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Proferido pela Sócia Dilercy Aragão Adler, ocupante 

da Cadeira nº 1 do IHGM. 

 

Mais uma celebração, mais uma posse. A primeira neste recém-chegado ano do 

Calendário Cristão - Ano de 2011 -, que logo neste seu início marca a abertura das portas da 

nossa tão querida e honrada Casa de Antônio Lopes, para o Professor Raimundo Nonato Serra 

Campos Filho (Professor Campos, como é conhecido), que toma assento, hoje, na da Cadeira 

nº 5.  

É sempre motivo de alegria para todos nós vermos uma cadeira vazia deste 

sodalício ser preenchida, pois nisso reside a crença e a esperança de mais força e energia para 

somar no árduo, mas gratificante trabalho, de preservação e engrandecimento da cultura do 

Maranhão e do Brasil.  

Coube a mim a honra de recepcionar, em nome das confreiras e dos confrades, o 

nosso mais novo sócio. E para que todos possam melhor conhecer o empossando, elencarei a 

seguir alguns dados da sua vida profissional e pessoal. 

O Professor Campos nasceu em 29 de outubro de 1951, em Olinda dos Castros, 

Município de São João Batista, no Estado Maranhão. É o 1º de oito filhos de Raimundo 

Nonato Serra Campos e Nadir Serra Campos. Seus irmãos: Maria Raimunda Serra Campos 

(Dazinha); Conceição de Maria Serra Campos (Concita); Raimunda Yolanda Serra Campos 

(Yolanda); Raimundo Inácio Serra Campos (Inácio); Raimunda Goreth Serra Campos 

(Goreth); Raimunda Suely Serra Campos (Suely); Maria de Jesus Serra Campos (Jesus) têm 

muito carinho pelo irmão mais velho, sendo todos muito unidos. 

Em Olinda moravam as famílias Serra Freire, Castro e Campos, cujo líder 

chamava-se Antonio Serra Freire (com Patente de Capitão), conhecido por Tuneco e sua 

esposa Joana Penha Serra Freire, chamada carinhosamente pelos seus netos e bisnetos de 

Mamãe Joana. Eram proprietários de grande extensão de terra, onde havia muitos canaviais e 

um engenho de Majarras, puxado a bois. O casal tinha dezesseis filhos, entre eles, Cristina, 

que se casou com Cristino Ananias de Campos, os seus avós paternos. 

Cristino, farmacêutico provisionado, homem trabalhador, de estatura mediana, 

branco, de olhos azuis e de forte liderança, trabalhava na sua modesta farmácia atendendo a 
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comunidade e o seu entorno, com remédios muitas das vezes fabricados com ervas 

preservados no seu próprio quintal.  

Cristina era uma mulher muito bonita, cheia de energia e dedicada ao serviço da 

casa e criação dos filhos.  

Raimundo Nonato Serra Campos era o 1º de 14 filhos de Cristina e de Cristino, 

foi criado por Tuneco, seu avô, e trabalhava com ele. Mesmo depois que casou com Nadir, 

continuou a trabalhar com roças (lavoura) nas terras do avô. 

Nadir Serra Campos (filha de Noeme e Joel), dedicava-se, assim como Cristina, 

ao serviço da casa e à criação dos filhos, o que era comum nessa época e lugar. 

Por sua vez, o Prof. Campos contraiu duas núpcias: a primeira com Violeta de 

Maria Itajassuama Ferreira Campos da qual se divorciou, e a seguir com Mary Lourdes de 

Jesus Silva com a qual viveu 25 anos, até a sua morte em 25 de novembro 2003. O Prof. 

Campos tem cinco filhos: Andreia Lucia Ferreira Campos (graduada em Letras e em Direito); 

Adriana Lucia Ferreira Campos (graduada em Ciências Contábeis); Allysson Rafael Silva 

Campos (graduado em Ciências Contábeis); Luciana Karla Silva Campos (graduada em 

Ciências Contábeis); e Fábio André Silva Campos (graduado em Ciências Contábeis). Os seus 

filhos lhe presentearam com seis graciosos netos: Camila, Beatriz, Gabriela, Gabriel, Rafaela 

e Nicolas. 

Um dado que chama atenção é que dos cinco filhos do Professor Campos, quatro 

são graduados em Ciências Contábeis, o que pode ser interpretado como grande influência da 

figura paterna no tocante à vida profissional, ao trabalho. 

Olinda dos Castros, Município de São João Batista, sua cidade natal, integra a 

Baixada Maranhense (região a oeste e sudeste da Ilha de São Luís), é formada por grandes 

planícies baixas que alagam na estação das chuvas, criando vastos campos entre os meses de 

janeiro a julho. 

A Baixada Maranhense possui uma área total de 17.579.366 km². Está dividida 

em vinte e um municípios, entre eles, o de São João Batista. A natureza foi pródiga nessa 

região, dotando-a com um rico ecossistema, e ainda com beleza singular, marcada pela 

existência de nove lagos e pelos rios Mearim e Pindaré, além dos campos na época do 

inverno. 

