
 

Benjamin Franklin Ramiz Galvão  

 

Barão de Ramiz1, 2, 3 

 
Gestão 1920-1925  

 

Foi o primeiro Reitor da Universidade do Rio de Janeiro (URJ), criada em 07 de 

setembro de 1920, pelo Decreto nº14.343. 

★ 16/06/1846 Rio Pardo, RS; † 09/03/1938 Rio de Janeiro, RJ. 

 

                                                           
1
 Título concedido por decreto do governo imperial em 18 de junho de 1888, com grandeza e 

reconhecimento por serviços grandiosos prestados ao país.  
2
 Fotografia do Reitor Benjamin Franklin Ramiz Galvão gentilmente cedida do acervo de fotos do 

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

QUEIROZ, Andréa Cristina de Barros; CAMARGO, Juliano Leal. Benjamin Franklin Ramiz Galvão. 
Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI/DMI, 2022. Projeto Galeria dos Reitores da UFRJ. Disponível em: 
endereço eletrônico do documento. Acesso em: data da pesquisa. 

 



                                                             

Filiação 

 

Filho de Maria Joana Ramiz Galvão e João Galvão. Mudou-se para o Rio de 

Janeiro após a viuvez de sua mãe, aos seis anos de idade em 1852. 

 

Trajetória 

 

Benjamin Franklin Ramiz Galvão tornou-se bacharel em Ciências e Letras, 

pelo Colégio Pedro II, em 1861; e médico formado pela Faculdade de Medicina do 

Rio de Janeiro. Lecionou concomitantemente no Colégio Pedro II, entre 1869 e 

1870, as disciplinas de Grego, Retórica, Poética e Literatura Brasileira; e na 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde ministrou as disciplinas de Química 

Orgânica, Zoologia e Botânica.  

Dirigiu a Biblioteca Nacional por 12 anos no período de 1870 e 1882. Em sua 

administração foi dedicada a “[...] mudanças que visavam modernizá-la, tornando-a 

efetivamente um lugar de pesquisa e investigação” (CALDEIRA, 2009, p.7). 

Desligou-se da gestão da FBN para tornar-se tutor do Príncipe Imperial D. Pedro de 

Alcântara de Orléans e Bragança, durante sua infância até a Proclamação da 

República Brasileira, em 1889. 

 

[...] a República não pôde prescindir da aproximação com aqueles que 
ocupavam uma posição de destaque no campo político/ intelectual. 
Formuladores de projetos que ultrapassavam qualquer regime político, 
homens como o Barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco, Conde de Afonso 
Celso e Ramiz Galvão tinham experiência suficiente para circular de um 
regime a outro, oferecendo e sendo chamados a oferecer seu capital 
cultural. (CALDEIRA, 2016, p.168). 
 

Durante os primeiros anos da República, Ramiz Galvão foi convidado a dirigir 

órgãos voltados para a educação e cultura, até que no final de 1893, foi exonerado 

de suas funções públicas por um curto período, em virtude de seu parentesco com o 

Almirante Saldanha da Gama (eram cunhados) por exigência do Presidente 

Marechal Floriano Peixoto (1891-1894), já que Saldanha participou da Revolta da 

Armada em 19 de março de 1883. Galvão também se dedicou ao jornalismo e ao 

magistério até 1899. 
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No ano de 1900 foi nomeado diretor do Asilo Gonçalves de Araújo, 

educandário voltado para o ensino de crianças pobres, localizado no bairro Imperial 

de São Cristóvão, o qual dirigiu por trinta anos de sua vida. Em 1912, assumiu o  

cargo de diretor-geral da Instrução Pública do Distrito Federal “[...] inaugurando as 

três primeiras Escolas Profissionais da cidade” (IHGB, 2018). Quando exonerou-se 

do cargo em 1915 passou a se dedicar a diretoria do Instituto Histórico Geográfico 

Brasileiro (IHGB), órgão onde era membro desde o ano de 1872, e ao longo de sua 

vida recebeu diversas honrarias. 

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

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

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

viabilizar o trabalho intelectual. Era comum que diversos intelectuais brasileiros 

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

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

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o que lhes possibilitava ter contato com 

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

país. 

