cinco horas 
em trabalho de parto, naquela que era a terceira 
tentativa de dar a D. Pedro I um filho homem, uma 
vez que os infantes D. Miguel e D. João Carlos 
já haviam falecido. O novo menino, D. Pedro de 
Alcântara, seria o futuro herdeiro do trono do 
Brasil.
 Entretanto, conturbada seria sua infância: 
perdera sua mãe quando tinha apenas um ano e 
nove dias, enquanto seu pai, D. Pedro I, teve que 
retornar para Portugal. Com o falecimento de D. 
João VI, em Lisboa, em 1826, tornou-se impossível 
para D. Pedro I permanecer no Brasil. No dia 7 
de abril de 1831, abdicou do trono, em favor de 
seu filho. D. Pedro I escolhera três pessoas para 
a missão de educar o menino, após sua partida 
para Portugal: José Bonifácio de Andrada e Silva 
para ser o tutor; Maria Carlota que continuaria a 
aia para sempre, e Rafael, um negro que lutara 
ao lado do monarca na Guerra Cisplatina, e a 
quem D. Pedro I devotava total confiança para 
que se tornasse o protetor de seu filho, missão 
essa cumprida por Rafael por toda a sua vida. Três 
pessoas cujas características provavelmente foram 
símbolos que impressionaram o futuro imperador: 
o primeiro era conhecedor das ações importantes 
da administração do reinado para que a ordem e 
o controle da nação fossem mantidos. A segunda, 
uma mulher carinhosa, religiosa e dedicada a D. 
Pedro de Alcântara, desde sua infância. O terceiro, 
defensor de D. Pedro de Alcântara, que a ele 
ensinou lições como o reconhecimento de que 
todos os seres humanos são iguais.
 Alguns políticos são e já eram naquela 
época, ambiciosos. Então, José Bonifácio foi alvo 
de um ato ilegal que o retiraria da função de tutor. 
O novo tutor, Marquês de Itanhaém, almejando 
fazer do príncipe um grande rei, estabeleceu 
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as Instruções a serem seguidas por D. Pedro, 
afirmando:
D. Pedro II será um imperador justo, sábio, honrado, 
virtuoso e amante da felicidade de seus súditos. 
(...) Por isso, cumpre absolutamente ao monarca 
ler com atenção todos os jornais e periódicos da 
corte e das províncias e, além disto, receber com 
atenção todas as queixas e representações que 
qualquer pessoa lhe fizer contra os ministros de 
Estado, pois só tendo conhecimento da vida pública 
e privada de cada um dos seus ministros e agentes 
é que o monarca pode saber, se os deve conservar 
ou demitir imediatamente e nomear outros que 
melhor cumprirão seus deveres e farão a felicidade 
da nação. (CARVALHO, 2007, p. 28)
 D. Pedro de Alcântara sabia da necessidade 
de todos respeitarem a Constituição e os três 
poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. O 
quarto poder, moderador, lhe caberia como 
Imperador. Adorava ler. Estudando das 7h00 da 
manhã até 22h00, aos 14 anos, já era fluente em 
inglês, francês, alemão e espanhol. 
 Desde cedo, D. Pedro de Alcântara teve 
sua educação totalmente direcionada para o 
compromisso de tornar-se o monarca responsável 
e dedicado. Sabia de seu compromisso para com 
a pátria. Nada fazia, sem que ali houvesse um 
conceito de nacionalismo. Seus professores eram 
os melhores. Até mesmo suas aulas de esgrima 
tornavam-se especiais! Ele muito apreciava 
seu professor que, contando-lhe seus feitos, 
explicava-lhe que antes de iniciar a guerra, levava 
o inimigo a perceber seu poder militar, e oferecia 
a paz, uma paz honrosa com anistias, etc.! Esse 
professor, tão especial, ainda lhe permitia, durante 
suas aulas, usar sua sempre vitoriosa espada. Seu 
professor seria, mais tarde, um dos poucos que 
receberam, durante o Reinado de D. Pedro II, o 
título de duque: Duque de Caxias! 
A MAIORIDADE E COROAÇÃO DE D. PEDRO II
 Os regentes pretendiam exercer as 
atividades imperiais até que D. Pedro estivesse 
pronto para assumir o trono. Porém, configurava-
se inalcançável o sonho de manter unido império 
tão vasto, com diferentes interesses entre as 
províncias, sem a presença forte do imperador! 
As províncias do Pará e da Bahia haviam tentado 
proclamar suas independências, em 1835 e 1837, 
precisando ser reprimidas à força. A província do Rio 
Grande do Sul já era praticamente uma república 
independente! Desde cedo, comportando-se D. 
Pedro como um príncipe, todos o tratavam com 

muito respeito. Assim, antecipar sua maioridade 
foi a estratégia visualizada pelos regentes, como 
caminho único para controlar a situação. 
 Em meio às revoltas em diferentes 
províncias, lutando por emancipação, foi 
fundamental a atitude de D. Pedro de Alcântara, 
aceitando que sua maioridade fosse decretada 
para que ele pudesse assumir o trono. Sabia 
que sua mocidade seria interrompida. Muito 
inteligente, responsável e capaz de assumir o 
governo, D. Pedro era sabedor da situação em 
que se encontrava o país e o povo que ele amava 
e ao qual precisava atender.
 Assim, aos 15 anos, após nove anos de 
regência, D. Pedro de Alcântara assumiu o trono 
brasileiro em 18 de julho de 1841, tornando-se 
D. Pedro II. Foi uma grande festa. Era necessário 
confirmar para cada província, que o imperador 
estava de volta, que o menino prodígio estava 
bem preparado para assumir o controle e ordem 
do país. A festa foi divulgada e fotos foram 
distribuídas por todo o país! Nas fotos, o novo 
imperador portava a espada do Ipiranga, espada 
da Independência! Nem Dom João VI, nem D. 
Pedro I receberam tanto reconhecimento em suas 
coroações. Thomas Skidmore, historiador norte-
americano, escreveu sobre D. Pedro:
Mesmo aos 14 anos de idade, ele era firme, 
equilibrado e discreto. Adquiriu durante seu 
reinado uma reputação de ser justo e objetivo, 
projetando uma imagem de um soberano honesto 
e ético que não hesitaria em disciplinar políticos 
que eram pegos afastando-se de seus padrões 
rígidos. (Skidmore, 2003)
O CASAMENTO
 Os movimentos revolucionários, tanto pró-
republicanos, como separatistas, continuavam 
surgindo, como resultado da má gestão dos 
regentes que ocasionavam turbulência e 
insatisfação, tanto entre os políticos, quanto entre 
os súditos do Império. 
 Após assumir o trono, D. Pedro II, além 
de crises políticas e econômicas que assolavam 
o reino, teve também que confrontar-se com a 
questão de seu próprio casamento. Emissários da 
corte, no Rio de Janeiro, pressionavam a Europa 
por uma escolha adequada. Sua mãe, Dona 
Leopoldina, havia sofrido nas mãos de D. Pedro I. 
Esse fato, juntamente com a instabilidade política, 
agora presente em toda a América do Sul, fez com 
que as famílias reais da Europa desistissem de 
enviar uma filha para casar-se com o Imperador 
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Brasileiro. Após longa procura, o Rei Francisco I, 
de Nápoles, aceitou enviar sua filha, Dona Teresa 
Cristina. D. Pedro II aceitou, e casou-se com ela. 
Foi muito amada por seus súditos e por seu 
marido, o Imperador D. Pedro II.
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* Esse   texto sobre D. Pedro II continuará  na  
próxima  edição  da  Revista  da  Academia  
Fluminense de Letras
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Conselheiro Titular de Sua Majestade
 o Imperador D. Pedro II

Deputado e Senador durante o 
Segundo Império do Brasil

Membro Honorário do Instituto
 Histórico e Geográphico do Brasil
Membro Honorário do Instituto

 Histórico e Geográphico da França
Membro das Sociedades de Geographia

 e dos Economistas de Paris
Membro da Academia Real de 

Sciencias de Lisboa

 Nascido em Iguaçu, RJ, em 30 de agosto 
de 1817, o Conselheiro João Manuel Pereira da 
Silva era político, romancista, historiador, crítico 
literário, biógrafo, poeta e tradutor. Faleceu em 
Paris, França, em 16 de junho de 1898.
 Filho de Miguel Joaquim Pereira da Silva 
(abastado negociante português) e de Joaquina 
Rosa de Jesus, estudou Direito em Paris, de 1834 a 
1838. Ainda em Paris, em 1836, participou do Grupo 
Nitheroy que fundou a Revista do mesmo nome, 
Nitheroy – Revista Brasiliense de Sciencias, Lettras 
e Artes – escrevendo para o segundo número um 
artigo importante, Estudos sobre a Litteratura, o 
primeiro em que um brasileiro apresentou crítica 
aos autores brasileiros, traçando orientações 
para que a literatura verdadeiramente brasileira 
pudesse germinar. 
A literatura é hoje a reunião de tudo o que a 
imaginação exprime pela linguagem, abraçando 
todo o império, em que exerce a inteligência 
humana o seu poderio: é o resumo dos hábitos 
e grandeza dos povos, é a história progressiva e 
circunstanciada do espírito humano com as suas 
superstições, crenças e caráter próprio. (PEREIRA 
DA SILVA, 1836, p. 215) (...) É mister também que 
o Brasil se dispa dos preconceitos, que Portugal 
legou-lhe no seu descobrimento, sobre os Poetas, 
acreditando-os homens inúteis na sociedade, e 
ignorando sua missão e influência. (...) Ao Brasil pois 
cabe também começar a apreciar os seus homens, 
lembrando-se que o poeta, para ser digno d’este 
nome, deve ser historiador, philosopho, politico e 
artista... (PEREIRA DA SILVA, 1836, p. 239)
 De volta ao Brasil, desejando participar 
da vida política de seu país, uniu-se ao Partido 
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Conservador, e foi eleito como deputado 
provincial, depois geral, quase sem interrupção, 
de 1840 a 1888 (1843/44, 1848, 1850/1852, 
1853/1856, 1867/1868, 1869/1870, 1872/1875, 
1877, 1882/1884 e 1886/1887), quando então, 
entrou para o Senado. Tornou-se, mais tarde, 
Conselheiro Titular do Império.
 Embora sua rica obra literária abranja 
diversos gêneros, iniciou suas publicações no 
Brasil, em 1838, como romancista com as obras 
Religião, Amor e Pátria e Uma Paixão de Artista; 
seguidas das novelas históricas O Aniversário de D. 
Miguel em 1828, em 1839; e Jerônimo Corte Real, 
em 1840, publicados pelo Jornal do Commercio. 
Ainda nessa mesma época, e no domínio da 
ficção, apesar de baseados em fatos reais, as obras 
Manuel de Morais, D. João de Noronha, e Aspásia 
(s.d.). Em 1839, fundou, com Pedro de Alcântara 
Bellegarde e Josino do Nascimento Silva, a Revista 
Nacional e Estrangeira, que manteve-se em 
circulação até 1841. 
 Em 1837, publicou, no Jornal dos Debates 
políticos e literários, o artigo intitulado O romance 
moderno e suas influências, ressaltando ali a 
importância do romance: “Pelos romances, 
começam quase todas as literaturas; a infância dos 
povos é sempre embalada no berço das ficções, e 
dos jogos da imaginação”.
 Publicou dois volumes do Parnaso 
Brasileiro ou Coleção das Poesias dos Melhores 
Poetas Brasileiros desde o Descobrimento do Brasil, 
tendo sido o Volume 1, em 1843, precedido de 
uma Introdução Histórica e Biográfica sobre 
a Literatura Brasileira; e o Volume 2, em 1848.  
Ambos volumes reúnem textos essenciais para 
a compreensão da evolução da História da 
Literatura Brasileira, iniciando-se no Século XVI, 
passando pelos Séculos XVII e XVIII, e chegando ao 
Século XIX. “Essas antologias históricas serviram 
para testemunhar a existência da literatura no 
Brasil.” (CUNHA, 2005, p.1). Finalizando essa 
Introdução sobre a Literatura Brasileira, escreveu 
o Conselheiro:
A poesia, essa melodia da alma e do coração, 
essa primeira voz do homem, que se desprende 
balbuciando apenas, essa linguagem mística, 
que conhecem as emaranhadas florestas, os 
caudalosos rios, os áridos desertos, e as alcantiladas 
montanhas; a poesia, que é a alma do universo, e 
que existe entre os povos civilizados, e também no 
meio das tribos nômades, a poesia foi o primeiro 
ramo da literatura, que cultivaram os povos do 
Brasil. (PEREIRA DA SILVA, 1843, p.7)

