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A máquina do tempo:
15 de novembro de 1889 - 2014
Nélia Bastos
O verdadeiro encenador de nossa vida é o Acaso – cheio de
crueldades, misericórdia e encanto cativante. (Pascal Mercier)
– De saída, é preciso reconhecer que comentar os efeitos políticos da
Proclamação da República, no século XXI, é difícil. – Neste espaço mítico
– que ao mesmo tempo joga com personagens de carne e osso. Na dimensão
decisiva, seu caráter fundador e, ao mesmo tempo, desvendador da busca
de uma “linguagem nova”. A Democracia jurídica, liberdade de expressão,
direito de propriedade, ética. – Em meados do século XIX acelera-se a
decadência da economia açucareira, a vinda de imigrantes. A classe média
urbana fermenta a ruptura com o regime escravocrata e as instituições
políticas que as sustentavam. Neste contexto, destaca-se Rui Barbosa.
***
A passagem do Império à República, como se sabe, deu-se por
complexas malhas de causas, nos “padrões da velha ordem” e de transições
negociadas. – Considerada na sua totalidade uma ruptura com a “linguagem
velha” e o “espaço velho”. A partir de 1922, a ideologia dos tenentes (os 18
do Forte); a fundação do Partido Comunista; a Semana de Arte Moderna de
22 enfatizam as mudanças e as propostas de políticas sociais e estéticas do
século XX.
***
A minha geração sobreviveu à ditadura de Vargas (1937-1945); ao
seu suicídio (1954); à renúncia de Jânio Quadros (1961); à construção de
Brasília, sem contabilidade até hoje (1950); à ditadura militar (1964-1985);
à morte de Tancredo (1986); ao impeachment de Collor (1992); à perda do
mandato e direitos civis de Jango (1964).
***
E você, leitor? Fica tentado a fazer analogias entre o passado remoto e
o presente? – A República só mudou o nome das estruturas da administração?
O poder central é o da presidência da República? No chamado centrismo
tecnocrata? – Os partidos do presente PT e PTB; PSDB e UDN; PMDB e
PSD – A demagogia e a corrupção; os escândalos – Será que nós estamos
presos no mesmo círculo que se repete? Os “coronéis” se repaginaram? Os
vereadores, deputados e senadores continuam dentro do universo familiar?
A ditadura de Vargas e a ditadura militar se completam? Você diria que o
populismo aproxima Lula e Getúlio? No período eleitoral (2014), aprendemos
que o conceito ortodoxo de esquerda-direita sumiu do mapa?
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“Só há duas opções nesta vida: resignar-se ou se indignar.
E eu não vou me resignar nunca.”
Nem nós!
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Notícias

Em outubro, anexo ao nosso Boletim, encaminhamos um informativo experimental, cujo Editorial foi o do Boletim tradicional de setembro, pois seria
neste mês distribuído. Nele, explicamos o porquê de tal produção, solicitando
aos caros aspianos que se manifestassem a respeito deste novo modo de levar
a notícia, e que, talvez, dependendo de sua receptividade, poderá substituir o
tradicional, reservando-se a possibilidade de uma revista – com periodicidade
menor – para incluir artigos mais elaborados.
O que acharam? Ele atenderia às suas expectativas, caro (a) leitor(a)?
Esperamos sua resposta: críticas, elogios ou mesmo saber que a substituição
não é, para você, relevante. Sua resposta é muito importante para nós. Fale
conosco, manifeste-se!
Mas, o foco deste número é outro: o resultado político para o país, com
os novos eleitos, motivo de termos programado, em nossa Agenda Política
da CAAP, as visitas de candidatos às eleições que aconteceram em outubro
passado. Ficamos felizes ao constatar que, dos 11 que aqui estiveram, seis
foram aprovados nas urnas.
Exortamos todos a votar, pois o voto – todos sabem – é a nossa única arma,
para mudar o que consideramos deva ser alterado. Todos exerceram o seu direito? Temos muita luta pela frente e a vitória passa pela união, pelo trabalho,
pelo empenho com que nos dedicamos às causas que são importantes para o
Brasil que queremos: um país livre, desenvolvido, com justiça para todos e
onde a Educação esteja no pódio!
Ao falarmos em Educação, estamos pensando na segurança, na saúde, na
proteção ambiental, também, pois é por meio da educação que bons valores são
transmitidos, resultando numa sociedade transformada, com cidadãos íntegros,
valorosos, idealistas, que pensem no bem comum! E vencer a grande chaga da
corrupção, que nos envergonha e constrange. O povo brasileiro merece saúde,
paz e segurança. Finalizamos com o grande Darcy Ribeiro:
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Editorial