O Rio de Janeiro no início do século XX, além de capital da República era a 

maior cidade do país, era a vitrine, polo de difusão político-cultural e econômico-

social para o restante do país, período marcado pelos ideais de modernização 

nacional e o positivismo. Assim, os homens das letras seriam os principais 

divulgadores desse ideal de Nação, uma República das Letras. Para estes homens 

das letras “as oportunidades iam desde os simples empregos burocráticos até os 

cargos de representação, as comissões e as delegações diplomáticas” (ANDRADE, 

2006, p.5). Segundo Mônica Velloso (1996, p.37), estes homens das letras “se 

autodefinem como lutadores, defensores do progresso científico da nação”. 

De acordo com Sérgio Miceli (2001, p. 17), no início da República no Brasil, 

 

[...] não haveria posições intelectuais autônomas em relação ao poder 
político, o recrutamento, as trajetórias possíveis, os mecanismos de 
consagração, bem como as demais condições necessárias à produção 
intelectual sob suas diferentes modalidades, vão depender, quase que por 
completo das instituições e dos grupos que exercem o trabalho de 
dominação. 
 



                                                             

Aos 75 anos, foi designado primeiro Reitor da Universidade do Rio de Janeiro 

(URJ), primeira Universidade do Governo Federal no País, criada sob o decreto 

14.343, de 7 de setembro de 1920. 

 

[...] sua origem está intimamente relacionada à criação, no Rio de Janeiro, 
em 1810, da Academia Real Militar, a qual deu origem a Escola Politécnica; 
à Faculdade de Medicina, de 1832, a partir dos cursos médicos existentes 
no Hospital Real Militar; e à Faculdade de Direito, em 1891. Assim, foram 
esses três estabelecimentos de ensino que deram origem, em 1920, à 
Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ). (QUEIROZ, 2012, p. 4). 
 

Como Reitor da primeira Universidade pública do país, Ramiz Galvão se 

mostrou bastante crítico à fragmentação, à ausência de uma produção científica e à 

falta de relação orgânica entre os três cursos fundadores da URJ, como pode ser 

observado neste trecho do relatório encaminhado ao Ministro de Estado e Negócios 

da Justiça, Joaquim Ferreira Chaves, em 1921: 

 

Cumpre-me oferecer à atenção do governo o relatório do que de mais 
importante ocorreu na Universidade do Rio de Janeiro, durante o ano de 
1921, que acaba de findar. Ele será, forçosamente, sucinto, já porque a 
Universidade, criada pelo decreto n. 14.343, de 7 de setembro de 1920, e 
regulada pelo regimento constante do decreto n. 14. 572, de 23 de 
dezembro do mesmo ano, está, apenas, em início de funções, já porque as 
condições em que ela se instituiu forçaram a mesma Universidade a 
permanecer dentro dos moldes estabelecidos pelo decreto n. 11.530, de 18 
de março de 1915, que é, por enquanto, lei vigente. Não errarei afirmando, 
pois, que a Universidade do Rio de Janeiro está, apenas, criada in nomine, 
e por esta circunstância, se acha, ainda, longe de satisfazer o desideratum 
do seu Regimento: estimular a cultura das ciências, estreitar, entre os 
professores, os laços de solidariedade intelectual e moral, e aperfeiçoar os 
métodos de ensino.

4
 (GALVÃO, 1921 Apud FÁVERO, 2000). 

 

Aos 82 anos, tornou-se imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 

1928, ocupando a cadeira de número trinta e dois, e em 1934, foi eleito presidente 

da ABL. Por fim, ressaltamos que Ramiz Galvão ao longo de sua trajetória ganhou 

diversos títulos nacionais e internacionais em Academias, Associações Científicas e 

Literárias. 

 

 
 
 
 

                                                           
4
 GALVÃO, Benjamin Franklin Ramiz. Relatório do Reitor da Universidade do Rio de Janeiro 

encaminhado ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores. Rio de Janeiro: URJ, 1921. 



