
 

 

Affonso Celso de Assis Figueiredo Junior 

Conde Affonso Celso1, 2, 3 

 
Gestão 1925-1926 

 

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

★ 31/03/1860 Ouro Preto, MG; † 11/07/1938 Rio de Janeiro, RJ. 

 

                                                           
1
 Título eclesiástico concedido durante o pontificado do Papa Pio X no ano de 1905.     

2 
Fotografia do Reitor Affonso Celso de Assis Figueiredo Junior 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. Affonso Celso de Assis Figueiredo 
Junior. 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 Francisca de Paula Martins de Toledo e Afonso Celso de Assis Figueiredo, 

o Visconde de Ouro Preto (político de grande influência no Império e último 

presidente do Conselho de Ministros do Império; com a Proclamação da República, 

Ouro Preto foi preso e exilado na Europa). 

 

Trajetória 

 

Affonso Celso de Assis Figueiredo Junior formou-se em Direito pela 

Faculdade de São Paulo, em 1880. Além de advogado, foi político, jornalista e 

escritor. Participou ativamente das campanhas Abolicionista. Ingressou na carreira 

política no ano de 1881, no cargo de Deputado pelo Estado de Minas Gerais até o 

ano de 1889. Com a Proclamação da República abandonou a política e acompanhou 

o pai ao exílio. Quando voltou ao Brasil dedicou-se à advocacia, ao magistério 

jurídico e ao jornalismo.  

No campo jornalístico, escreveu vários artigos para a imprensa do Rio de 

Janeiro e de São Paulo. Participou do Correio da Manhã e foi fundador do Jornal do 

Brasil (JB). Em um de seus artigos no JB, fez uma reflexão sobre a ideia da 

imparcialidade do jornalismo: 

 

Não é, porém, pelo pezo que cumpre avaliar a influencia dos jornaes na 
vida da nações. Os da América do Norte atingem proporções 
desconhecidas alhures. [...] Se alguns, para uso de uma elite conservam 
apparencia austera e digna a mor parte [...]. Os méritos principaes [sic] da 
imprensa norte-americana são a imparcialidade e a sua accessibilidade. 
Echo fiel de tudo quanto se pasea no paiz, não deixa escapar um murmúrio 
sem o recolher. (CELSO, 1930, p.5). 
 

Como docente lecionou na Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do 

Rio de Janeiro a cátedra de Economia Política, onde também foi diretor. 

 

Em 1882, foi criada a Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais e, em 
1891, a Faculdade Livre de Direito da Capital Federal. Estas duas 
instituições eram de caráter privado. Foi a fusão destas duas instituições 
que originaram a Faculdade de Direito da futura Universidade do Rio de 
Janeiro. (QUEIROZ, 2012, p.5). 
 

Lembramos que a fusão das duas faculdades de Direito existentes na capital 

da República aconteceu em 12 de maio de 1920, através do decreto 14.163, Affonso 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia


                                                              

Celso passou a ser o diretor da nova Faculdade, que em 07 de setembro de 1920, 

tornou-se a Faculdade Nacional de Direito (FND) da Universidade do Rio de Janeiro 

(URJ). 

Vale ressaltar que a criação da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro 
representou a ampliação e o fortalecimento do pluralismo do ensino jurídico 
brasileiro, antes monopolizado pelas cidades de Olinda e São Paulo. 
(CAPELLA; MUNIZ; TARDIM, 2011, p.7). 
 

Ingressou no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) em 1892, com 

32 anos de idade, como sócio efetivo, tendo sido elevado a honorário em 1909, a 

benemérito em 1913 e a grande-benemérito em 1917. Em 1912 foi eleito presidente 

vitalício, ocupando o cargo até 1938, ano de sua morte. É importante destacar que a 

participação de vários intelectuais ocupando cargos de destaque no IHGB era 

incentivado pelo governo Brasileiro. Lembrando que o primeiro Reitor da 

Universidade do Rio de Janeiro (URJ), Ramiz Galvão também foi diretor no IHGB. 

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 

IHGB, 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 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. 
 

Em 1897, tornou-se um dos membros fundadores da Academia Brasileira de 

Letras (ABL), ao lado de grandes imortais como Machado de Assis e Coelho Neto. 

 

Presidiu também a Academia Brasileira de Letras (ABL), em duas ocasiões: 
1925 e 1935. Sua produção bibliográfica é grande e inclui dezenas de 
obras, destacando-se por livros de poesia e uma biografia sobre o pai. Seu 
escrito mais famoso e controvertido intitula-se Por que me ufano do meu 
país, publicado em 1900 [...]. (AFFONSO, 2012, p. 359). 
 

Affonso Celso escreveu vários livros e um dos mais famosos foi “Por que me 

ufano do meu país”, publicado no ano de 1900, o qual deu origem ao substantivo 

ufanismo.  

Entre esses ensinamentos, avulta o do patriotismo. Quero que consagreis 
sempre ilimitado amor à região onde nascestes, servindo-a com dedicação 
absoluta, destinando-lhe o melhor da vossa inteligência, os primores do 
vosso sentimento, o mais fecundo da vossa atividade — dispostos a 
quaisquer sacrifícios por ela, inclusive o da vida. (CELSO, 2002, p.2). 
 

Segundo Maria Helena Bastos (2002), o livro “Porque me ufano do meu país” 

se tornou leitura obrigatória nas escolas secundárias brasileiras, tendo várias 

edições e traduções, transformando-se em uma cartilha de nacionalidade. Ela foi 

transformada em uma obra representativa dos valores da ilustração brasileira quanto 

ao projeto pedagógico republicano de formação do novo homem para o novo 

regime. Enfim, na crença ilustrada nas virtudes da instrução moral e cívica, como 

forma de manter a ordem social e fortalecer o caráter nacional, no período da 

Primeira República. 

No ano de 1925, tornou-se o segundo Reitor da Universidade do Rio de 

Janeiro, por um curto período entre os anos de 1925-1926. Ao longo de sua vida, 

ganhou diversas insígnias e homenagens decorrentes de sua atuação tanto como 

jurista, homem das letras e da imprensa.  

 

Obras literárias de Affonso Celso de Assis Figueiredo Junior4 
 
Theses e dissertação defendida para obter o grão de doutor em Direito por Affonso 
Celso de Assis Figueiredo Junior, 1881 
 
Elemento servil. Discurso proferido na sessão de 17 de julho de 1884, 1884 

                                                           
4
 As obras literárias sem endereço de acesso fazem parte do catálogo da Fundação Biblioteca 

Nacional.  

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000454223&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000454223&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000190873&local_base=UFR01


                                                              

 
Oito anos de parlamento: reminiscências e notas, 1998 
 
Porque me ufano do meu país: right or wrong, my country, 2001 
 
O imperador no exílio, 2013  
 
 
Lugares de Memória com seu nome 
 
Escola Municipal Conde Afonso Celso, Bairro de Bento Ribeiro, Rio de Janeiro – RJ. 
 
Ruas com nome de Afonso Celso ou utilizando seu título eclesiástico 
 
Bairro Vila Nogueira, Campinas – SP; 
 
Bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro – RJ – CEP 22460-000; 
 
Bairro Jardim Sumé, Ribeirão Preto - SP - CEP 14025-040. 
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