Artigo Artigo Artigo
APOSENTADORIA E COMPROMISSOS
Ilka Dias de Castro

S

e aposentadoria é um prêmio, é bom estar aposentado.
Mas, pelas novas descobertas sobre o que é bem-estar
pessoal, a aposentadoria, por si só, não representa
prêmio.
Dizem os especialistas que é necessário mexer o corpo e
a mente. Exercícios físicos e atividades ao ar livre auxiliam
na manutenção da saúde do corpo, atividades intelectuais
ajudam a manter o cérebro vivo. É a saúde mental que está em
jogo. Aprender uma língua estrangeira, uma nova habilidade
manual, estabelecer um projeto com um objetivo a ser
alcançado, se tornam imprescindíveis para uma boa qualidade
de vida.
O aposentado precisa de movimento, não se pode estar
sem atividade. Aposentadoria sem atividade não condiz com
qualidade de vida. No entanto, ouvimos muitas vezes: “estou
aposentado, não quero mais saber de compromissos”, ou, “já
trabalhei muito, agora quero descansar”.
Sabe-se, no entanto, que “as queixas de problemas de
memória atingem cerca de 70% da população acima dos
50 anos. Muitos problemas estão relacionados com a pouca
atividade física e intelectual.” (Veja, 08/12/2004).

Aspiana. Professora Dra. Adjunto do Instituto
de Matemática da UFF.

Para manter-se em atividade, é importante assumir
compromissos.
Compromissos assumidos são como atividades de ordem
física, intelectual, social ou de outra natureza. É saudável se
vincular ou assumir uma obrigação com alguém ou grupos,
com algum objetivo ou com alguma causa. Para uma vida
de qualidade, é importante ter compromissos, dizem os
especialistas.
Compromissos ajudam no exercício da concentração,
permitem o foco da atenção em assuntos selecionados sem se
distrair com facilidade. Isto é considerado um bom exercício
para a boa manutenção da memória.
É importante, no entanto, o autoconhecimento, para
estabelecer os compromissos que possam ser assumidos.
Mas isto é também um bom exercício. E mais, restrições
físicas, próprias da idade ou de outros fatores, que cada um
sabe dimensionar em relação a si mesmo, não devem ser,
a princípio, consideradas como impedimentos insuperáveis,
para sentir o bem que é proporcionado por atividades e
compromissos assumidos.

SER PROFESSOR
Prof. Antonio Joaquim Gonçalves Veloso
Ser professor é trabalhar num campo semeado de futuro.
O mestre não é o semeador, apenas irriga a sementeira,
retira as ervas daninhas e faz com que a cultura ou cultivo se
desenvolva. Tampouco ceifará e colherá os frutos; seu papel é
facilitar o pleno desenvolvimento da seara.
Ser professor é ser educador e educar é um trabalho de
escultor. A própria palavra é oriunda de educere, que significa
tirar de dentro. A verdadeira educação não significa em ir
adicionando virtudes que faltam ao jovem, mas descobrir o
que cada um já traz dentro de si ao nascer ou ao chegar à
escola, e fazê-lo resplandecer.
Ser professor é ter uma vida ao mesmo tempo: dramática,
dolorosa e magnífica. Saber que não deve esperar grandes
resultados imediatos, mas construir, incansavelmente, pedaços
de amor e alegria no seu trabalho, pois aquilo que um professor
sonha num dia leva muitos anos para construir.
Ser professor no Brasil é ter como patrono Santa Tereza
de Ávila, professora da espiritualidade, humanista, doutora da
Igreja e uma das mais admiráveis figuras da humanidade.
Ser professor é diferente de ser apenas um transmissor
de conhecimentos. Isto os meios eletrônicos hoje fazem com
sucesso. Contudo, o professor é um educador que prepara as
novas gerações para um futuro promissor da Pátria. Mostra para