                                                             

Obras literárias de Ramiz Galvão5 
 
O púlpito no Brasil, 1867 
 
Do valor therapeutico do calomelanos no tractamento das inflammações agudas e 
chronicas das membranas serosas; Secção medica, Diagnostico e tractamento das 
lesões dos orificios esquerdos do coração; Secção chirurgica, Da tuberculose 
pulmonar; Secção accessoria, Infanticidio por omissão (Tese), 1868 
 
O calor, a luz, o magnetismo e a eletricidade são agentes distinctos?, 1871 
 
Aponctamentos historicos sobre a ordem benedictina em geral e em particular sobre 
o mosteiro de N. S. do Monserrate da ordem do patriarcha S. Bento desta cidade do 
Rio de Janeiro, 1879 
 
Catálogo da Exposição de História do Brasil (prólogo), 1881 
 
Moniz Barreto: o repentista (prefácio), 1886 
 
Biografia do Frei Camilo de Monserrate, 1887 
 
Compendio de mineralogia (tradução), 1899 
 
Galeria de historia brazileira, 1500-1900: Segundo quadros, monumentos e 
estampas celebres, 1899 
 
Resumo de geologia (tradução), [19--] 
 
Galeria de historia brazileira: 1500-1900, 1900 
 
Estados Unidos do Brasil: geografia, ethnographia, estatística (tradução e notas), 
1900 
 
Compendio de chimica (tradução), 1903 
 
Discurso que proferiu em honra da oficialidade da canhoeira portuguesa pátria, 1905 
 
Catálogo do Gabinete Português de Leitura no Rio de Janeiro organizado segundo o 
systema decimal de Melvil Dewey, 1906 
 
Vocabulário etymológico, ortográfico e prosódico das palavras portuguesas 
derivadas da língua grega, 1909 
 
Reparos à crítica, 1910 
 
A retirada da Laguna: episodio da Guerra do Paraguay, 1915 
Taunay, Alfredo d'Escragnolle Taunay, 1843-1899 (tradução),1915  
 

                                                           
5
  Obras literárias sem os endereços de acesso disponíveis no catálogo da Fundação Biblioteca Nacional. 
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Ephemerídes brasileiras (coautor), 1918 
 
Actas da assembléa constituida pelas Congregações dos Institutos de Ensino 
Superior incorporados à Universidade do Rio de Janeiro, convocadas para a 
discussão e aprovação do Regulamento da Universidade nos termos do parágrafo 2º 
do artigo 2º do Decreto nº 14.343, de 7 de setembro de de 1920, Rio de Janeiro, 11 
de outubro de 1920 (coautor), 1920 
 
O poeta Fagundes Varela, conferência, 1920 
 
Immanuel Kant: festa comemorativa do bicentenário de Kant, realisada no Rio de 
Janeiro, 1924 
 
Trasladação dos restos mortaes de D. Pedro II e de D. Tereza Christina 1925 
 
Teatro educativo, 1938 
 
Viagem pelo Brasil: 1817-1820 (coautor), 1966 
 
 
Obras sobre Ramiz Galvão registradas na Base Minerva 
 
FONSECA, Edson Nery da, 1921-2014. Ramiz Galvão : bibliotecário e bibliográfico. 
Rio de Janeiro: São José, 1963. 
 
MAURICÉA FILHO, Alfredo. Ramiz Galvão : (o barão de Ramiz) 16-6-1846 a 9-3-
1938 ensaio biográfico e crítico. Brasília, DF: MEC/INL, 1972. 
 
MACEDO, Adriana Mattos Clen; MOTA, Maria Aparecida Rezende, orient. Método e 
escrita da história em Benjamin Franklin Ramiz Galvão (1846-1938). Rio de Janeiro : 
UFRJ, 2013. 
 
 
Lugares de Memória com seu nome  
 
Escola Municipal Ramiz Galvão, Bairro Realengo, Rio de Janeiro – RJ; 
 
Estação Ferroviária Ramiz Galvão, Rio Pardo – RS;  
 
Bairro Ramiz Galvão, Rio Pardo –RS.  
 
Avenida Ramiz Galvão, Bairro Jardim Brasil (Zona Norte), São Paulo – SP 
 
Ruas com nome de Ramiz Galvão 
 
Bairro Arruda, Recife - PE - CEP 52171-011; 
 
Bairro Ribeirópolis, Praia Grande - SP - CEP 11714-240; 
 
Bairro Anchieta, Rio de Janeiro - RJ - CEP 21645-510; 
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Bairro Vila Assunção, Santo André - SP - CEP 09030-600; 
 
Bairro Oficinas, Ponta Grossa – PR – CEP 84040-240; 
 
Bairro Passo D`Arreia – RS –  CEP 91340-270; 
 
Bairro Centro, Rio Pardo – RS;  
 
Bairro Parque Lafaiete, Duque de Caxias – RJ. 
 
Rua com o Nome Barão de Ramiz  
 
Bairro Pedro Gondim, João Pessoa – PB – CEP 58031-108. 
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