
 

 

 
ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE LETRAS

 Academia Norte-rio-grandense de Letras - Patrimônio da Intelectualidade Potiguar

 

EM DIA COM A ACADEMIA ANO V Nº 216 DE 26-12- 2019

 
 

     

Não tem como olhar o envelope com meu nome e não sentir ternura.! 

  O Acadêmico Eider Furtado, antes de ir para eternidade, (06/11/2019) deixou envelopado  seu último

livro, Retalhos da vida,    para serem entregues na ANRL,  para alguns Acadêmicos,  e recomendou sua

remessa aos familiares,  sua vontade foi atendida . Recebi o meu.  Eider que Deus lhe ilumine no céu,

assim como foi luminosa sua vida na terra. Obrigada  Leide Câmara.
 

 

 

 

 

 

“Academia de Letras: Pátria intelectual do RN"
 

Eis o tema que o Colégio Caminho do Saber escolheu para

homenagear a Academia Norte-rio-grandense de Letras.

                               A Pesquisa foi apresenta dia 14 de novembro 2019 na Feira Cultural  do Colégio

 



 

 

 

HOMENAGEM PARA ANRL PELA ESCOLA CAMINHO DO SABER

Cada aluno escreveu e apresentou seu texto (estilo Cordel)

 

 

*[BIA]*

Atenção, plateia! Boa noite, minha gente! 

A história da Natal das nossas origens nós vamos contar

Da Academia de Letras Norte-Rio-Grandense, Pátria intelectual do RN, a segunda série veio falar

*[ALBERT]*

A gente tem uma missão

Unir gente arretada com valores sociais

Que representam causas reais

E contribuem com a educação

*[BIA]*

Tudo começou com o mestre Câmara Cascudo

Que ajuntou os melhores escritores de sua geração

Na avenida Junqueira Aires, em seu casarão

Pra fundar a academia com bastante inspiração

*[ANTONY]*

Da Academia Brasileira de Letras também vou falar;

Tem o historiador Rodolfo Garcia, arretado que só a bixiga;

E o grande mestre Câmera Cascudo

Que juntos representaram o povo potiguar

_________

*[HUGO]*

Entre os imortais, tem médico, padre, advogado, pesquisador,  

Tem político, magistrado, filósofo, jornalista e professor, 

Também tem historiador, cronista, folclorista, e até inventor,

Mas nesse mundaréu de gente o que mais tem é escritor.

*[ARTHUR]*

Diógenes da Cunha Lima, Juvenal Lamartine, Lívio Oliveira, João Medeiros Filho,

Edgar Barbosa, Augusto Severo, Henrique Castriciano, Januário Cicco,

Nestor Lima, Floriano Cavalcanti, Padre Miguelinho, Padre Luís Monte

Na academia norte-rio-grandense de letras tem muita gente de renome 

*[MARIA]*

Para falar da eleição não é difícil não 

Eleição feita em voto secreto

Com um representante de nome e repercussão 

Para cumprir com seus projetos

_________



*[THAIS T.]*

Enquanto a sociedade brasileira desprezava o intelecto feminino

A academia deu espaço às primeiras patronas mulheres

Que juntas agregaram saberes

E trouxeram avanços para o ensino

*[SUENIA]*

Nísia floresta, potiguar desenrolada

Escritora, poetisa, feminista e arretada 

Acreditava que por meio da educação

As mulheres conseguiriam a emancipação

*[VITÓRIA]*

Isabel Gondim era uma arretada professora 

Mas também era poeta, dramaturga, ensaísta e autora 

Preocupada com as mulheres, se tornou feminista 

E suas reflexões tinham cunho moralista

*[SUENIA]*

Auta de Souza, negra, autodidata, mulher ousada

Em uma sociedade onde só os homens brancos escreviam,

Foi uma das pioneiras e uma das maiores e mais importantes escritoras do nosso estado 

O sofrimento foi o seu melhor guia, da dor fez nascer sua poesia

*[VANESSA]*

As primas Palmyra e Carolina Wanderley eram muito inteligentes,

Foram precursoras do jornalismo feminino no RN

Fundaram a Via-Láctea, uma revista de referência feminina,

E devido a isso, receberam o direito de serem imortais da academia. 

*[THAIS S.]*

E no “mei” de 80 sucessores

Chegaram 5 mulheres arretadas

Como: Leide Câmara e Diva Cunha

Que por isso serão sempre exaltadas

*[THAIS T.]*

Nordestina, nascida na cidade de Patu

Está Maria Leide Câmara de Oliveira

Desenrolada na área musical 

Ocupando a cadeira trigésima primeira

*[THAIS S.]*

Quando o assunto é mulher e literatura 

Ela está lá, mostrando como se faz

Professora e poetisa contemporânea 

Diva Cunha, com personalidade voraz

*[YEZZA]*

A nossa querida Maria Eugênia Montenegro assumiu a cadeira de número 16,

Ela é arretada lançando seu olhar e seu zelo sobre a arte e a educação

Dela nasce a inspiração



*[VITÓRIA]*

Anna Maria Cascudo era uma mulher de muito estudo 

Conhecida como "doutora em leis", pelas mulheres muito fez

Uma das "Cinquenta Mulheres Notáveis do Brasil"

Jornalista igual não se viu

*[VANESSA]*

Não posso esquecer de duas grandes escritoras:

As professoras Eulália Duarte e América Rosado,  

Fizeram muito pela educação do nosso estado, 

E por isso, das cadeiras 13 e 38 foram sucessoras

*[YEZZA]*

Sônia Maria Fernandes Faustino

É nome que dá gosto ler, falar e ouvir

Escreveu ''O sol da nossa terra"

Como modo de se exprimir.

_________

*[RAYSSA]*

Diógenes da Cunha lima, presidente da academia, é professor, poeta, ensaísta, e advogado

pense num homezin arretado

Segundo ele, a Academia Norte-Rio-Grandense de Letras é peça fundamental na formação cultural do

estado,

E não há nada relacionado à cultura do RN que a academia não tenha participado

*[MATHEUS]*

Uma academia de jovens os imortais querem fazer, 

Pois o futuro do estado os jovens irão ser

O projeto da academia é algo sensacional, 

Vão até as escolas públicas e fazem intercâmbio cultural

[rap a partir desse ponto]

*[JOÃO]*

Mesmo sendo tradicional o objetivo é inovar,

Engatinhando nas redes sociais, 

Tentando a atenção dos jovens chamar,

Contribuindo com a cultura potiguar.

[frase de efeito] 

Academia Norte-Rio-Grandense de Letras: Pátria Intelectual do RN

Ad lucem versus: Em busca da luz



 

 

 

Os alunos visitando a ANRL

 

 

 Agradecimento especial às Professoras Maria da Conceição Cunha (Diretora), Albertina 

Vânia (Coordenadora) e às Professoras Rafaela Elane França de Souza e Bruna Macedo 

da Cunha e aos alunos.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 