Aspiano, colaborador do ASPI-UFF Notícias, ex-Chefe do Departamento
de Geografia e Coordenador do Curso.

os educandos que cada ser humano deve ser respeitado como
uma alma sagrada, numa jornada sagrada. O ser humano não
necessita apenas conhecimento, mas conhecer-se a si próprio.
Ser professor é ser mal remunerado, é trabalhar em vários
lugares para ter um salário digno, levar trabalhos escolares
para corrigir em casa nos fins de semana, não tendo tempo para
dar atenção à família, desgastando suas relações familiares.
Ser professor é não ter o reconhecimento das autoridades
municipais, estaduais ou federais como essencial para a
sustentabilidade do progresso do país, pois não o remuneram
condignamente. Nem pela sociedade, que o trata como um
profissional pouco importante em suas vidas.
Ser professor é não ter um órgão de classe, seja uma
Ordem ou Conselho Regional e Nacional, que o defenda e não
permita o uso da profissão por quem não é habilitado para o
cargo, por exemplo, os técnicos de futebol que apenas e tão
somente no Brasil são denominados professores.
Ser professor é ter uma profissão pouco atraente, sendo a
mais mal remunerada entre todas as de nível superior e a que
menos atrai os jovens do ensino médio com mais talento e
competência. É urgente uma reforma educacional que valorize
o professor e equipare seus vencimentos aos das outras
carreiras do funcionalismo público.
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Notas e Comentár
AGENDA CULTURAL
AGENDA DE novemBRO
6  (quinta-feira), às 14h – Palestra Doenças estomacais provocadas por medicamentos, com a Drª Eliane B. Esberard;
13 (quinta-feira) às 12h – Almoço em homenagem aos
aniversariantes do mês, saudação aos novos aspianos, e
Tarde de Prêmios;
25 (segunda-feira) às 14h – Palestra História, Mito e Memória em torno de Niterói, com a Profª. Drª. Ismênia de
Lima Martins.
27  (quinta-feira), às 14h30 – Sarau Vespertino apresentando o Conjunto de Música Antiga da UFF, sob a regência
do maestro Márcio Selles.
E, ainda: Cursos de francês, inglês, espanhol e italiano (várias turmas e horários) e também canto, cultura musical,
dança de salão, informática, piano e teclado; e as Oficinas
de Pintura, Alemão, Cartonagem e Teatro.

AGENDA DE DEZEMBRO
4 (quinta-feira) – Ida à Feira da Providência, no Riocentro. Interessados poderão se inscrever na Secretaria
da ASPI até o dia 19/11.
11 (quinta-feira) às 12h – Almoço de Natal. Homenagem aos aniversariantes do mês, saudação aos
novos aspianos, com a participação do Coral “Cantar
é Viver”.
ATENÇÃO:
A  ASPI funcionará até o dia 19 de dezembro,
a partir do qual entrará em RECESSO, retornando
às suas atividades normais no dia 5 de janeiro
de 2015.

Associado (a): Garanta sua vaga e desconto nos cursos.
Informações na Secretaria: 2622-9199 e 2622-1675.
Aproveite!