 Em 1847, sob o título de Plutarco Brasileiro, 
também em 2 volumes, reuniu e organizou a 
publicação de uma coleção de biografias. Em 
1858, publicou Varões Ilustres do Brazil Durante 
os Tempos Coloniaes, também em dois volumes, 
tendo na maioria dessas biografias retomado, sem 
novas contribuições o trabalho de biógrafos como 
Januário da Cunha Barbosa, Varnhagen e outros, 
tendo como finalidade básica de registrar em 
livro, textos anteriormente publicados, referentes 
ao período do Brasil Colônia.
 Como historiador, sua obra principal é 
História da Fundação do Império do Brasil, em 7 
volumes, publicados entre 1864 e 1868; seguida 
do Segundo Período do Reinado de D. Pedro I no 
Brasil, em 1871; e de História do Brasil durante a 
Menoridade de D. Pedro II (1831 a 1840), em 1879. 
Publicou também, em Portugal, em 1840, Religião, 
Amor e Pátria, romance histórico, na Revista 
Literaria (v. III); lançando-o, anos mais tarde, em 
1862, como livro, sob o título Memórias Políticas e 
Literárias.
 O Conselheiro Pereira da Silva publicou 
ainda Curso de História dos Diferentes Estados da 
América (cinco volumes); Nacionalidade, Língua e 
Litteratura de Portugal e do Brasil (1884); Felinto 
Elisio e sua Época, estudo crítico e literário (1891); 
e Na História e na Legenda (1893).
Se, de fato, no Brasil, a produção ficcional em prosa 
é contemporânea da introdução do Romantismo 
e foi inicialmente divulgada através de jornais e 
revistas, sendo, por sua vez, muito raros os textos 
de escritores brasileiros editados antes de 1837, 
cumpre concluir que as 6 narrativas publicadas 
por João Manuel Pereira da Silva, no Gabinete de 
Leitura, exigem que ele seja considerado um dos 
criadores da narrativa de ficção brasileira. Os seus 
“contos” – redigidos quando ele ainda residia em 
Paris ou pouco depois da sua chegada ao Rio de 
Janeiro – constituem o seu primeiro contributo 
para criação duma literatura brasileira autônoma 
e a serviço dos ideais nacionalistas, pelos quais o 
escritor fluminense propugnara no artigo lançado 
na revista Niterói, um ano antes. (CHAVES, 2018, 
P. 152)
 De 9 de janeiro de 1888 a 1889, ocupou 
uma cadeira no Senado Imperial. Após a 
Proclamação da República, deixou a vida 
parlamentar. Convidado a participar dos festejos 
do Quarto Centenário da Descoberta da América, 
publicou, em 1892, o livro Christovam Colombo 
e o Descobrimento da América. Passando então, 
a dedicar-se, mais uma vez, à saga de registrar 
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em livro, a vida política brasileira, sendo agora, 
aquela ocorrida entre 1840 e 1886, o Conselheiro 
Pereira da Silva, unindo sua vocação e seus ideais 
românticos enquanto nacionalistas, debruçou-se 
sobre o papel, a partir de 1895, e publicou então, 
em 1897, o livro intitulado Memórias do Meu 
Tempo. 
...Pereira da Silva estabelece, por meio, inclusive, 
da sua produção literária, o que praticamente 
só seria retomado por Alencar, vinte anos mais 
tarde: o romance, em sua modalidade histórica, 
como o gênero adequado à consecução do projeto 
de fundação de uma literatura genuinamente 
nacional. (Soares, 2015, p. 38)
 Ao Conselheiro João Manuel Pereira 
da Silva, brasileiro, jurista, político, biógrafo, 
historiador, escritor, nacionalista, poeta, sonhador, 
nossos agradecimentos por seu empenho, por 
sua dedicação e por sua luta em prol de uma 
literatura genuinamente brasileira.
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Classe de Belas Artes

 Inicialmente devo dizer que tenho 
muito orgulho de ser a fundadora da Cadeira 
nº 15, patronímica de Heitor Villa-Lobos, 
internacionalmente reconhecido como um dos 
mais importantes compositores. 
 Villa-Lobos nasceu no bairro de Laranjeiras, 
Zona Sul do Rio de Janeiro, no dia 5 de março 
de 1887, filho de Raul Villa-Lobos, diretor da 
Biblioteca do Senado e músico amador, e da dona 
de casa Noêmia Monteiro, grandes incentivadores 
dos estudos do filho. 
 Aprendeu com o pai a tocar violão e 
violoncelo. Autodidata, com seis anos compôs a 
primeira peça para violão, baseada em cantigas 
de roda. Com oito anos começou seu interesse 
por Bach. 
 Apreciava também os ritmos populares. 
Conheceu os ritmos nordestinos quando 
frequentava com o pai a casa de Alberto Brandão, 
onde se reuniam os cantadores nordestinos. 
Aprendeu clarinete e saxofone.
 Com doze anos ficou órfão de pai, e a 
família enfrentou dificuldades financeiras. Para 
sustentar os oito filhos, sua mãe, acostumada à 
vida social, conseguiu um emprego para lavar e 
engomar as toalhas e guardanapos da Confeitaria 
Colombo. 
 Com dezesseis anos, Heitor foi morar com 
uma tia, que lhe ensinou a tocar piano. Encantado 
com os “chorões”, grupo malvisto pela nata da 
sociedade, frequentava o Cavaquinho de Ouro, 
loja de música onde os chorões recebiam convite 
para se apresentar em diversos lugares.
 Em 1905, Villa-Lobos viajou para o 
Nordeste e extasiou-se com a riqueza do folclore. 
 Em 1907, escreveu Os Cantos Sertanejos, 
para pequena orquestra. Nessa época, buscando 
uma formação acadêmica, matriculou-se no 
curso de Harmonia de Frederico Nascimento, no 
Instituto Nacional de Música, mas não se adaptou 
à disciplina dos estudos. Passou a ganhar a vida 
tocando violoncelo, piano, violão e saxofone nos 
teatros e cinemas cariocas.
 Por volta de 1913, Villa-Lobos deu início 
à sua produção, já abordando os mais diversos 
gêneros musicais: Suíte Floral Para Piano (1914), 
Danças Africanas (1914), Uirapuru (1917) e Canto 
do Cisne Negro Para Piano e Violoncelo (1917), 
Amazonas (1917), entre outras. 
 Realizou alguns recitais com suas obras, 
mas recebia crítica por suas inovações musicais.
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 Em 1922, Heitor Villa-Lobos fez sua estreia 
oficial na Semana de Arte Moderna, em São Paulo. 
Sua música moderna foi vaiada, mas o evento foi 
o início de sua projeção internacional como um 
criador original pela fusão dos ritmos folclóricos e 
populares com a música erudita. A crítica demorou 
a entender. 
 Em 1923, com trinta e seis anos, financiado 
pelo governo, desembarcou em Paris, para 
mostrar seu talento, retornando em 1924. 
 Em 1927 voltou à Europa, financiado 
pelo milionário Carlos Guinle. Nessas viagens, 
apresentou concertos de suas obras regendo 
importantes orquestras pelo continente.
 O auge da criatividade de Heitor Villa-Lobos 
se deu na década de 30, quando deu início à série 
das nove Bachianas Brasileiras, suítes para diversas 
combinações de instrumentos que expressam a 
afinidade entre Bach e procedimentos melódicos 
e harmônicos da música popular instrumental 
brasileira. 
 Em 1931, ao excursionar por 54 cidades 
do interior paulista, inspirou-se para compor O 
Trenzinho do Caipira, parte integrante da peça 
Bachianas Brasileiras n.º 2. A obra se caracteriza 
por imitar o movimento de uma locomotiva com 
os instrumentos da orquestra.
 Entre 1937-1945, era obrigatório o ensino 
de música nas escolas. O maestro era o secretário 
de Educação Musical e orientava os professores 
da rede pública sobre como ensinar música. Sob 
sua batuta, promovia apresentações de canto 
orfeônico que reunia estudantes em estádios de 
futebol.
 Ressentido porque suas músicas eram 
pouco executadas no Brasil, Villa-Lobos costumava 
desabafar: “Não tive o justo reconhecimento em 
meu próprio país”. 
 Depois da II Guerra, o maestro iniciou uma 
turnê pelos Estados Unidos e pela Europa, onde 
suas peças eram executadas no circuito dos mais 
prestigiados teatros.
 Heitor Villa-Lobos fundou e foi o primeiro 
presidente da Academia Brasileira de Música.
 Era membro da Academia de Belas Artes de 
Nova Iorque. Recebeu o título de Doutor Honoris 
Causa da Universidade de Nova Iorque. 
 Deixou mais de 700 composições, com 
destaque para as Bachianas Brasileiras, em 
número de nove, entre elas, a de n.º 4 para piano e 

a de n.º 5 para soprano e conjunto de violoncelos, 
como também os choros: Choro nº 2, Choro nº 5 
e Descobrimento do Brasil, 4 suítes.
 Heitor Villa-Lobos faleceu no Rio de 
Janeiro, no dia 17 de novembro de 1959.
 Sinto-me honrada em integrar a Academia 
Fluminense de Letras, por indicação do ex-
presidente Edmo Rodrigues Lutterbach. 
 Sou grata ao atual presidente, Dr. Waldenir 
de Bragança, por ter destinado a mim a Cadeira 
nº 15 da Classe de Belas-Artes, patronímica de 
Villa-Lobos, compositor por quem tive sempre 
grande admiração. 