No século XIX, a Baixada Maranhense era um grande polo produtor de algodão e 

também exportador para o mercado europeu, a exemplo da França, da Inglaterra e da 

Holanda. Mas, condições adversas interromperam esse ciclo, de modo que depois da 
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independência do Brasil, o algodão não foi mais plantado em grande escala, o que contribuiu 

para a decadência do Maranhão. 

O Professor Campos Filho tem registrado com muito carinho nas suas memórias 

infantis o engenho de Pai Tuneco, puxado por quatro juntas de bois, que produzia 

primeiramente a garapa e o mel, que todos os filhos e netos degustavam diariamente, além da 

produção do açúcar moreno e da cachaça que abastecia o povoado de Olinda e também uma 

boa parte dos Municípios de São Vicente de um lado e do outro, Matinha. 

Outra imagem querida desse tempo memorável para ele é a da sua primeira 

professora Maria Madalena Atta de Castro (Dona Maroquinha).  Professora do Grupo Escolar 

“José Maria de Araújo”, onde cursou até o quarto ano Primário. 

Posteriormente, cursou o quinto ano primário na sede do Município de São João 

Batista, no Grupo Escolar Estado de Santa Catarina, concluindo o Primário em 30 de 

novembro de 1967. 

Na Escola Normal Ginasial “José Maria de Araújo”, no ano seguinte iniciou o 

Curso Ginasial. Cursando em São João apenas a primeira série. 

Ao completar 18 anos, viajou para São Luís, tendo que apresentar-se no Exército, 

mas ficou no quartel apenas 42 dias, pois necessitava trabalhar a fim de ajudar 

financeiramente no sustento dos demais irmãos.  

Ainda em São Luís, fez seleção na Escola Técnica Federal do Maranhão onde 

concluiu o Curso Ginasial em 17 de dezembro de 1971. Posteriormente foi selecionado para o 

Curso Técnico em Química, concluído em 30 de dezembro de 1974. Ainda fez Técnico em 

Contabilidade no Colégio Cardoso Amorim, concluído em 30 de dezembro de 1977 e o Curso 

de Transações Imobiliárias, na Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, concluído em 

06 de junho de 1988. 

Na graduação, cursou Química Industrial, Licenciatura em Química, Ciências 

Contábeis e Licenciatura em Matemática na Universidade Federal do Maranhão; Licenciatura 

em Disciplinas Profissionalizantes na Universidade Estadual do Maranhão; Psicanálise 

Clínica na Sociedade Psicanalítica Ortodoxa do Brasil (Rio) e o Curso de Direito 

Bacharelado no Centro Universitário do Maranhão - UniCEUMA. 

Na Pós-Graduação, cursou Especialização em Metodologia do Ensino Superior e 

Especialização em Auditoria Contábil, na Universidade Federal do Maranhão; Especialização 

em Direito Tributário e Legislação de Impostos, na Universidade Estácio de Sá (Rio); 

Doutorado em Ciências Empresariais, na Universidad Del Museo Social Argentino, em 
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Buenos Aires e atualmente é Doutorando em Direito Privado, na Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales, também na Argentina. 

No âmbito profissional iniciou como comerciário, depois foi funcionário da 

COHAB-MA e a seguir Auditor do Estado do Maranhão, concursado e aposentado em 27 de 

março de 1998. 

Atualmente é Avaliador Ad-doc do SINAES/INEP/MEC para os cursos de 

graduação de Ciências Contábeis desde 1996 e Direito desde 2007; membro efetivo do 

Conselho Curador da Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA, a 

partir de 24 de novembro de 2010 e Professor Adjunto da Universidade Federal do 

Maranhão, concursado e nomeado em 21 de dezembro de 1989, lotado no Departamento de 

Ciências Contábeis e Administração, tendo exercido várias funções, privativas de docentes, 

tais como: 

Coordenador do Curso de Ciências Contábeis (de 17.02.1993 a 17.02.1995; de 

17.02.1995 a 01.06.1995; de 20.10.1997 a 28.09.1999; de 28.09.1999 a 31.01.2000; de 

04.04.2000 a 03.09.2002; de 03.09.2002 a 11.04.2003); 

Membro Titular do Conselho Universitário (de 15.03.1993 a 09.03.1995; de 

09.03.1995 a 01.06.1995; de 10.11.1997 a 31.01.2000; de 10.04.2000 a 03.09.2002; de 

11.10.2002 a 11.04.2003; de 19.11.2007 a 01.12.2009; de 01.12.2009 a 26.10.2010) 

Membro Titular do Conselho de Administração (de 15.03.1993 a 09.03.1995; de 

09.03.1995 a 01.06.1995; de 11.10.2002 a 11.04.2003; de 19.11.2007 a 01.12.2009; de 

01.12.2009 a 26.10.2010); 

Membro Titular do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (de 10.11.1997 a 

31.01.2000; de 10.04.2000 a 03.09.2002); 

Membro Titular da Câmara de Administração e Finanças do Conselho de 

Administração (de 13.03.1995 a 01.06.1995; de 08.11.2002 a 20.09.2004; de 09.12.2004 a 

10.06.2005); 

Membro do Colegiado do Curso de Ciências Imobiliárias (de 19.10.1995 a 

22.04.1997); 

Pró-Reitor de Planejamento e Gestão (de 08 a 12.07.2003). 