III Encontro de Corais da ASPI-UFF

O pró-reitor da UFF, prof. Wainer da Silveira e Silva,
na abertura do III Encontro

Três dias de apresentações de grupos Corais foram insuficientes para atender à exigente plateia, que se deliciou com o
III Encontro de Corais da ASPI, acontecido nos dias 24, 25 e
26 de setembro próximo passado, no auditório do 8º andar da
UNILASALLE.
Pela receptividade do público e a manifestação dos próprios
grupos corais, que este ano contou com o expressivo número
de 24 apresentadores, dentre grupos de jovens, adultos e idosos
da cidade e de outras localidades do estado, a ASPI assumiu,
solene e publicamente, no evento, o compromisso da realização
do IV Encontro de Corais, no ano que vem.
Realizar o III Encontro foi um trabalho de equipe muito
prazeroso, não apenas porque permitiu um rico espaço de
4

Coral de idosos da Casa Convívio abre o II Encontro da ASPI

intercâmbio de experiências entre os vários grupos que se
apresentaram, mas também por poder proporcionar à Cidade
momentos de arte, incentivando e difundindo a cultura musical
e o canto coral, cumprindo, assim, amplamente, os objetivos
propostos pelo projeto.
O próximo evento atenderá, ainda, aos grupos que se manifestaram interessados, mas, por problemas de tempo, não
puderam ser incluídos na programação deste ano.
Como nos anos anteriores, a ASPI contou com a importante
parceria da pró-reitoria de Extensão da UFF, não apenas pela
presença do pró-reitor de Extensão, o Prof. Wainer da Silveira
e Silva, em todos os dias do Encontro, como a belíssima releitura visual dos cartazes e convites elaborados pelo CEAEX

rios Notas e Comentários Notas e Comentários
– Centro de Apoio à Extensão, e outros apoios institucionais.
Esteve presente à abertura, também, o vice-reitor e pró-reitor
Acadêmico da UNILASALLE, Prof. Ronaldo Curi Gismondi.
Das apresentações, seria injusto apontar qual a melhor, pelo
alto nível das mesmas. Ao final de cada dia, os regentes receberam, pelos Corais, o troféu “Cantar é Viver” e o Certificado
de Participação.
A ASPI agradece, neste Boletim, a todos os grupos e seus
regentes, que proporcionaram ricos momentos de Arte à cidade,
à Comissão Organizadora, pelo primoroso trabalho realizado,
e aos funcionários da ASPI: Reinaldo Lopes Moreira (e Lúcia,
sua esposa), Simone dos Santos Guarino, Paula Bianca Scovino,
Severino Rodrigues de Souza e a jornalista Neusa Pinto, mestre
de cerimônia do Encontro.
Uma das performances apresentadas:
Coral Italiano de Niterói

O nosso Coral aguardando sua vez...

ASPI homenageia professores com Tour pela UFF
No dia 6 de outubro p.p., em mais uma comemoração dedicada ao
Professor, no mês de outubro, a ASPI integrou-se ao projeto Conheça
a UFF, da Divisão de Relações Públicas, da Superintendência de
Comunicação Social (SCS) da Universidade, proporcionando a um
entusiasmado grupo de aspianos um Tour pela Universidade, buscando
(re)conhecer “nossa Casa” e saber das novidades e inovações das quais
os anos de aposentadoria nos afastaram.
O grupo de aspianos – acrescido pelos representantes da Divisão, os
servidores Alexandre Vasconcellos, Ana Teresa Gotardo, o estagiário de
Relações Públicas Ramon Soares e duas estagiárias de jornalismo, Fernanda Atalla Moreira e Amanda Oliveira de Almeida foi agradavelmente
surpreendido pelo desenvolvimento constatado e as novas edificações,

principalmente nos campi do Gragoatá e da Praia Vermelha – o prédio
do NAB, que beleza! –, além do moderno Centro de Artes, na Reitoria.
Foi unânime para os aspianos o sucesso do “passeio”, sem falar
da simpatia e competência dos servidores que “guiaram” o tour e dos
estagiários, que se “enturmaram” perfeitamente ao nosso programa
em homenagem ao Professor... Seria injusto não falar do motorista, o
servidor Bruno Lopes Dias, que, com paciência e tranquilidade, nos
conduziu na visita.
A ASPI aproveita a oportunidade para, daqui, agradecer ao Magnífico Reitor, Prof. Roberto Salles, e à equipe envolvida, e ao Prof.
Raimundo Nonato Damasceno, pelo delicioso lanche de “boas-vindas”
ao NAB. Foi muito prazerosa a tarde!