Therezinha de Maria Carvalho Pinto
Acadêmica Titular da Cadeira nº 15

Classe de Belas Artes
 Professora de Piano, Canto e Acordeon, 
graduada pela Escola Nacional de Música do Rio 
de Janeiro. Apresentou-se no Teatro Municipal 
de Niterói, em Academias de Letras, museus e 
clubes. Fundou, com o barítono Dulcydides de 
Oliveira Pinto o grupo Mensageiros da Alegria, 
que promoveu dezenas de recitais de música e 
poesia. Acompanhou Dulcydides e a soprano 
Neide Barros Rêgo em diversos CDs e DVDs: Trio 
em Canto, Neide Kantas, Creio em ti, Passione, 
Fascinação, Revo de amo, Plurspecaj eroj por arta 
vespero – esse último 1º lugar no concurso da 
Associação Universal de Esperanto. Como solista, 
gravou Sonho de amor. 
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ANDRÉA LADISLAU

VIOLETA 
CAMPOFIORITO 
SALDANHA DA 

GAMA
(1909-2012)

Patrona da Cadeira nº 15

Classe de Ciências Sociais

Uma trajetória a caminho do conhecimento e 
da sabedoria
 Posso dizer que desta vida não levamos 
nada, mas é nesta vida que trazemos tudo. 
Trazemos nossa essência e a deixamos por onde 
passamos. Deixamos rastros e deixamos marcas. 
Alegrias e dissabores. Deixamos quem somos. 
Nada levamos, eu sei, mas muito temos a espalhar. 
E é por isso, que não importa aonde vamos ou 
por onde vamos, o que importa é que possamos 
deixar e espalhar amor, garra e determinação. 
Assim poderemos ser lembrados não por quem 
fomos, mas por quem conquistamos. Por aqueles 
que em algum momento foram tocados por 
nós. Por isso eu digo, sei bem onde quero ir, 
sei bem onde quero chegar. E aqui cheguei. Na 
Academia Fluminense de Letras. Ocupando com 
o coração em festa a cadeira de número 15 da 
Classe de Ciências Sociais que, foi brilhantemente 
ocupada por minha patrona, a professora Violeta 
Campofiorito Saldanha da Gama. Infelizmente, não 
tive a honra de conhecê-la, mas revisitando sua 
trajetória de vida, impossível não me identificar e 
me emocionar.
 Uma mulher à frente de seu tempo que, 
como eu, não se abatia pelas dificuldades. 
Acreditava em seus ideais e os defendia com 
maestria. E, se me permitem, já criando uma certa 
intimidade, Dona Violeta, foi assistente social 
de grande importância em nossa cidade e em 
todo cenário nacional. Professora primária e de 
artes em escolas públicas da região, visitadora 
social e persona de destaque na filantropia e na 
montagem da LBA – Legião Brasileira Fluminense. 
Foi diretora da Escola de Serviço Social de Niterói 
onde, sem sombra de dúvidas, teve grande 
impacto intelectual, solidificando sua trajetória 
profissional.
 Nascida em 1909 na cidade de Belém do 
Pará, migrou com a família para Niterói quando 
tinha 7 anos de idade. Era filha caçula da exímia 
costureira e dona de casa, Delfina Paniagua e do 
pintor e arquiteto italiano Pedro Campofiorito 
– um dos responsáveis pelos projetos de várias 
residências de Niterói, bem como a Praça da 
República, a Câmara Municipal, nossa antiga 
Assembleia Legislativa, o Palácio da Justiça e o 
prédio que abriga a Biblioteca Pública e a nossa 
Academia. 
 Aos 19 anos formou-se professora pela 
escola normal, hoje Colégio Estadual Liceu Nilo 
Peçanha e alfabetizou mais de 3 mil pessoas 
na escola primária. Nomeada por Alzira Vargas 
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como Chefe do Serviço Social da Legião Brasileira 
de Assistência, por sua excelente atuação Dona 
Violeta assume em 1951 a diretoria da ESSN – 
Escola de Serviço Social de Niterói. Sua trajetória 
acompanha a de formação e consolidação da 
escola como unidade de ensino superior.
 Suas ideias e a insatisfação com a forma 
como se desenhava o processo de construção da 
Assistência Social no Brasil levaram Dona Violeta 
a transformar a Escola de Serviço Social de Niterói 
em um espaço de grandes realizações políticas 
e intelectuais, um verdadeiro laboratório de 
sociabilidades de várias gerações de assistentes 
sociais fluminenses. Deixando marcas, dignas de 
seu protagonismo no cenário social de nosso 
país, criou e encabeçou todo um movimento em 
que a noção de transformação social se impõe 
a diferentes experiências profissionais. Assim, 
propagou conceitos e práticas vinculadas ao 
cuidar e educar.
 Mulher firme em suas posições, com 
suas habilidades administrativas e relacionais, 
Violeta imprimiu uma dimensão diferenciada 
ao encaminhamento da Escola de Niterói. 
Sob seu comando a escola vivenciou uma 
verdadeira “revolução”. A unidade deixa de ser 
feminina e torna-se mista; em 1954, passou a ser 
integralmente mantida pelo estado e em 1956, 
um grande feito, a instituição é reconhecida como 
sendo de nível superior. Com seu dinamismo, 
participou ativamente do esforço para que as cinco 
faculdades estaduais e particulares agregadas 
(entre elas a ESSN) fossem incorporadas, em 
igualdade de condições, com as outras cinco 
faculdades já federalizadas que deram origem à 
Universidade Federal do Estado do Rio, mais tarde 
Universidade Federal Fluminense. 
 Atuou na montagem da rede de proteção 
social no antigo Estado do Rio de Janeiro e 
auxiliou na construção de três grandes programas: 
o Conselho de Obras e Serviços de Assistência ao 
Menor, a Cruzada de Recuperação e Assistência 
ao Cego Fluminense e a Fundação de Assistência, 
Recuperação e Integração Social – Albergues 
Sociais. Criou a Associação Brasileira de Escolas 
de Serviços Sociais e representou o Brasil em 
missão internacional na UNESCO.
 Violeta consagrou-se, sobretudo, através 
de um padrão de maternidade social que vincula 
as mulheres às ações filantrópicas e voluntárias, 
numa continuidade histórica. 
 Após essa pesquisa, a imagem que guardo 

de dona Violeta é a de inquietude e busca por 
novos caminhos dentro do que ela tinha como 
ideais. Estava sempre repleta de ocupações. Mas 
fazia tudo com excelência e comprometimento. 
Tinha como lema: “A gente ajuda a ser. Então, em 
lugar de dar o peixe ao homem necessitado, você 
ensina esse homem a pescar”. O serviço social é 
isso: ensinar a pescar e não dar o peixe hoje e a 
vida inteira, e tornar a pessoa dependente desse 
peixe. É ensinar a se educar por si própria; dar 
todos os meios e condições para ela se tornar 
independente. Isso é que é serviço social. À Violeta 
Campofiorito, toda a minha gratidão e honra.
 E eu cheguei. Cheguei à Academia 
Fluminense movida pelo meu instinto de amor à 
Arte e às Letras. E ao adentrar esta ilustre casa, 
um filme rodou a cabeça e me levou aos meus 
tempos de escola. Tempos em que o prazer pela 
escrita e pelo cuidado ao lidar com o outro já 
roubavam todas as cenas e as minhas atenções. 
Com muito orgulho, dedicação e apoio dos 
meus pais e meus irmãos, pena não estarem aqui 
fisicamente, mas sei que estão em pensamento, 
tornei-me uma letróloga, administradora, 
psicopedagoga e psicanalista. A estrada não foi 
fácil, mas encontrei nela pessoas que estenderam 
a mão, reconheceram o meu esforço pessoal e 
na arquibancada da vida, certamente, torciam e 
torcem pelo meu sucesso. Alguns mais próximos, 
outros mais distantes. Mas todos valorizando o 
brilho no olhar a cada conquista e acolhendo em 
caso de tropeços. O mundo das letras se abriu em 
minha mente. E dei inicio às produções literárias 
que hoje compreendem diversos textos e artigos, 
e pelo prazer em ser colunista e redatora de 
diversos veículos. 
 E na condição de escritora e psicanalista, 
ressalto que palavras são mágicas. Uns recebem 
para si, outros vestem você com elas. Palavras são 
a forma de magia mais potente que eu conheço. 
Podem acariciar ou podem ferir. Podem dizer 
a verdade ou a mais perfeita mentira. São sons 
que se ouviu ou foram escritas ou retiradas por 
alguém, do nosso mais profundo ser. São fonte de 
vida ou de destruição. Difíceis de serem escritas, 
interpretadas, compreendidas ou apagadas.
 E assim, encerro com grande emoção e 
gratidão, colocando-me à disposição desta casa 
para contribuir e somar forças e afirmando o que 
meu inconsciente sempre martela: não tenho 
pressa de coisa alguma. Estou serena. Já não 
tenho planos além deste: a serenidade. O que 
vier, como vier, assim será. Sigo sem atropelos. 
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Apenas sigo em frente. Vou sem voo, pés firmes, 
cabeça leve, coração trotando mansamente por 
pradarias do conhecimento e das descobertas. 
Mas se me aprouver – no que há de vir – morrerei 
escrevendo livros, amando e plantando árvores.

ANDRÉA LADISLAU
Acadêmica Titular da Cadeira nº 15

Classe de Ciências Sociais
 Formada em Letras Inglês/Português – 
PUC Minas. Doutora em Psicanálise – Sociedade 
Psicanalítica Miesperanza. Administração 
Hospitalar e Gestão em Saúde – UNESA e AIEC/
Brasília. Pós-graduada em Psicopedagogia e 
Inclusão Social – FACEI. Docente associada da 
Universidade Católica de Sanctae Mariae, Congo 
e do Departamento de Psicanálise du Saint 
Peter and Saint Paul Lutheran Institute, Canadá. 
Colunista da Folha de Niterói; Portal/Site Pensar 
Bem, Viver Bem; Site Enfermagem Novidade; 
e Portal/Site Estágio Online. Apresentadora do 
Quadro Bem Estar e Saúde em Foco da Rádio 
WEB Feliz Cidade FM.



Templo da Palavra
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FLÁVIO CHAME BARRETO

A ESCOLA E A 
PANDEMIA
Lições que um vírus 

forçosamente nos ministrou

 Qual a escola ideal para o meu filho? 
O ensino está adequado? Os professores 
estão cumprindo de forma eficaz o seu papel? 
Possivelmente estas eram perguntas frequentes e 
feitas silenciosamente por muitos pais com filhos 
em idade escolar.
 Afinal, antes que a pandemia transferisse 
a sala de aula para dentro da casa do aluno, 
o desconhecimento do que ocorria, de fato, 
intramuros de uma escola, permitia inúmeras 
divagações por parte dos reais e principais 
responsáveis pela educação dos filhos.
 Possivelmente algumas dúvidas paternas 
ou maternas sobre as competências daqueles que 
desempenham o nobre papel docente no ambiente 
escolar se dissiparam, no exato momento em que 
esta atribuição foi efetivamente compartilhada 
com os pais, e a própria missão da escola, que 
é de ensinar, foi claramente explicitada em cada 
casa.
 A grande diferença entre a missão de 
ensinar que é inerente à escola e a obrigação de 
educar que é um dever fundamental e primário da 
família se mostrou claramente, quando as salas e 
quartos das casas forçosamente se transformaram 
em redutos de aprendizagem a distância.
 O ensino orientado virtualmente pelos 
docentes seja ele via celular, tablet, notebook 
ou computador, comprovou a vital importância 
dos pais no permanente acompanhamento e 
participação no processo de aquisição de novos 
saberes. 
 Esta foi uma grande lição: a presença efetiva 
do responsável é indispensável na construção 
da aprendizagem, sejam os conhecimentos 
apreendidos de forma não presencial e por meio 
das tecnologias, como a pandemia nos obrigou 
agora, sejam presencialmente em uma situação 
posterior de normalidade.
 Hoje os pais de duas ou mais crianças 
entendem claramente a antiga reivindicação 
docente por turmas reduzidas em relação ao 
tempo necessário para atender adequadamente 
cada aluno. Assim, eles passaram a compreender 
que a tarefa de ensinar requer cooperação, 
concentração e desgasta bastante aquele que a 
realiza.
 Enfim, a pandemia não modificou apenas 
o olhar de pais e alunos, também direcionou as 
novas tecnologias em favor da Educação de uma 
forma que nenhum gestor poderia imaginar. 
Ao mesmo tempo expôs o prejuízo educacional 
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ao não se prover de tecnologia os estados e 
municípios para oferta de ensino remoto ou até 
para uso em sala de aula. 
 Da mesma forma, forçou que professores 
se reinventassem, aprendessem ou buscassem 
uma formação mais adequada para ministrarem 
aulas virtuais.
 Para finalizar, segundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua – Tecnologia 
da Informação e Comunicação (Pnad Contínua 
TIC) de 2018 divulgada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 74,7%, dos 
brasileiros tem acesso à internet e destes 97% o 
fazem pelo celular. 
 Considerando que neste enorme 
quantitativo de pessoas, temos um número 
expressivo de docentes e discentes de todos os 
níveis de aprendizagem, não seria leviano dizer 
que foi necessário que um vírus mostrasse que a 
Educação, tanto em tempos de pandemia quanto 
de normalidade, pode estar na palma das mãos 
de quase todos. Basta usarmos todos os recursos 
disponíveis, tecnológicos ou não, para juntos 
atingirmos os verdadeiros objetivos educacionais.

