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RESUMO 

Conheci o professor Walmírio Eronides de Macedo quando ambos, inscritos num 

concurso para Cátedra do Colégio Pedro II, começávamos a bater à porta das institui-

ções maiores para conseguir um lugar no magistério oficial que nos proporcionasse a 

segurança e a tranquilidade necessárias a uma ascensão na carreira. O aprimoramento 

constante do saudoso Colega e o alargar dos horizontes científicos fizeram que Walmí-

rio ultrapassasse o largo campo do magistério e se embrenhasse nas pesquisas de grande 

fôlego universitário. Para isto o seu conhecimento e amizade com o linguista francês 

Bernard Pottier permitiram-lhe penetrar nos domínios da Semântica, com notáveis re-

percussões nas suas pesquisas superiores. Homem trabalhador e probo soube construir 

uma linda e operosa família, contando com a presença constante e o estímulo perma-

nente de sua querida esposa Inês. Por todos estes méritos, Walmírio Macedo cumpriu 

exemplarmente sua missão terrena: deixa-nos um percurso modelar e uma grande sau-

dade no seio de seus familiares, amigos e discípulos. 

Palavras-chave: 

Missão terrena. Percurso modelar. Walmírio Macedo. 
 

Conheci o professor Walmírio Eronides de Macedo quando ambos, 

inscritos num concurso para Cátedra do Colégio Pedro II, começávamos a 

bater à porta das instituições maiores para conseguir um lugar no magisté-

rio oficial que nos proporcionasse a segurança e a tranquilidade necessá-

rias a uma ascensão na carreira. Os temas de nossas teses (o dele, se não 

me engano, era “O advérbio na oração”) revelavam que ambos prometía-

mos ser pesquisadores na seara em que, passados tantos anos, nos aposen-

taríamos. O esforço e os sacrifícios para aquisição de uma biblioteca par-

ticular e os sonhos de um aperfeiçoamento no exterior orientavam a bús-

sola das nossas ambições. Terminado o concurso, onde se exibiram os ta-

lentos e a competência dos vários candidatos inscritos, coube a vitória, 

com muita justiça, ao professor Rocha Lima, a quem nós dois, os mais 

novos, ficamos definitivamente ligados pelo afeto e pela identidade dos 

terrenos de investigação. Os dois jovens concorrentes aproximaram-se 

pela amizade e pelo estudo, e, à medida que o tempo decorria, passaram a 

conquistar os seus sonhos: alçamos a cargos oficiais por concurso, e por 

mérito fomos levados à Espanha para cursos de aperfeiçoamento em Ma-

drid. Natural dessa caminhada científica foi seu ingresso como titular da 
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Universidade Federal Fluminense. Abrilhantou a equipe presidida pelo 

saudoso Mestre Silvio Elia na pós-graduação lato-sensu do Liceu Literário 

Português, onde orientou vários jovens professores fiéis às suas teorias no 

campo da Semântica e da Estilística. Walmírio, pelo estudo e por mérito, 

aproximou-se de bons amigos que ocupavam posições de destaque e que 

reconheceram os méritos do jovem professor para desempenhar missões 

mais altas. Um deles o alçou a Presidente da Fundação Instituto Estadual 

de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, bem como Diretor-Pre-

sidente da Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPERJ). Por essa quadra, 

estava eu professor na Faculdade Santa Úrsula, quando aceitei convite da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mas antes indiquei o 

amigo Walmírio para ocupar o meu lugar deixado vago na Santa Úrsula. 

Algum tempo depois, ao lado do professor Antonio José Chediak exerceu 

altas funções nesta mesma universidade. Walmírio adquiriu ciência e ex-

periência para se projetar como um dos bons professores de língua portu-

guesa no magistério oficial e particular do Rio de Janeiro. Sua dedicação 

aos estudos levou-o a escrever livros que até hoje merecem o nosso reco-

nhecimento e são muito úteis à juventude estudiosa. O aprimoramento 

constante do saudoso Colega e o alargar dos horizontes científicos fizeram 

que Walmírio ultrapassasse o largo campo do magistério e se embrenhasse 

nas pesquisas de grande fôlego universitário. Para isto o seu conhecimento 

e amizade com o linguista francês Bernard Pottier permitiram-lhe penetrar 

nos domínios da Semântica, com notáveis repercussões nas suas pesquisas 

superiores. Homem trabalhador e probo soube construir uma linda e ope-

rosa família, contando com a presença constante e o estímulo permanente 

de sua querida esposa Inês. Por todos estes méritos, Walmírio Macedo 

cumpriu exemplarmente sua missão terrena: deixa-nos um percurso mo-

delar e uma grande saudade no seio de seus familiares, amigos e discípu-

los. 

Palavras-chave: Missão terrena. Percurso modelar. Walmírio Macedo. 

  