1. Grupo da ASPI à espera do ônibus da UFF. 2. Aspianos na cobertura do NAB 3. No campus da Praia Vermelha
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Notas e Comentários
Campanha “Faça uma criança feliz neste Natal”
Aspianos! O Natal se aproxima. Por isso, estamos em
Campanha, para conseguir padrinhos/madrinhas para atender,
com bolsas natalinas, a 100 crianças da Grota do Surucucu,
de 2 a 6 anos, filhos de trabalhadoras domésticas atendidos
pela Creche Betânia, em São Francisco.
As bolsas deverão conter: para meninas: vestido, short ou
saia, blusa, calcinha, calçado e meia (se for tênis); meninos:
calça ou short, camisa, cueca, calçado e meia (se for tênis).
Para ambos, ainda: 1 livrinho de história, brinquedo; sabonete;
escova e pasta de dente, toalha de banho, uma lata de leite em
pó e um pacote de biscoito.
A Campanha é coordenada pela professora Lúcia Molina
T. da Costa (telefones 2711-8406, 2622-1675 e 2622-9199).
Os presentes deverão ser entregues na Rua Passo da Pátria 19,
em S. Domingos, Niterói, na primeira semana de dezembro.
Vamos fazer uma criança feliz neste Natal...?
Oficina de artesanato: cartonagem
As aulas da próxima turma serão de:
11/11 a 9/12, sempre às terças-feiras, das 9
às 12h30min. Uma boa pedida para começar
a preparar lembrancinhas de Natal... Inscrições na secretaria da ASPI ou pelo email:
thaizapaix@yahoo.com.br
Vagas limitadas.
E vem aí a Feira da Providência
Programe-se: mês que vem, no dia 4 dezembro, iremos à
Feira, no Riocentro: moda, casa, decoração, cultura, educação,
artesanato nacional e internacional – lazer e diversão e, de quebra, compras de presentes de Natal...Um programão!
Feira Internacional de Artesanato de Niterói
    

Na oportunidade, foi saudado pela aspiana e também acadêmica Lucia Maria Barbosa Romeu.
Parabéns, Prof. Calheiros!
Cineclube “discute” vida de professores em sala de aula
Em outubro, às sextas-feiras, um grupo de aspianos se
reuniu na ASPI para assistir à programação especial do Cineclube dedicada aos professores. Um elenco de bons filmes
– alguns bem difíceis de localizar e adquirir –, que mostram
as angústias e desafios enfrentados por professores em sala
de aula. Os três filmes que tivemos oportunidade de assistir
nos fizeram refletir que, ao fim, não são necessárias fórmulas
mágicas para dar conta deles, pois a dedicação, a perseverança,
a criatividade e o amor conseguem um final feliz. Enredo de
filme? Talvez! Mas, se observarmos bem a realidade, somente
o amor constrói!
Após a exibição, as temáticas eram discutidas e muitos
professores puderam perceber que as dificuldades narradas
lhes eram bastante conhecidas, identificando-se então com um
ou outro filme.
Parabéns à professora Lúcia Molina que, mais uma vez,
acertou na programação.
Aspiano é Cidadão Honorário de Niterói
Por iniciativa do vereador Prof. Paulo Henrique da Silva
Oliveira, o professor José França Conti recebeu, em sessão
solene da Câmara Municipal de Niterói, no dia 12 de setembro
passado, o título de Cidadão Honorário de Niterói. Na cerimônia, foi saldado pelo Prof. Waldenir de Bragança, também
aspiano, que enalteceu as qualidades que o fizeram merecedor
do título, explicando que o Prof. Conti “corporifica o que Pascal
recomendou: ‘Acredite no que faz, realize seu trabalho com
amor, e até as tristezas serão repensadas com esperança’”.
Parabéns, Prof. Conti, pela justa homenagem!
Nota de falecimento
Com tristeza, comunicamos o falecimento da querida professora Maria de Lourdes Carpi, no dia 9 de outubro, e, no
dia 14, o do nosso querido aspiano Joaquim Cardoso Lemos,
um dos fundadores da ASPI.
Que o Senhor os receba em Sua glória e conforte a seus
familiares e amigos.
Palestra Alteração dos hábitos intestinais nos idosos