FLAVIO CHAME BARRETO
Acadêmico Titular da Cadeira nº 39

Classe de Letras
Mestre em Computação; especialista no Ensino 
de Ciências e Biologia – Instituto de Bioquímica 
Médica (educação a distância); bacharel em 
Genética e licenciado em Ciências Biológicas 
– UFRJ; especializado em Docência do Ensino 
Superior – FEUDUC. Professor de Ciências e Biologia 
no Colégio de Aplicação da UFRJ. Coordenador 
pedagógico na Secretaria de Educação do Estado 
– SEEDUC/RJ. Docente colaborador externo da 
pós-graduação – UNISUAM/RJ. Autor de vinte 
livros, entre eles A Biologia descomplicada de A 
a Z: a plena compreensão desde a origem de cada 
termo. Revisor periódico da revista Ciência em 
tela. 
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MARIA DO CARMO SOARES CORDEIRO

SAUDAÇÃO 
AO DIA DO 

BIBLIOTECÁRIO
Pronunciamento na Academia 

Fluminense de Letras em 
12 de março de 2020, na 

Sessão Solene de Início do 
Ano Acadêmico celebrando o 

transcurso do Dia Internacional 
de Mulher (08/03) e o Dia do 

Bibliotecário (12/03)

 Estamos vivendo uma época “rica de 
conteúdos e plena de comunicação”. Assim, 
nada é mais gratificante do que falar sobre o 
bibliotecário – um profissional em transformação 
acompanhando o caminhar da humanidade.
 A palavra bibliotecário leva-nos a livros e 
sobre eles me debruço na ânsia de encontrar o 
que mais, ou melhor, defina o perfil daquele que 
é um mediador entre a informação e o usuário. 
Observo na obra B. Lopes, um poeta singular, escrita 
pelo acadêmico Renato de Lacerda, a citação: “O 
livro é, incontestavelmente, o veículo que melhor 
assinala, eleva e propaga o nível cultural de um 
povo”.
 E na mesma obra leio, de Castro Alves:

“Ó bendito o que semeia 
  Livros, livros à mão cheia
  E manda o povo pensar!

  O livro caindo n’alma
  É gérmen que faz a palma.
  É chuva que faz o mar...”

 Quão felizes foram Renato de Lacerda e 
Castro Alves ao se exprimirem! O primeiro, quando 
afirma que o livro eleva o nível cultural de um povo 
e o segundo, quando bendiz aquele que o semeia. 
Aí encontro e reside a figura do bibliotecário. 
Quem, senão ele para semear livros? E não nos 
conta a História que, quer seja na Antiguidade, 
Idade Média, Moderna ou Contemporânea lá está 
a figura ímpar a cuidar, zelar pela sua integridade 
física, seja colocando-os numa caixa – daí o nome 
biblioteca; seja selecionando-os, registrando-os, 
catalogando-os, arrumando-os cuidadosamente 
nas estantes?
 Quem melhor do que ele para, através 
de contação de histórias, aproximar a criança 
do mundo dos livros infantis – ou mesmo 
–, proporcionar referências bibliográficas a 
estudiosos sequiosos de conhecimento? 
 Quem melhor do que ele para receber todo 
aquele que está por este ou esse motivo ávido de 
informação? Quem?
 Já ouvi dizer que o bibliotecário não pega 
um livro; acaricia-o, tamanho o cuidado, o zelo.
 Nos últimos anos amplia o seu campo de 
trabalho, valoriza a informação organizando-a 
em sites na internet e em bases de dados 
promovendo um acesso mais simples, mais 
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rápido, mais coerente com a época que vivemos. 
Não é a partir daí, somente a publicação impressa 
que é alvo de sua atenção. Tornou-se mais atento 
às questões de preconceito. Classes sociais, cor, 
religião, orientação política, nada o faz deixar de 
prestar um atendimento de primeira qualidade.
 No dia 12 de março de 1882, em Recife, 
nasceu o menino Manuel. Manuel Bastos Tigre, 
um homem de múltiplos talentos: jornalista, 
poeta compositor, teatrólogo, humorista, 
publicitário, engenheiro e, por fim, bibliotecário. 
O 1º bibliotecário concursado exercendo função. 
Função pela qual, diga-se de passagem, se 
apaixonou.
 Servir é o objetivo. Servir. Servir sempre.
 Da bibliotequinha de escolas isoladas, de 
difícil acesso, às grandes guardiãs da produção 
textual de um país; mesmo se dedicando aos mais 
diversos campos do saber em centros de cultura 
especializados, efetivamente é preciso satisfazer 
as necessidades de informação, recreação ou 
documentação de um usuário.
 E ninguém melhor do que ele – que 
consciente de sua função social, contribui 
para o aprimoramento do indivíduo e para o 
desenvolvimento de um povo, como lembrou 
Renato de Lacerda e como afirmou Castro Alves:

“Bendito o que semeia livros, livros à 
mão cheia e manda o povo pensar...”

 Assim se comportou Manuel Bastos Tigre 
durante o exercício por longos anos da carreira 
que abraçou. O dia 12 de março – dia de seu 
nascimento –, instituído pelo decreto 84.631 
de 12/4/1980, assinado pelo então presidente 
da república João Batista Figueiredo, em sua 
homenagem é oficialmente reconhecido como 
Dia do Bibliotecário.
 

MARIA DO CARMO SOARES CORDEIRO
Acadêmica Titular da Cadeira nº 9

Classe de Letras
 Bibliotecária, professora, escritora e poetisa. 
Bacharel em Biblioteconomia e Documentação, 
UFF. Trabalhou na Biblioteca Pública Estadual de 
Niterói. Organizou o acervo da Casa da Cultura 
e respondeu pelo Departamento de Cultura de 
Rio Bonito. Publicou Como foi que um rio bonito 
transformou-se numa cidade sorriso; Jardim 
de sonhos; Duque de Caxias, 22: o endereço da 
felicidade; Como somos: o rio-bonitense tal qual 
ele é; Ao pé da serra: um paraíso (colaboração). 
Compôs a Oração de Graças pelo Centenário da 
Academia Fluminense de Letras.
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ENEIDA FORTUNA BARROS

SAUDAÇÃO 
AO DIA 

INTERNACIONAL 
DA MULHER 

Pronunciamento na Academia 
Fluminense de Letras em 
12 de março de 2020, na 

Sessão Solene de Início do 
Ano Acadêmico celebrando o 

transcurso do Dia Internacional 
de Mulher (08/03) e o Dia do 

Bibliotecário (12/03)

 Bertolt Brecht, famoso poeta e dramaturgo 
alemão, em um de seus poemas, intitulado Algum 
dia quando o tempo chegar, na tradução de Geir 
Campos, disse:

Algum dia, quando o tempo chegar, 
Havemos de refletir as ideias

De todo os pensadores
De todas as épocas, 

Olhar os quadros de todos os mestres, 
Rir das piadas de todos os humoristas,

a todas as mulheres tratar bem,
todos os homens instruir no bem.*

 Ainda não pudemos atingir um propósito 
tão vasto e magnânimo quanto o de Brecht, que 
procurava desbloquear a crueza e a repressão do 
seu tempo, escrevendo peças e poemas contra o 
nazismo.
 Nessa sessão de abertura do ano 
acadêmico de 2020, vimos iniciar nossas 
atividades, lembrando a “contribuição da mulher 
no movimento sociocultural, educacional e ético 
– símbolo e essência”: o título desse seminário. 
A vida humana é um constante vir a ser. Cada 
um de nós constitui seu mundo quotidiano em 
função de uma tradição e de um projeto humano, 
sempre com bom resultado, se instruído no bem, 
como disse Brecht.
 Assim sendo, importa fazer-se o 
reconhecimento, nos dias de hoje, da diversidade: 
diversidade social de grupos de ideias, religião, 
raça, gênero, e outros, como o da diversidade 
empresarial, de que se fala muito. Segundo o 
SEBRAE, o número de mulheres empreendedoras 
individuais cresce a cada ano. Trata-se, na verdade, 
da representatividade populacional de cada grupo, 
que, por formas de resistência e transformação, 
revelam atos políticos de questionamento.
 Os tipos de compromisso são diferentes, 
de acordo com a época.
 A filosofia, antes atacada pelos próprios 
filósofos, que discutiam entre si, sem que ninguém 
se importasse com isso, acaba descendo à praça 
pública, com a vulgarização dos pensamentos.
 Assim aconteceu com o feminismo, que se 
popularizou e conquistou avanços significativos 
nos direitos das mulheres, em sua autoexpressão. 
Dá-se o fenômeno da cultura do carnaval, tanto 
estudado por Mikhail Bakhtin, em que a sociedade 
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passa a viver o reconhecimento de sua própria 
contestação. Esse reconhecimento traz avanços.
 É bom lembrar que somente em 1962 a 
mulher pôde adquirir direito ao CPF (cadastro 
de pessoa física), deixando de ser tutelada pelo 
marido. Mas o ciclo de violência doméstica 
permanece e necessita de muita atenção.

 Nas comemorações do Dia Internacional 
da Mulher, a 8 de março de cada ano, renovamos 
a homenagem à mulher-símbolo dessa nossa 
Academia – a acadêmica Albertina Fortuna Barros. 
Seu busto, aqui exposto, está acompanhado de 
uma placa que diz:

Homenagem e Reconhecimento à 
Acadêmica Profª Albertina Fortuna Barros

Primeira Mulher Acadêmica, 
Secretária e Presidente dessa Academia

pela inestimável contribuição à Educação
e à Cultura no Estado do Rio de Janeiro 

e inexcedível dedicação à história 
dessa Casa de Lacerda Nogueira.

Dia do Professor – 15 de outubro de 2015

 O símbolo, em sua lógica, é sempre 
apreendido por sua significação convencional 
e adotado pelo uso. Assim permanece, então, 
Albertina Fortuna, em seu busto, indicando a 
representatividade de uma vida plena, responsável 
e significativa, inspirada no reservatório de atos 
realizados e pensamentos formulados, para a 
constituição do modelo paradigmático de mulher 
competente, participativa e humana, como muitas 
outras, e outras, na conquista do dia a dia, desde 
a mais humilde à mais empoderada.
 Em um de seus discursos, escreveu que à 
página 15 de Assim falava Zaratustra, lê-se uma 
pergunta de Nietzsche, feita ao sol, do alto da 
montanha onde ele se achava, havia dez longos 
anos, auscultando a Natureza:

Grande astro! Que seria de tua felicidade 
Se te faltassem aqueles a quem iluminas?

 Nesse momento, Nietzsche exercita a 
sua linguagem essencialmente moderna. E de 
que forma? Invertendo a tradição. Geralmente 
discorremos sobre o valor do sol: agora, nós é 
que somos importantes para o sol, porque o 
reverenciamos. 
 De fato, ela própria dizia sentir-se 
recompensada ao sintonizar-se com as pessoas, 
encontrando receptividade naquelas a quem 
se dirigia. Era muito carismática e, mais que 
transmitir saberes a alguém, procurava despertar, 
principalmente nas novas gerações, a sabedoria 
de encontrar seus próprios caminhos, ante as 
perplexidades da vida. 
 Para terminar, vou dizer o poema de que 
ela mais gostava, de autoria de seu ex-professor 
de português e depois colega no Colégio Pedro II 
do Rio de Janeiro. O poema intitula-se O modelo, 
de José Oiticica.

O modelo
Se queres que outros creiam, crê primeiro,

Faze-te Boa-Nova e acende-a em ti.
Só terás gestos e aura de pioneiro 

Se tua alma for surto e frenesi.
Quem deseja arrastar ao seu outeiro
Tribos sem deus precisa ser David. 

Ter uma harpa, ter juntas de guerreiro, 
Saber cantar e combater, por si.

Sê mais tu, mais alguém, mais punho rude, 
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O sem-par, o sozinho, o último, o Herói.

O que põe no melhor toda a virtude.
Torna-te exemplo... o exemplo é que constrói!