Membro do Colegiado do Curso de Ciências Contábeis (de 22.04.1997 a 

11.03.2004; de 13.10.2006 a 21.06.2007); 

Chefe do Departamento de Direito (de 11.03.2004 a 20.09.2004; de 20.09.2004 a 

23.05.2005; 

Coordenador do Curso de Direito (de 02.05.2005 a 10.06.2005); 
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Presidente Colegiado do Curso de Direito (de 02.05.2005 a 10.06.2005); 

Membro do Colegiado do Curso de Direito (de 30.08.2005 a 13.10.2006); 

Chefe do Departamento de Ciências Contábeis e Administração (de 10.01.2007 a 

12.01.2007); 

Coordenador do Curso de Ciências Imobiliárias (21.06.2007 a 08.10.2007; de 

08.10.2007 a 24.09.2010); 

Presidente do Colegiado do Curso de Ciências Contábeis (de 17.02.1993 a 

17.02.1995; de 17.02.1995 a 01.06.1995; de 20.10.1997 a 28.09.1999; de 28.09.1999 a 

31.01.2000; de 04.04.2000 a 03.09.2002; de 03.09.2002 a 11.04.2003); 

Presidente do Colegiado do Curso de Ciências Imobiliárias (21.06.2007 a 

08.10.2007; de 08.10.2007 a 24.09.2010). 

Atualmente exerce a função de: 

Coordenador do Curso de Ciências Imobiliárias (designado em 24.09.2010); 

Presidente do Colegiado do Curso de Ciências Imobiliárias (designado em 

24.09.2010); 

Membro Titular do Conselho do Centro de Ciências Sociais (designado por dois 

anos em 24.09.2010); 

Membro Titular do Conselho Universitário (designado por dois anos em 

26.10.2010). 

Membro Titular do Conselho de Administração (designado por dois anos em 

26.10.2010); 

Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Administração. 

Participa de várias Comissões Permanentes, tais como: 

Comissão de Revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Administração 

(26.01.2007); 

Comissão para Elaborar o Plano Estratégico de 2007 do Departamento de 

Ciências Contábeis e Administração (01.02.2007); 

Comissão de Fiscalização de Obras e Reformas do Centro de Ciências Sociais 

(CCSo) (08.04.2008); 

Comissão do Projeto Escola de Conselhos Civitas (27.01.2009); 

Comissão de Análise do Projeto de Resolução de Planejamento Acadêmico 

(14.01.2009); 

Comissão de Análise de Projetos de Bolsas do REUNI (14.01.2009); 
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Comissão para Elaborar a Minuta de Resolução de Concurso Público para 

Provimento de Cargos da Carreira de Magistério da Educação Superior (14.04.2009); 

Comissão Especial para Elaborar Projeto Pedagógico do Curso de Ciências 

Imobiliárias (17.08.2009); 

Participou até a presente data de aproximadamente 1.050 bancas de Monografia e 

210 Orientações de Monografia de Graduação. 

Dentre os artigos publicados, destacam-se: 

AUDITORIA DA QUALIDADE (Caderno de Pesquisa da UFMA – 

Jan/jun/2000); 

ÉTICA EMPRESARIAL: o dualismo nas tomadas de decisão nos negócios 

(Revista Científica UCES ISSN 1514-9358, Primavera 2009); 

TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS: direitos da personalidade (Revista Científica 

UCES ISSN 1514-9358, Otoño 2009); 

PROPRIEDADE HORIZONTAL: condomínio de edilício e o direito de 

vizinhança (Revista Científica UCES ISSN 1514-9358, Invierno 2010); 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE SEGUROS: uma abordagem no mercosul 

(Revista Científica UCES ISSN 1514-9358, Invierno 2010); 

RESPONSABILIDADE LIMITADA DO EMPRESÁRIO (Revista Científica 

UCES ISSN 1514-9358); 

DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR: instrumento de combate à fraude e abuso de direito (Revista Científica 

UCES ISSN 1514-9358); e  

DANO MORAL E O QUANTUM INDENIZATÓRIO (Em editoração na Revista 

Científica UCES ISSN 1514-9358) 

A partir destes dados da história pessoal e profissional do nosso mais novo 

confrade, espero ter sido fiel na reprodução de alguns marcos da sua trajetória e repassado 

àqueles que ainda não o conhecem mais de perto um pouco da sua história. 

Eu conheci o Prof. Campos em uma viagem à Brasília na qual alguns professores 

de São Luís iam fazer uma capacitação do Banco de Avaliadores do SINAES/INEP/MEC 

(elas são realizadas regularmente). Ele já era avaliador; eu estava iniciando. E a partir daí 

estreitamos a nossa relação de amizade e eu pude conhecer o homem batalhador, estudioso e 

honesto que é. 
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Assim, tenho certeza de que o IHGM está fazendo hoje uma excelente aquisição 

no seu quadro de sócios efetivos e desejo ao nosso mais novo confrade muito sucesso e 

felicidade junto a nós, nesta Casa de Antônio Lopes. 