Falando em Feira, de 1 a 9 de novembro, das 14 às 22h, no
Espaço Cantareira, em São Domingos, acontecerá esta Feira.
A entrada será 1 kg de alimento não perecível.
Mais um aspiano imortal
Tomou posse, na Associação Fluminense de Letras, no dia
22 de agosto p.p., o caro professor Luiz Calheiros Cruz, como
membro titular da Classe de Letras, Cadeira nº 37, patronímica
de Raul Pompeia.
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Muito interessante esta palestra, apresentada pelo professor
Dr. Luiz João Abrahão, titular de Gastroenterologia da UFF e
membro do Colégio Americano de Gastroenterologia. Aguardamos uma síntese, para publicar em nosso Boletim...
Uma tarde ensolarada, reunião de amigos, confraternização, um cardápio e sobremesa deliciosos, saudação aos novos
aspianos e comemoração dos aniversariantes do mês – tudo
“regado” ao teclado de Hélcio Luiz, que nos brindou com
músicas dos anos 80: eis a fórmula de sucesso do Almoço
dos Professores da ASPI. E, de quebra, ao final, um grupo
descontraído animou-se e entrou na dança! Maravilha! Não
precisamos dizer mais nada..
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“regado” ao teclado de Hélcio Luiz, que nos brindou com

músicas dos anos 80: eis a fórmula de sucesso do Almoço
dos Professores da ASPI. E, de quebra, ao final, um grupo
descontraído animou-se e entrou na dança! Maravilha! Não
precisamos dizer mais nada...

Sala de Leitura e Videoteca ganham presentes

produzida em parceria com sua mãe, Nize de Albuquerque
e publicada após o falecimento dela.
Lembramos que a Sala de Leitura e a Videoteca estão à
disposição para empréstimos!

A professora Ilka Dias de Castro doou à nossa Videoteca
o DVD Jesus de Nazaré, superprodução épica de Franco
Zefirelli e à nossa Sala de Leitura The Little Book About
Denmark, ed. Puella. Doou, ainda, a coleção de CDs
Meditation – Classical Relaxation, as obras Diálogos com
o criativo, de Hélio Daldegan, com prefácio de Leonardo
Boff; Espiritualidade – Um caminho de transformação, de
Leonardo Boff; e o compact disc, s/d, “No Balanço do trem” –
edição comemorativa com “o objetivo de preservar a história
das ferrovias brasileiras hoje [?] com 23 locomotivas e 40
carros e vagões salvos” e que traz uma série de marchinhas,
marcha-rancho, frevos e sambas. Muito interessante!
Outra doação: Esteve em nosso Almoço de Confraternização de setembro passado, o aspiano e escritor
Luiz de Albuquerque que, gentilmente, ofertou à ASPI
a coleção de suas obras, entre romances e poesia: O
Futuro do Passado (1995), prefaciado pelo ilustre imortal
Marcos Almir Madeira, romance premiado pela Secretaria
de Cultura do Paraná; Encontro de Paralelas (1997),
onde desenvolve, “clara ou veladamente, uma crítica à
sociedade burguesa de nossos dias”; A Sombra Colorida
(1999), “uma história de amor e de luz”, cuja apresentação
é do saudoso Dr. Jayme Treiger; A Transparência Velada
(2002), de cujas linhas “flui uma proposta de evolução
espiritual, temperada de renovação interior”; No inverno,
talvez... (2005), em que “cria atmosfera propícia ao
entendimento de um encontro de amor entre pessoas já
bastante vividas”; As cunhadas (2007); Peregrino – relato
romanceado de uma missão cumprida (2009), dedicado
à “saudosa lembrança de Jayme Treiger, um Servidor” é
uma obra em que o autor “aborda, de forma deliberada
e constante, a temática do mundo da espiritualidade, dos
ensinamentos dos Mestres e das possibilidades de evolução
do ser humano através de múltiplas existências”. Suas
incursões na Poesia produziram: Sinfonia para piano solo
(2001) e O caderno de Nize e outras poesias (2004), obra