Finge até que o teu sonho não te ilude
E que a tua amargura não te dói.

Referência:
* BRECHT, Bertolt. Poemas e canções. Trad. Geir 
Campos. Rio: Civilização Brasileira, 1966. Pág. 215.

ENEIDA FORTUNA BARROS
Acadêmica Titular da Cadeira nº 19

Classe de Letras
 Vice-presidente da AFL 2014-2016 e 2016-
2018. Livre-docente em Teoria Literária, UFF. 
Mestrado em Teoria Literária, UFRJ. Formada em 
Línguas Neolatinas, UERJ. Professora de Teoria 
Literária da UFF, até aposentar-se; e da FANELT/
Associação Plínio Leite. Chefe do Departamento 
de Literatura (1975) e membro do Colegiado 
do Instituto de Letras da UFF. Autora da tese A 
escrita em processo; da dissertação Literalidade/
Literariedade: reflexão sobre a tentativa de 
ultrapassagem do texto metafísico; do trabalho 
de pesquisa intitulado Dimensões do texto; do 
livro Registros de memória: momentos da prática 
acadêmica; e de artigos em jornais e revistas 
literárias.



Niterói
Inspiração Poética
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ICARAÍ 

Recanto azul da minha cidade 
Poema que invade o meu coração 

Icaraí das noites de lua, 
Sozinho na rua me ponho a cantar 

Icaraí de lindas morenas 
E praias serenas, à luz do luar.

Amor, ouça esta melodia sensual
Poema de um trovador 

Dentro da noite 
O lamento divino 

De um violino em Icaraí

SYLVIO VIANNA 
Patrono da Cadeira nº 14

Classe de Belas Artes
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NITERÓI
(1º Lugar Jogos Florais de Niterói / 1966)

A Igreja de São Lourenço

que o tempo jamais destrói,

é o marco, cheirando a incenso,

de onde nasceu Niterói.

VILMAR DE ABREU LASSANCE
2º ocupante da Cadeira nº 13

Classe de Letras – In Memoriam
 Nascido em Niterói, em 24 de agosto de 
1915. Ex-vice-presidente da AFL. Advogado, 
formado pela Faculdade Fluminense de Direito. 
Poeta e pintor premiado. Publicou os livros: 
Caleidoscópio (1967), Invocação a Deus (1970) e 
Momentos (1986) e participou das antologias 37 
Poetas Fluminenses, Os Melhores Poemas sobre 
Mãe e Água Escondida (1994).
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MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES DE MELO 
(MANITA)

4ª ocupante da Cadeira nº 2
Classe de Letras – In Memoriam

Professora, educadora social, escritora, trovadora 
e sonetista

NITERÓI – SONHO – POEMA

Livre o Rio de Janeiro
dos franceses, o guerreiro

valente temiminó,
cobra-feroz, destemido

Arariboia atrevido,
faz de mil sonhos, um só!
Mem de Sá, governador,
faz dele o dono, o senhor

das nossas bandas do além:
Terras secas, maltratadas,
agrestes, abandonadas

quase terra de ninguém!
– Barreiras Vermelhas – ia

o trecho da Sesmaria
três léguas pelo sertão:

Começava em Gragoatá, 
e para o lado de lá

Maruí marcava o chão.
E Araribóia, encantado,

tranqüilo, realizado,
para e começa a sonhar...

Da aldeia de São Lourenço
namora o perfil imenso

da terra abraçada ao mar!
– São Domingos – Arraial,

é depois Vila Real
da Praia Grande, e em tupi,
Niterói – Água Escondida
– água cercada – querida 
Niterói, onde eu nasci...

Quase inteira tu descansas
no azul das águas tão mansas
que o céu, num hino de luz,
desde a alvorada ao poente,

envolve tão docemente
numa epopéia de azuis:
É Icaraí – ÁGUA BENTA – 

que me acalma e dessedenta,
que me convida a sonhar,

com suas rendas de espuma
beijando a areia, uma a uma,

devagarinho, a cantar...
É também Rio Sagrado

onde o sol rubro e dourado,
se esconde ao findar do dia;

e em noites de lua cheia,
terços de prata na areia

vão rezando: Ave-Maria...
Teus quatrocentos Janeiros,

viram muitos brasileiros,
de tais méritos e brilhos,
se projetarem famosos,

dizendo em coro orgulhosos,
– Niterói, somos teus filhos!
E, em águas da Guanabara,

a ponte, esta joia rara,
que a Engenharia constrói,
é o marco extraordinário
do teu quarto centenário,

Praia Grande... Niterói!...
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 ÁGUA ESCONDIDA
 Celebramos os 25 anos de lançamento da 
antologia poética Água Escondida (13/12/1994), 
organizada pela Acadêmica Neide Barros Rego, 
titular da Cadeira nº 11 da Classe de Belas Artes 
da AFL, que reuniu trabalhos de 234 poetas de 
Niterói. 
 Na oportunidade, recordamos a 
apresentação da obra, de autoria do Acadêmico 
Armando Vaz Teixeira, 5º ocupante da Cadeira nº 
31 da Classe de Letras (In Memoriam):
Uma cidade: Niterói. Uma mulher: Neide Barros 
Rêgo. Um livro: Água Escondida.
A cidade nasceu do sonho imortal de sua gente. 
A mulher, de um sonho de amor. O livro, de um 
sonho de amor dessa mulher.
Envolvendo os três: a Poesia!... A poesia em 
poemas diversos, de formas diferentes: clássicos 
ou modernos, não importa. Importa a obra, a 
ventilação de ideias. Ideia!... essa pequena grande 
coisa em marcha, capaz de vencer todos os exércitos 
do mundo.
A palavra Niterói significa Água Escondida, na 
Língua Tupi. Mas era à Baía de Guanabara que os 
índios davam esse nome e não ao território, o qual, 
só mais tarde, veio a chamar-se Niterói. A mulher 
nasceu em São Tomás de Aquino, Minas Gerais, mas 
é espiritualmente niteroiense. Os poemas seriam 
águas escondidas. Alguns já atravessaram a Baía, 
o Atlântico, outros Mares, porém já estiveram, um 
dia, ocultos.
A cidade, a mulher e o livro (vertente de 
murmúrios humanos!) reunidos numa Antologia, 
onde centenas de almas espalham aquela beleza 
relativamente velada em seus corações.
Uma cidade não é apenas monumentos: tem alma. 
A alma é vida! A vida é bela! Uma mulher tem 
alma, coração, sentimento. E é sempre bela! Um 
livro não reúne somente histórias passageiras, 
estudos, opiniões; revela o que há de efervescente 
na alma, no coração e no espírito das criaturas. 
Essa efervescência é poesia, beleza!...
A cidade, a mulher, o livro, a poesia: História! A 
História se faz com palavras. A palavra é música, 
perfume, cor, encantamento: delícias que desafiam 
o tempo. Por isso, chegou até nós o cântico dos 
nossos antepassados, estando há milhares de anos 
o primeiro agrupamento humano.
Através das palavras, conseguimos sondar as almas 
dos que nos antecederam; vivenciar suas imagens; 
tornar imortais os homens e as obras das Tebas 

(de nem uma ou de cem portas), vivências que 
se perderiam no tempo se a música das palavras 
dos poetas não tivesse vencido as distâncias, não 
tivesse nos encantado. Esperançosa visão da nossa 
própria imortalidade!
Água Escondida: livro de poetas. Se uma ideia em 
marcha é mais poderosa que todos os exércitos do 
mundo, imaginem ideias de poetas num marulhar 
constante em busca da perfeição e da beleza! 
Sonhemos com isso! Revivendo Fedro, direi: 
“Dai-me um exército de enamorados e poderei 
conquistar o Mundo”.
Mais um livro! Útil, sério, que se edita do Brasil. 
Graças a Deus!
 A Acadêmica Neide informa que está sendo 
preparada uma obra comemorativa do Jubileu 
de Prata da coletânea, registrando a repercussão 
alcançada:
Brevemente estaremos publicando o livro 
intitulado Reflexos de Água Escondida, uma 
compilação das inúmeras manifestações recebidas 
após a publicação da antologia, que tive o prazer 
de organizar e publicar, e de alguns textos que 
integram a referida obra. Incluímos, também, 
algumas fotos, notícias de jornais e dedicatórias 
registradas por ocasião do lançamento, no Clube 
Central de Niterói, em 13 de dezembro de 1994, 
nas páginas do volume que guardo como um 
tesouro.
Da obra participaram 234 poetas nascidos e/ou 
radicados em Niterói. Todos vivos na ocasião. Além 
de estreantes, os mais conceituados escritores 
da cidade confiaram em mim e enviaram seus 
trabalhos, fotos e dados biográficos.
Transcrevi o texto da orelha, escrita por Armando 
Vaz, e as palavras de Marcos Almir Madeira e Edmo 
Rodrigues Lutterbach, a título de prefácio. Os três 
talentosos escritores enriqueceram a antologia 
também com a publicação de poemas seus.
Além de minhas palavras publicadas na antologia, 
adicionei os pronunciamentos no Recital 
comemorativo do 10º aniversário de lançamento, 
realizado na Academia Fluminense de Letras, na 
gestão do presidente Edmo Rodrigues Lutterbach, 
em 2004. Ainda os que fiz nos três recitais realizados 
em abril, maio e junho de 1995. Incluí, também, o 
discurso do presidente proferido no 1º Recital.
Lembro que a cada participante nada cobrei para a 
publicação de seu poema como é costume fazerem 
os organizadores de antologias. Também assumi as 
despesas com o coquetel do lançamento. Na noite 
de 13 de dezembro, cada um adquiriu o número 

25 ANOS DE
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de livros encomendados, ao preço de custo, R$ 
10,00 (dez reais). Tivemos o apoio da Secretaria 
de Cultura da Prefeitura Municipal de Niterói na 
confecção dos convites, que estamparam a capa do 
livro, trazendo no verso os nomes dos 234 poetas. 
O então prefeito, João Sampaio, esteve presente 
na festa e gravou um depoimento enaltecendo o 
nosso trabalho.
Compareceram quase todos os autores, pois eram 
niteroienses. No saguão do Clube Central de 
Niterói, circularam mais de 800 pessoas E foram 
vendidos 1.500 exemplares de Água Escondida!
Agradecemos à imprensa, que deu grande 
cobertura – antes, durante e após o lançamento de 
nossa antologia poética –, aos que nos enviaram 
mensagens e a todos que continuam a nos 
prestigiar e a homenagear os poetas.
Estamos comemorando o Jubileu de Prata de Água 
Escondida com a realização de vários recitais. Os 
dois primeiros aconteceram sede da Academia 
Fluminense de Letras e no Centro Cultural Maria 
Sabina, respectivamente em 31 de outubro e 14 de 
dezembro de 2019.
 A Academia Fluminense de Letras 
congratula com a bem-sucedida iniciativa, 
que promove e valoriza os talentos literários 
niteroienses. 

Comissão de Redação



Niterói
História e Atualidade
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ERTHAL ROCHA

A IMPRENSA EM 
NITERÓI 

“Papel de jornal deve ser como papel de bíblia, 
só pode ser usado em serviço de causa justa, 

do bem de todos e do bem de cada um”. 