Novembro: um mês pleno de comemorações
Novembro é um mês rico em efemérides. Senão, vejamos
algumas: logo no dia 1º, homenageamos “Todos os Santos”; o
seguinte é o “Dia de Finados”, quando dedicamos, particularmente, nossas orações aos que nos precederam na Casa do Pai;
depois, no dia 3, comemoramos a “Instituição do Direito e Voto
da Mulher (1930)” e no dia 5, o “Dia da Ciência e Cultura” e o
“Dia do Cinema Brasileiro”.
O dia 8 é o nosso dia: “Dia dos Aposentados”. Deveríamos
ganhar bons presentes, como a aprovação da PEC 555, não?
Dia 14 é o “Dia Nacional da Alfabetização” e, em 15, a
“Proclamação da República” (1889), que marcou o fim do
período monárquico em nosso País. Momento histórico em
que o marechal Deodoro da Fonseca, apoiado pelos republicanos, demitiu o Conselho de Ministros e seu presidente,
assinou o manifesto proclamando a República no Brasil
e instalando um governo provisório, tornando-se nosso
primeiro presidente. Desde então, todos os demais foram
escolhidos por eleições, fortalecendo a democracia no Brasil.
E a família real?
Partiu...
Damos “um pulo” e chegamos a 19: “Dia da Bandeira”:
“Salve lindo pendão da Esperança, salve símbolo augusto
da Paz”...
Comemoramos o “Dia Nacional da Consciência Negra” no
dia 20; dia 23, “Dia Internacional do Livro”; e fechamos com
o dia 28, “Dia Mundial de Ação de Graças” que, aliás, deveria
ser todos os dias!
Quantos motivos para comemorar! Mas, o importante, é
nos reunirmos na ASPI: assim, as comemorações têm mais
graça!
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Casa de Oliveira Vianna

N

o Fonseca, logo na saída da Ponte
Pres. Costa e Silva, do lado esquerdo, há uma casa cercada de
jardins, com árvores, um pequeno bosque
e até um chafariz. Trata-se da Casa de Francisco de Oliveira
Vianna (1883-1951), um dos maiores nomes da sociologia
nacional.
A Casa de Oliveira Vianna, mantida inalterável até hoje, é
um agradável centro de preservação e difusão da vida e obra
de Vianna, e possui um rico acervo, composto mais de 12 mil
exemplares, incluindo fontes importantes nos campos da Sociologia, da Antropologia, da História e do Direito, os pareceres
jurídicos que elaborou quando exerceu o cargo de Consultor
Jurídico do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, no
período de 1932 a 1940, além do mobiliário, pinturas, porcelanas, cristais e objetos de uso pessoal do escritor, e, até, uma
máquina de escrever, “comprada a pedido de Monteiro Lobato
[prova uma carta arquivada], que tinha dificuldades para entender a caligrafia do amigo” Uma originalidade do pesquisador
era o uso de “papagaios”, lembretes que funcionavam como
“fichários de ideias e matéria-prima para seus livros e ensaios”.
Em alguns, ele criticava obras de outros autores.
Formou-se pela Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro (1906), sendo logo nomeado professor de Direito Criminal da
Faculdade de Direito do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói,
onde se tornou professor titular (1916). Etnólogo e historiador,
Oliveira Vianna dedicou sua vida a estudos sobre a sociedade
brasileira, não apenas em relação aos aspectos históricos e
sociológicos, como legais e jurídicos.
Dentre muitas funções e cargos que exerceu, foi membro da
Comissão Especial de Revisão da Constituição (1933-1934) e
membro da Comissão Revisora das Leis do Ministério da Justiça
e Negócios Interiores. Tornou-se “imortal” em maio de 1937,
eleito para a Cadeira nº. 8 da Academia Brasileira de Letras,

sucedendo a Alberto de Oliveira, sendo recebido
em 20 de julho (1940) pelo acadêmico Afonso
Taunay. No mesmo ano, foi nomeado ministro do Tribunal de
Contas da República.
A observação de nossa realidade, o amplo diálogo com a
sociedade civil na década de 1930, e suas pesquisas em legislações europeias e do Japão, na área de Direito trabalhista
proporcionou os fundamentos da legislação trabalhista do Brasil
com um viés original, tornando-a distinta dos demais países.
Faleceu em Niterói, estado do Rio de Janeiro, em 28 de
março (1951), deixando uma vasta obra escrita, onde figuram:
O idealismo na constituição (1920), obra de caráter reformista,
contra o sufrágio universal e o princípio federativo; Populações
Meridionais do Brasil (1922), resultado de longos anos de estudos e pesquisas sobre as questões da formação brasileira; Raça
e assimilação (1932), um tratado antropológico polêmico de
imensa repercussão, principalmente porque defendia a necessidade do caldeamento da raça negra, que julgava indispensável
à integração do negro na sociedade universal; e Instituições
políticas brasileiras (1955), publicado postumamente.
A Casa de Oliveira Vianna, espaço pertencente à FUNARJ
/ Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de
Janeiro, vinculada à Secretaria do Estado de Cultura, fica na
Alameda São Boaventura nº 41, no Fonseca.
Fontes: Souza Neto, Nilton Soares de. “Oliveira Vianna saído dos infernos: a
utopia de um Brasil com o Direito e a Justiça do Trabalho”. Dissertação. In.:
www.cultura.rj.gov.br/artigos/oliveira-vianna-e-a-justica-do-trabalho-no-brasil; www.dec.ufcg.edu.br/biografias/

Novembro

Aniversariantes

Parabéns! Saúde, Alegria e Paz!
1

Alzira Lima de Figueiredo
Ricardo Coe Neto
4 Edmundo Jorge Abílio
Honomar Ferreira de Souza
João José Pereira da Silva
Sônia Regina Andrade de Carvalho
6 Ronald Azevedo Carvalho
8 Giácomo Chinelli
Sônia Oliveira Almeida
9 Aílton Milward de Azevedo
Cláudia M. Nogueira de Faria Pareto
Maria Dorothéa Cezário Gomes
10 Maria Tereza Silva Torres
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11 Dylva Araújo Moliterno
12 Carlos Eduardo Falcão Uchôa
Zilméa Xavier da Matta
15 Maria Apparecida A. de Souza
16 Antônio Carlos Roboredo
Célia de Figueiredo Bastos
Emílio Maciel Eigenheer
17 Dalka Soares Diniz
Léa da Cruz
Maria Lúcia de Abrantes Fortuna
18 Nina Rosa do Canto Cyrillo
Waldimir Pirró e Longo
19 Mercedes Magda de Q. Porto Salles

22 Alexandre Sampaio de Martino
Cecília Correa de Medeiros
23 Arthur José Caetano Coelho
Vera Lúcia Freitas Lopes
24 Wilson Chagas de Araújo
25 Heloísa Rios Gusmão
26 Cláudia Maria de Lima Coelho
Luiz de Gonzaga Gawryszewski
Maria Lúcia Borges
28 Gilse Thereza de Oliveira Prestes
Luiz Flávio Maia Machado
30 Léa Maria G. Thomaz de Aquino