Rachel de Queiroz 
(escritora, jornalista, dramaturga, 

membro da Academia Brasileira de Letras)

 Nas décadas de 1950 e 1960, Niterói 
tinha seis jornais diários impressos: além de O 
Fluminense e A Tribuna (fundada em 1936), havia 
O Estado (dirigido por José Cândido de Carvalho 
e Heitor Gurgel), Diário do Comércio (Dalton 
Feliciano Pinto), Diário Fluminense (Pylades 
Magalhães Matos) e Diário do Povo (José de 
Matos).
 O tradicional O Fluminense completou 
142 anos de existência em 8 de maio de 2020, já 
tendo atravessado três séculos. Atualmente, é o 
3º jornal mais antigo em circulação ininterrupta 
no Brasil e o 1º no Estado do Rio de Janeiro.
 Desde sua fundação em 1949 até meados 
da década de 1960, marcou época o noticiário 
radiofônico Grande Jornal Fluminense. Fundado 
por João Baptista da Costa e tendo como diretor 
seu irmão Sebastião Rodrigues da Costa, ambos 
jornalistas de escol, o GJF revolucionou o cenário 
das notícias em um tempo em que a televisão 
dava os primeiros passos e os jornais impressos 
praticamente não chegavam ao interior. Na sua 
redação (no Centro de Niterói), iniciei minha 
carreira de jornalista, como locutor, apresentando 
noticiário diário, além de coordenar aos domingos 
a mesa de debates.
 Transmitido das 7 às 8 horas da manhã, a 
princípio pela Rádio Tamoio e, a partir de 1954, 
pela Rádio Jornal do Brasil, o GJF entrava no ar 
tendo como prefixo hino composto especialmente 
por Almanyr Grego. Incluindo informações gerais 
e dos municípios do interior, o jornal detinha total 
audiência e considerável força política em Niterói 
(ex-capital) e em todo o Estado do Rio.
 Participei ativamente, também, do período 
de ouro de O Fluminense, por quase quatro 
décadas, sob a liderança do consagrado jornalista, 
advogado e homem público Alberto Francisco 
Torres, que após adquiri-lo em 1954 investiu na 
sua modernização. Construiu um edifício-sede 
(na Rua Visconde de Itaboraí, 184, Centro de 
Niterói), adquiriu canais de rádio, fundando o 
Grupo Fluminense de Comunicação, abriu espaço 
para manifestações culturais e educacionais. Vale 
mencionar o suplemento literário Prosa & Verso, 
publicado aos domingos sob coordenação dos 
confrades Marcos Almir Madeira e Sávio Soares 
de Sousa. 
 Tendo à frente Dr. Alberto, o “velho 
órgão” (como ele o chamava) alcançaria sólida 
credibilidade e inegável prestígio, cobrindo 
fatos locais e nacionais e aspectos culturais, 
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educacionais, políticos e socioeconômicos da 
vida fluminense e nacional. Influenciou para 
importantes conquistas, como a fundação da 
Universidade Federal Fluminense, em 1961.
 Entre as recordações marcantes que 
conservo dos meus tempos na redação de O 
Fluminense se destacam a cobertura da “Revolta 
das Barcas”, em maio de 1959, quando o povo 
enfurecido promoveu uma onda de destruição 
pela cidade, partindo da Estação das Barcas e 
passando pelos escritórios e residências dos 
proprietários do Grupo Carreteiro, que detinha o 
monopólio do serviço; e a extensa e comovente 
cobertura do pavoroso incêndio do Gran-Circo 
Norte Americano, em dezembro de 1961, que 
deixou saldo de 500 mortos e 800 feridos (muitos 
deles crianças) – tragédia até hoje gravada 
indelevelmente na memória dos niteroienses.
 Diversas personalidades marcaram 
presença escrevendo nas páginas de O Fluminense 
– como Euclides da Cunha, Olavo Bilac, Osório 
Duque Estrada, Belisário Augusto, Oliveira Viana, 
Irineu Marinho, Rubem Braga, José Cândido de 
Carvalho, Arnaldo Niskier, Carlos Couto, Vera de 
Vives, Roberto dos Santos Almeida (Fernando de 
Aviz) e muitos outros.
 Em 1978, o centenário de O FLU foi 
celebrado condignamente, com memoráveis 
sessões solenes no Senado, Câmara Federal, 
ALERJ e na Câmara Municipal de Niterói. Em 2003, 
fui convidado a falar na ALERJ na solenidade do 
125º aniversário.
 Alberto Torres faleceu em 1998; Nina Rita 
Torres sucedeu o pai na direção das empresas 
que em 2012 se tornaram o Grupo Fluminense 
de Multimídia. Após sua morte, em 2014, a 
função passou para seu filho Alexandre. Em 21 
de fevereiro de 2019, o jornal foi adquirido pelo 
empresário Lindomar Lima.
 Resistindo aos embates do tempo e 
superando os obstáculos do caminho – como os 
efeitos negativos da fusão dos Estados do Rio de 
Janeiro e da Guanabara e, ultimamente, o avanço 
da mídia eletrônica – O Fluminense é hoje um dos 
dois jornais impressos diários remanescentes em 
Niterói, ao lado de A Tribuna (dirigido desde 1965 
pelo jornalista Jourdan Amora, cuja combatividade 
é inegável); ambos sempre fieis à luta em defesa 
dos interesses legítimos da cidade e do Estado.
 Niterói conta também, atualmente, 
com diversos jornais alternativos (semanais, 
quinzenais ou mensais) com edições impressas e 

digitais, entre eles: Atual, Jornal de Icaraí, Jornal 
Santa Rosa, Opção, Diz, Jornal da Cidade, Gazeta 
Niteroiense e Toda Palavra; além do blogue de 
notícias Coluna do Gilson – Niterói de Verdade, 
do jornalista investigativo Gilson Monteiro. Todos 
com boa aceitação, atingindo variadas camadas 
da população.
 Nesta época de ameaças à liberdade 
de imprensa, recordo conceito do sacerdote, 
professor e poeta mineiro Dom Silvério Gomes 
Pimenta (1840-1922), membro da Academia 
Brasileira de Letras, cuja atualidade não se perdeu: 
“A imprensa é o flagelo da tirania, e é o poder mais 
temido que conhecem os poderosos da terra, os 
quais dela têm mais medo do que das armadas e 
dos exércitos”. 

CÉLIO ERTHAL ROCHA 
Acadêmico Titular da Cadeira nº 27

Classe de Letras
 Jornalista, escritor, advogado e defensor 
público aposentado. Formou-se na Faculdade de 
Direito da UFF. Foi apresentador do Grande Jornal 
Fluminense, transmitido pelas Rádios Tamoio e 
Jornal do Brasil; repórter do jornal O Fluminense, 
no qual chefiou o Departamento de Relações 
Públicas; assessor de Comunicação Social do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro e assessor da 
Procuradoria Geral de Justiça. Exerceu o mandato 
de deputado estadual. Autor de artigos, crônicas 
e dos livros: Jornalismo, política e outras paragens 
e Um olhar sobre o Ministério Público Fluminense.
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ALBA HELENA CORRÊA

HISTÓRIA DA
 PRIMEIRA

ESCOLA NORMAL
DO BRASIL

E DAS AMÉRICAS

 A 1ª Constituição do País previa a 
graduação e distribuição racional do ensino em 
todo o território brasileiro. D. Pedro I propôs a 
construção de uma rede nacional de ensino, 
coordenada pelo poder central. Porém, após sua 
abdicação, em 1834, adveio o período regencial 
e ficou decidido que caberia às províncias (hoje 
estados) essa tarefa.
 Na data de 4 de abril de 1835, foi assinado 
o ato nº 10, pelo Presidente da Província do Rio de 
Janeiro José Joaquim Rodrigues Torres, Visconde 
de Itaboraí, criando a Escola Normal. O que muitas 
pessoas não sabem é que essa foi a 1ª escola 
destinada à preparação de professores primários, 
no Brasil e nas Américas. Que honra para Niterói 
e para todos nós! Só cinco anos depois é que os 
Estados Unidos da América do Norte implantaram 
esse tipo de escola.
 Os historiadores não sabem precisar a 
localização da 1ª sede da Escola Normal. Sabe-
se que foi em algum prédio particular e que 
teria funcionado em vários endereços, todos no 
centro de Niterói. O certo é que sua primeira casa 
própria foi o prédio onde hoje está funcionando 
o Liceu Nilo Peçanha (que teve outros nomes 
e o atual, recebeu em 1931, em homenagem 
ao ex-presidente da República que por duas 
vezes também governou o Estado do Rio de 
Janeiro). Esse prédio foi construído dentro de um 
majestoso projeto urbanístico que fez surgir a 
Praça da República (1921), rodeada pela Câmara 
Municipal, o antigo Fórum, o Arquivo Público, a 
Biblioteca e a Academia Fluminense de Letras (as 
três no mesmo prédio). Em 1932, o prédio passa 
a abrigar o Liceu, dividindo com a Escola Normal 
o mesmo espaço. Em 1955, a Escola Normal 
muda-se para a Travessa Manoel Continentino, 
onde funciona até hoje. Passou a denominar-se 
Instituto de Educação Prof. Ismael Coutinho em 
26 de julho de 1965, em homenagem ao grande 
educador e ex-diretor da escola.
 Quanto ao funcionamento da antiga Escola 
Normal há as seguintes referências: seu 1º diretor 
e, então, único professor, foi o major José Costa 
Azevedo, pai do Barão de Ladário. Permaneceu no 
cargo de 27 de junho de 1835 a 03 de novembro 
de 1860, quando faleceu. Outras informações a 
respeito: havia 21 alunos matriculados, todos do 
sexo masculino. A primeira mulher que ascendeu 
ao magistério normal foi a professora Joaquina 
Maria Rosa dos Santos, diplomada em 1869. Era 
filha do grande ator João Caetano dos Santos. 
Observe-se que, até o ano de 1866, a escola só 



Prédio do Liceu Nilo Peçanha
Foto: Acadêmico Antônio Machado
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permitia a matrícula de alunos do sexo masculino. 
A partir de então, a escola passou a aceitar alunas. 
 Este ano, 2020, a “nossa” Escola Normal 
completa 185 anos de existência! Quantos 
mestres já saíram de suas salas de aula, providos 
de boa orientação, rumo a todos os recantos 
do nosso município, dos estados do Brasil, e até 
do exterior! Só a educação pode transformar o 
mundo e o professor primário é a base de todo 
o conhecimento posterior. Parabéns à Escola 
Normal, celeiro desses missionários do bem!
 Diplomei-me em 1950, após um curso de 
três anos. A Escola Normal ainda funcionava no 
antigo prédio do Liceu Nilo Peçanha. Tive mestres 
idealistas, dedicados, cujos nomes jamais se 
apagarão da minha memória e pelos quais terei 
eterna gratidão. Ressalto a honra e o privilégio 
que tive de haver convivido com duas pessoas 
muito especiais: Ilza Amarante de Azevedo, que 
foi minha colega de turma durante três anos – 
inspirada autora da letra do Hino da Normalista, 
e a inesquecível professora de Música, Carmen 
Rezende Alt, autora da melodia. Hoje esse hino 
é cantado em todo o Brasil. Para os que não 
conhecem essa obra de amor, que exorta as 
novas mestras a exercerem o magistério com 
altruísmo, não como uma profissão, mas como 
um sacerdócio, tenho o prazer de transcrevê-lo:

HINO DA NORMALISTA
Letra – Ilza Amarante de Azevedo

Música – Carmen Rezende Alt
Normalista, formosa esperança

Que uma estrela nos faz entrever,
Trabalhar pelo bem da criança

Seja a tua razão de viver.
ESTRIBILHO

Normalista, o Brasil sempre espera
Que combatas a força do mal
Na cidade, no lar, na tapera

Mostra ao mundo que tens ideal.
Não importa se ao longo da estrada

Vais as mãos em espinhos ferir
O que importa é cumprida a jornada

Ver a estrela da Pátria fulgir.
Educar é missão muito nobre

É preciso lutar e vencer
Que este augusto pendão que nos cobre

Não te veja fugir do dever.

ALBA HELENA CORRÊA
Acadêmica Titular da Cadeira nº 13

Classe de Letras
 Pedagoga – Faculdade Fluminense 
de Filosofia, pós-graduada em Orientação 
Educacional – Faculdade Nacional de Filosofia. 
Mestre em Educação – UFF. Trovadora, sonetista, 
cordelista, haicaísta, cronista, contista, biógrafa, 
ensaísta e declamadora diplomada. Colaboradora 
do jornal Unidade e da Universidade Aberta da 
Terceira Idade. Membro das Academias Brasileiras 
de Literatura de Cordel e de Trovas, e membro 
correspondente das Academias Itaperunense de 
Letras e Cachoeirense de Letras. Vice-presidente 
da União Brasileira de Trovadores / Seção Niterói. 
Integrante dos Escritores ao Ar Livro e do Calçadão 
da Cultura.
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WALDENIR DE BRAGANÇA

NITERÓI DE 
ARARIBOIA

HERÓI DA UNIDADE 
NACIONAL

 A História registra: em 22 de novembro 
de 1573 o cacique temiminó Arariboia fundou a 
Aldeia de São Lourenço dos Índios, depois Praia 
Grande, Vila Real (1819) e, em 1835, recebe o nome 
de NICTHEROY, Cidade e Capital da Província do 
Rio de Janeiro.
 Tudo começou com Arariboia, “Cobra da 
Tempestade”, bravo guerreiro que nasceu em 
Paranapuã (Ilha do Governador), no Rio, por volta 
de 1523, batizado com o nome cristão de Martim 
Afonso. Com a invasão dos franceses apoiados 
pelos tamoios (1555), Arariboia perdeu suas terras 
e seguiu para o Espírito Santo, onde organizou 
sua aldeia e expulsou os holandeses. Foi lá que o 
encontrou o capitão Estácio de Sá, sobrinho do 
governador-geral Mem de Sá – que recomendara: 
“Não chegue à Guanabara sem Arariboia... ele 
odeia os tamoios e é fiel aliado. Sem ele e sua 
gente, será impossível vencer os invasores”.  
 Ao lado de Estácio, ou melhor, à sua frente, 
Arariboia desembarca na Urca e, em 1º de março 
de 1565, ajuda a fundar a cidade de São Sebastião 
do Rio de Janeiro. Após guerrilhas, consegue, em 
1568, expulsar os franceses e os tamoios e impedir 
a criação da FRANÇA-ANTÁRTICA, preservando a 
Unidade Nacional.
 Depois de tudo, esperava retornar à sua 
Paranapuã, trazer os familiares e reconstruir 
a sua aldeia. Mas, disseram-lhe: “A Ilha é do 
Governador”. Decidiu então voltar para o Espírito 
Santo. Insistiram para que escolhesse outras terras. 
Solicitou, então, a “Banda de Além” – Niterói, “água 
escondida”, do lado de lá da Guanabara, desde as 
Barreiras Vermelhas. O governador inicialmente 
não o atendeu, pois as terras já pertenciam a 
Antônio Mariz. Decepcionado mais uma vez, 
resolveu ir para seu povo. Argumentaram com o 
proprietário que todos necessitavam de Arariboia, 
presença que garantia tranquilidade e segurança, 
e que o cacique precisava de terras e as merecia 
como recompensa pelos inúmeros serviços 
prestados. Em troca, deram a Mariz muitas terras, 
até Paquequer (Teresópolis).
 Finalmente, em 1568, foi prometida ao 
herói-líder uma sesmaria, indo do Gragoatá até 
Maruí, “uma légua ao longo do mar e duas para o 
sertão”, até Itaipu. E ele ficou. Mas esperou cinco 
longos anos para obter a escritura, assinada em 
22 de novembro de 1573! Arariboia construiu a 
aldeia, no Outeiro de São Lourenço, com uma 
vigilante visão do outro lado... e o Rio não foi mais 
invadido.
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Estátua do Cacique Araribóia
Foto: Acadêmico Antônio Machado
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 EIS NITERÓI, O TROFÉU DE ARARIBOIA!  Hoje, 
Niterói é uma cidade universitária, sede de várias 
respeitadas instituições de ensino fundamental, 
médio e superior – incluindo a Universidade 
Federal Fluminense, primeira universidade federal 
no antigo Estado do Rio de Janeiro – museus, 
espaços artísticos e centros culturais, com um 
dos melhores índices educacionais do País. Sede, 
ainda, da Academia Fluminense de Letras, que 
vai completar 103 anos, do Cenáculo Fluminense 
de História e Letras, com 96 anos, da Academia 
de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, criada 
em 1974, da Sociedade Fluminense de Fotografia 
(1944), da 1ª Escola Normal das Américas (1935) 
– além de outras significativas instituições, como 
a Academia Niteroiense de Letras, a Associação 
Niteroiense de Escritores, a Universidade Aberta 
da Terceira Idade, a União Brasileira de Trovadores 
/ Seção Niterói, o Elos Clube de Niterói (filiado 
ao Elos Internacional da Comunidade Lusíada), o 
Centro Cultural Maria Sabina. Pela sua estrutura 
sociocultural, pode ser considerada uma cidade 
que mostra o caminho no saber, para colocar em 
prática o bem, e ajudar a humanidade a ser mais 
fraterna e feliz. Desta cidade, com a contribuição 
dada à História, poderá dar mais uma: qualidade 
do ser que se empenha na conquista da paz.
 Em breve vamos comemorar 447 anos 
da fundação de nossa cidade, que tem alma 
acolhedora, alegre e amiga. Vamos também dar 
honras ao imbatível Herói da Unidade Nacional 
pelas lutas por nossa terra e nossa gente! 
Saudemos Arariboia, exemplo de vida, que atuou 
com integridade, serviu e plantou sementes de 
amor à pátria.

WALDENIR DE BRAGANÇA
Acadêmico Titular da Cadeira nº 29

Classe de Letras
 Médico, professor, advogado, jornalista. 
Foi secretário municipal de Saúde, deputado 
estadual e prefeito de Niterói. Preside a Academia 
Fluminense de Letras, a Academia Brasileira 
Rotária de Letras, a Universidade Aberta da 
Terceira Idade e a UBT-Niterói. Autor dos livros 
Terceiridade e Marketing Social: relevância e 
resultados; das publicações Origem do ensino 
médico no Brasil em 1808 e panorama atual das 
escolas médicas, O direito do idoso e a realidade, O 
Brasil na Organização Mundial de Saúde e Direito 
Médico – Direito Médico-Social. Coautor da obra 
Aborto e o direito à vida (Prêmio Genival Londres/
ANM)
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CLASSE DE LETRAS

CADEIRA 01
Patrono: Alberto Silva
Fundador: Salomão Cruz
Ocupantes: Hélio Nogueira, Élio Monnerat Solon de 
Pontes
Membro atual: Alexandre Gazé (Alexandre Gazé Filho)
 
CADEIRA 02
Patrono: Alberto de Oliveira
Fundador: Antônio Lamego
Ocupantes: Phocion Serpa, Walfrido Faria, Maria da 
Conceição Pires de Melo
Membro atual: Waldeck Carneiro (Waldeck Carneiro 
da Silva)

CADEIRA 03
Patrono: Alberto Torres
Fundador: Carlos Maul
Ocupantes: Luiz Magalhães
Membro atual: José Raymundo Martins Romeo

CADEIRA 04
Patrono: Alcindo Guanabara
Fundador: Alceste Fróes
Ocupantes: Alfredo Cumplido de Sant’Ana, Enéas 
Marzano
Membro atual: Luiz Felizardo Barroso

CADEIRA 05
Patrono: Andrade Figueira
Fundador: Henrique Castrioto
Ocupantes: Abel Sauerbronn de Azevedo Magalhães, 
Edmo Rodrigues Lutterbach
Membro atual: Franci Machado Darigo

CADEIRA 06
Patrono: Antônio Aguiar
Fundador: Jônatas Botelho
Ocupantes: Ramon Alonso, Mario Ritter Nunes
Membro atual: Márcia Pessanha (Márcia Maria de 
Jesus Pessanha)

CADEIRA 07
Patrono: Azeredo Coutinho (Bispo)
Fundador: Olímpio de Castro
Ocupantes: Arnaldo Nunes, Antônio Carlos da Rocha 
Villaça 
Membro atual: Vaga

CADEIRA 08
Patrono: Azevedo Cruz
Fundador: Homero Pinho
Ocupantes: Jacy Pacheco, Paulo Campos, Herval de 
Souza Tavares, Waldir Pinto de Carvalho
Membro atual: Eduardo Antônio Klausner

CADEIRA 09
Patrono: B. Lopes
Fundador: Olavo Bastos
Ocupantes: Maurício de Lacerda, Lyad de Almeida, Leir 
de Souza Moraes
Membro atual: Maria do Carmo Cordeiro

CADEIRA 10
Patrono: Belisário Augusto
Fundador: Epaminondas de Carvalho
Ocupantes: Paulino Neto, José Antônio Soares de 
Souza, Hilton Massa
Membro atual: Lúcia Romeu (Lúcia Maria Barbosa 
Romeu)

CADEIRA 11
Patrono: Benjamin Constant
Fundador: Ricardo Barbosa
Ocupantes: Oscar Fontenelle, Dayl de Almeida, Etacyr 
Guimarães de Campos
Membro atual: Fernando Gama (Fernando Gama de 
Miranda Netto)

CADEIRA 12
Patrono: Carlos de Lacerda
Fundador: Tomé Guimarães
Ocupantes: Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes
Membro atual: Cleber Francisco Alves

CADEIRA 13
Patrono: Casimiro de Abreu
Fundador: Altino Pires
Ocupantes: Vilmar de Abreu Lassance
Membro atual: Alba Helena Corrêa

CADEIRA 14
Patrono: Castro Menezes
Fundador: Creso Braga
Ocupantes: Marcos Almir Madeira
Membro atual: João Batista Thomaz
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CADEIRA 15
Patrono: Duque de Caxias
Fundador: Soares Filho
Ocupantes: Oswaldo Paixão, Henrique Glória Serpa 
Pinto
Membro atual: Mirian Paura Sabrosa Zippin Grinspun

CADEIRA 16
Patrono: Euclides da Cunha
Fundador: Cortes Junior
Ocupantes: Vasconcelos Torres
Membro atual: Cybelle Moreira de Ipanema

CADEIRA 17
Patrono: Ezequiel Freire
Fundador: Manuel Duarte
Ocupantes: Elói Pontes, Mário Newton Filho, José 
Newton de Almeida Baptista Pereira (Arcebispo)
Membro atual: Cláudia Cataldi

CADEIRA 18
Patrono: Fagundes Varela
Fundador: Emílio Kemp
Ocupantes: Luiz Reid
Membro atual: Luiz Carlos Silva Lessa

CADEIRA 19
Patrono: Felisberto de Carvalho
Fundador: Quaresma Júnior
Ocupantes: Agenor de Roure, L.F. Carpenter, Albertina 
Fortuna
Membro atual: Eneida Fortuna Barros

CADEIRA 20
Patrono: Firmino Silva
Fundador: Eugênio Cordeiro
Membro atual: Jota Carino (Jonaedson Carino)

CADEIRA 21
Patrono: Francisco de Lemos (Bispo)
Fundador: Serpa Pinto
Ocupantes: Ismael de Lima Coutinho, Maria Alice 
Barroso
Membro atual: Elídio Robaina (Monsenhor)

CADEIRA 22
Patrono: Guilherme Briggs
Fundador: Edmundo March
Ocupantes: Sylvio Figueiredo, Mário Duarte Monteiro
Membro atual: Maximiano de Carvalho e Silva

CADEIRA 23
Patrono: Joaquim Manuel de Macedo
Fundador: Armando Negreiros
Ocupantes: Leopoldo Teixeira Leite Filho, Xavier Placer, 
Hélio Alonso
Membro atual: Peterson Barroso Simão

CADEIRA 24
Patrono: José do Patrocínio
Fundador: Levi Fernandes Carneiro
Membro atual: Tarcísio Meireles Padilha

CADEIRA 25
Patrono: Júlio Maria (Padre)
Fundador: J. Demorais
Ocupantes: Nelson Rangel, Newton Perissé Duarte, 
Lourenço Luiz Lacombe
Membro atual: Roberto dos Santos Almeida

CADEIRA 26
Patrono: Lúcio de Mendonça
Fundador: Ildefonso Falcão
Membro atual: Sávio Soares de Sousa

CADEIRA 27
Patrono: Luiz Pistarini
Fundador: Gomes Leite
Ocupantes: Alberto Lamego, Alberto Torres
Membro atual: Erthal Rocha (Célio Erthal Rocha)

CADEIRA 28
Patrono: Macedo Soares (Conselheiro)
Fundador: Júlio Salusse
Ocupantes: Toledo Piza, Romeu Silva, Lourival Ribeiro
Membro atual: Maria Beltrão (Maria da Conceição de 
Moraes Coutinho Beltrão)

CADEIRA 29
Patrono: Manuel Carneiro
Fundador: Múcio Paixão
Ocupantes: Teófilo Guimarães, Hamilton Nogueira
Membro atual: Waldenir de Bragança

CADEIRA 30
Patrono: Martins Teixeira
Fundador: Alfredo Rangel
Ocupantes: Luiz Lamego, Amélia Tomás, Vera de Vives
Membro atual: Leslie Aloan (Leslie de Albuquerque 
Aloan)
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CADEIRA 31
Patrono: Paulo da Silva Araújo
Fundador: Castro Menezes
Ocupantes: J.E. da Silva Araújo, Francisco Pimentel, 
Raul de Oliveira Rodrigues
Membro atual: Vaga

CADEIRA 32
Patrono: Pedro Luiz
Fundador: Belisário de Souza
Ocupantes: Kleber de Sá Carvalho, Emmanuel de 
Macedo Soares
Membro atual: Vaga

CADEIRA 33
Patrono: Pedro II
Fundador: Alberto Fortes
Ocupantes: Magalhães Gomes, Dulcydides de Toledo 
Piza
Membro atual: Wainer da Silveira e Silva

CADEIRA 34
Patrono: Pereira da Silva (Conselheiro)
Fundador: Honório Silvestre
Ocupantes: Thiers Martins Moreira, Celso Kelly, Walter 
Di Biase
Membro atual: Regina Coeli Vieira da Silveira e Silva

CADEIRA 35
Patrono: Quintino Bocaiúva 
Fundador: Horácio Campos
Ocupantes: Nelson Rebel, Artur de Almeida Torres
Membro atual: Fátima Cunha Ferreira Pinto

CADEIRA 36
Patrono: Raja Gabaglia
Fundador: Henrique de Araújo
Ocupantes: Everardo Backheuser, Brigido Tinoco, 
Waldyr Jansen de Mello
Membro atual: Vaga

CADEIRA 37
Patrono: Raul Pompeia
Fundador: Adelino Magalhães
Ocupantes: Alípio Mendes, Luiz Calheiros Cruz
Membro atual: Marcelo Câmara (Marcelo Nóbrega da 
Câmara Torres)

CADEIRA 38
Patrono: Saldanha da Gama
Fundador: Lacerda Nogueira
Ocupantes: Godofredo Tinoco, Ayrton Pinto Ribeiro, 
Alberto Valle
Membro atual: Luiz de Albuquerque (Luiz Carlos de 
Albuquerque Santos)

CADEIRA 39
Patrono: Salvador de Mendonça
Fundador: Sena Campos
Ocupantes: Henrique Lagden, Valfredo Martins, José 
Geraldo Pires de Mello
Membro atual: Flávio Chame Barreto

CADEIRA 40
Patrono: Silva Jardim
Fundador: Olavo Guerra
Ocupantes: Mauricio de Medeiros, João Rodrigues de 
Oliveira
Membro atual: José Alfredo de Andrade (in memoriam)

CADEIRA 41
Patrono: Silva Marques
Fundador: Eurípedes Ribeiro
Membro atual: Marco Lucchesi (Marco Americo 
Lucchesi)

CADEIRA 42
Patrono: Soares de Souza Júnior
Fundador: Martins Teixeira Júnior
Ocupantes: Alberto Ribeiro Lamego, Togo de Barros
Membro atual: Sara Rifer (Jussara Ferreira Soares de 
Lemos)

CADEIRA 43
Patrono: Teixeira de Melo
Fundador: Ernesto Paixão
Ocupantes: Arthur Nunes da Silva, Heitor Gurgel, José 
Inaldo Alves Alonso
Membro atual: Vaga

CADEIRA 44
Patrono: Teixeira e Souza
Fundador: Osório Dutra
Ocupantes: José Cândido de Carvalho, Hervê Salgado 
Rodrigues, Milton Nunes Loureiro
Membro atual: Marcello Cerqueira (Marcello Augusto 
Diniz Cerqueira)
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CADEIRA 45
Patrono: Visconde de Araguaia
Fundador: Joaquim Peixoto
Ocupantes: Prado Kelly, Alaor Eduardo Scisínio, Kleber 
Leite (Sebastião Kleber da Rocha Leite)
Membro atual: Vaga
     
CADEIRA 46
Patrono: Visconde de Beaurepaire Rohan
Fundador: Antônio Figueira de Almeida
Ocupantes: Alves Cerqueira, Renato de Lacerda, Luis 
Antônio Pimentel
Membro atual: Andréa Caldas (Andréa Christina Silva 
Panaro Caldas)

CADEIRA 47
Patrono: Visconde de Itaboraí
Fundador: Oliveira Viana (Francisco José de Oliveira 
Viana)
Ocupantes: Sabóia Lima, Alcydes Machado Gonçalves, 
Angelo Longo
Membro atual: Sandro Pereira Rebel
     
CADEIRA 48
Patrono: Visconde de Sepetiba 
Fundador: Melquíades Picanço
Ocupantes: Macário Picanço, Aloysio Tavares Picanço
Membro atual: Lúcio Picanço Facci

CADEIRA 49
Patrono: Feliciano Sodré
Fundador: José Mauro Haddad

CADEIRA 50
Patrono: Ary Parreiras (Almirante)
Fundador: Alexandre Chini (Alexandre Chini Neto)

     

CLASSE DE BELAS ARTES

CADEIRA 01
Patrono: Acácia Brazil de Mello
Fundador: Dalka Azevedo (Dalka Lima Coutinho de 
Azevedo)
Membro atual: Vaga

CADEIRA 02
Patrono: Affonso Gonçalves Reis
Fundador: Maestro Bernardo (José Bernardo de Souza)

CADEIRA 03
Patrono: Alcyr Pires Vermelho
Fundador: Deila Scharra (Deila Maria Ferreira Scharra)

CADEIRA 04
Patrono: Chiquinha Gonzaga
Fundador: Lúcia Motta (Lúcia Regina Antunes da 
Motta)

CADEIRA 05
Patrono: Francisco Mignone
Fundador: Leda Mendes Jorge (Leda Mendes Jorge 
Aidar)

CADEIRA 06
Patrono: Israel Pedrosa
Fundador: Robert Preis

CADEIRA 07
Patrono: Jayme Moreira de Luna
Fundador: Antônio Machado (Antônio Alberto 
Carvalho Machado)

CADEIRA 08
Patrono: Leopoldo Fróes
Fundador: Veronica Debellian Accetta
Membro atual: Gracinha Rego (Maria das Graças Alves 
de Azevedo Rego)

CADEIRA 09
Patrono: Lourenço Fernandes
Fundador: Magda Belloti (Magda Telles Loureiro 
Belloti)

CADEIRA 10
Patrono: Margarida Lopes de Almeida
Fundador: Maria Aparecida Barreto da Silva

CADEIRA 11
Patrono: Maria Sabina
Fundador: Neide Barros Rêgo

CADEIRA 12
Patrono: Noel Rosa
Fundador: Myrtis Ruschel Bergamaschi de Leoni Ramos
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CADEIRA 13
Patrono: Raimunda Viana
Fundador: Maria de Carvalho Mendes

CADEIRA 14
Patrono: Silvio Vianna
Fundador: Marly Prates (Marly Soares Prates Lima)

CADEIRA 15
Patrono: Villa-Lobos
Fundador: Therezinha de Maria Carvalho Pinto 

CLASSE DE CIÊNCIAS

CADEIRA 01
Patrono: Américo Braga
Fundador: Aristeu Pessanha (Aristeu Pessanha 
Gonçalves)

CADEIRA 02
Patrono: Aurora de Afonso Costa

CADEIRA 03
Patrono: Carlos Chagas
Fundador: Luiz Augusto de Freitas Pinheiro

CADEIRA 04
Patrono: Emilia de Jesus Ferrreiro
     
CADEIRA 05
Patrono: João da Silva Vizella
Fundador: Alcir Chácar (Alcir Vicente Visela Chácar)

CADEIRA 06
Patrono: Marcolino Candau
Fundador: Wanderley Francisconi Mendes
Membro atual: Vaga

CADEIRA 07
Patrono: Otílio Machado
Fundador: Salvador Borges Filho

CADEIRA 08
Patrono: Oswaldo Cruz
Fundador: Demócrito Jonathas de Azevedo

CADEIRA 09
Patrono: Osvaldo Monteiro de Carvalho
Fundador: Alcides Pissinatti

CADEIRA 10
Patrono: Paulo Pimentel
Fundador: Cláudio Chaves (Cláudio do Carmo Chaves)

CADEIRA 11
Patrono: Roched Seba
Fundador: Cresus Vinicius Depes de Gouvêa

CADEIRA 12
Patrono: Rodolpho Albino

CADEIRA 13
Patrono: Romero Cunha
Fundador: Guilherme Eurico Bastos Cunha

CADEIRA 14
Patrono: Silvio Pires de Mello
Fundador: Luiz Rogério Pires de Mello

CADEIRA 15
Patrono: Vital Brazil
Fundador: Antônio Werneck (Antônio Joaquim 
Werneck de Castro)

CLASSE DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CADEIRA 01
Patrono: José de Anchieta (Padre)
Fundador: Carlos Wehrs

CADEIRA 02
Patrono: Darcy Ribeiro
Fundador: Luiz Augusto Erthal

CADEIRA 03
Patrono: João VI
Fundador: Francisco Tomasco de Albuquerque

CADEIRA 04
Patrono: Durval de Almeida Baptista Pereira
Fundador: Aidyl de Carvalho Preis
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REVISTA FLUMINENSE DE LETRAS
CADEIRA 05
Patrono: Emilio do Carmo
Fundador: Matilde Carone Slaibi Conti

CADEIRA 06
Patrono: Francisco Alves
Fundador: Aníbal Bragança (Aníbal Francisco Alves 
Bragança)

CADEIRA 07
Patrono: Hipólito José da Costa
Fundador: Mário Sousa (Mário José Fernandes 
Rodrigues de Sousa)

CADEIRA 08
Patrono: Jalmir Gonçalves da Fonte
Fundador: Nagib Slaibi Filho

CADEIRA 09
Patrono: João Brasil
Fundador: Clélio Erthal

CADEIRA 10
Patrono: José Bonifácio da Silva
Fundador: Sylvio Lago Jr. (Sylvio Pereira Lago Júnior)

CADEIRA 11
Patrono: José Clemente Pereira
Fundador: José Alves Pinheiro Júnior (eleito)

CADEIRA 12
Patrono: Nina Rita Torres
Fundador: Haroldo Zager (Haroldo Zager Faria Tinoco)

CADEIRA 13
Patrono: Princesa Izabel
Fundador: Antônio Izaías da Costa Abreu
     
CADEIRA 14
Patrono: Teixeira de Freitas
Fundador: Edson Alvisi (Edson Alvisi Neves)
     
CADEIRA 15
Patrono: Violeta Campofiorito Saldanha da Gama
Fundador: Andréa Ladislau (Andréa Antônia Ladislau)

MEMBROS HONORÁRIOS

01 - Domício Proença Filho

02 - Pietro Novellino

03 - Roberto de Souza Salles



PARCERIA:



www.academiafluminensedeletras.com.br


