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apresentaçãoAcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Acadêmico	
Marco	Lucchesi
Presidente da Academia 
Brasileira de Letras

AcAdemiA BrAsileirA de letrAsapresentação

República	das	Letras

Quatro anos de resiliência.  
E de trincheira contra a barbárie. 
Vivemos uma crise sem precedentes, 
na política e na economia, agravada 
com o combate sui generis ao 
coronavírus.

Nenhuma guerra aqui ceifou 
mais de 600 mil vidas. Nenhuma 
conduziu 125 milhões de brasileiros 
ao estado de insegurança alimentar. 
Voltamos ao mapa da fome. Como 
não pensar em Lima Barreto?

A Diretoria do quadriênio tomou 
medidas urgentes. Implantamos o 
redesenho administrativo para tornar 
a ABL mais sustentável, mediante 
formas responsivas e adequadas. 

A Casa de Machado recuperou a 
saúde.

Interrompemos os encontros 
presenciais por quase dois anos. 

Protegemos acadêmicos e 
funcionários durante a pandemia 
com atividades telemáticas. 

Fechamos as portas, mas abrimos 
as janelas virtuais. 

Defendemos medidas científicas 
e cuidados não farmacológicos, 
enquanto a vacinação seguia lenta 
e incerta. Incluímos, quando 
possível, um livro na cesta básica; e 
outro, na assistência médica. Não 
faltaram campanhas no site sobre o 
coronavírus. Combatemos a censura, 
a taxação dos livros, a cultura do 
ódio e outros tantos desvarios. Mas 
não todos, para não promover os 
estultos. 

A modalidade virtual ampliou 
nossa missão, exaustivamente 
descrita em relatórios anteriores.  
Em 2021, ofertamos uma 
nova edição do VOLP, assim 
como os primeiros verbetes do 

Marco Lucchesi

futuro Dicionário da Academia. 
Digitalizamos 50 mil itens do 
Arquivo, demos acesso no site à 
Museologia.

Após uma década, reabrimos 
a Livraria Acadêmica e a Galeria 
Manuel Bandeira. Procedemos ao 
inventário de nossas bibliotecas,  
que não se realizava desde 1994.  
As publicações da Casa não  
sofreram solução de continuidade.

A ABL acercou-se de suas 
congêneres no mundo, com uma 
serie de protocolos, palestras e 
seminários, com as academias de 
ciências da Rússia e Israel, Alemanha 
e Paquistão, Europa Ocidental e 
América do Sul.

Além do congresso das academias 
do G20, realizamos o encontro com 
a Biblioteca do Vaticano.

O quadriênio foi marcado 
pela visita recorrente a aldeias, 
quilombos, favelas, prisões e 
hospitais. Se as lideranças indígenas 
participaram de seminários na 
ABL, a presidência foi a Belém, a 
Manaus, ao coração do Amazonas, 
em viagem de lancha e helicóptero 

da Marinha, segundo acordos 
firmados.

Inesquecível a visita à 
comunidade do Jacarezinho no  
Rio de Janeiro.

Haveria muito a dizer. Mas 
a brevidade é moeda corrente 
na despedida. Amparada, ou 
magnificada, pela urgência dos 
tempos que correm.

Fizemos o possível.  
E tangenciamos o impensável. 
Abreviemos o parágrafo para não 
sucumbir à autocomplacência.

Saímos com o sentimento do 
bom combate, marcados, muito 
embora, pela pandemia, com 
fome de esperança. Não perdemos 
o princípio Álvaro Moreira, 
sobejamente conhecido para ser 
apenas mencionado.

Saudades do futuro e do Brasil. 
Saudades do piano que Celso 
Lafer doou à ABL, companheiro 
da presidência para domar os dias 
ásperos e solitários.

Na república das letras, a poesia 
venceu a pandemia.

6
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alBerto da coSta  
e Silva

cadeira 9

Eleição: 27/7/2000
Posse: 17/11/2000

cicero Sandroni

cadeira 6

Eleição: 25/9/2003
Posse: 24/11/2003

evanildo cavalcante  
Bechara

cadeira 33

Eleição: 11/12/2000
Posse: 25/5/2001

Paulo coelho

cadeira 21

Eleição: 25/7/2002
Posse: 28/10/2002

antonio carloS  
Secchin

cadeira 19

Eleição: 3/6/2004
Posse: 6/8/2004

ana maria machado

cadeira 1

Eleição: 24/4/2003
Posse: 29/8/2003

JoSé Sarney

cadeira 38

Eleição: 17/7/1980 
Posse: 6/11/1980

arnaldo niSkier

cadeira 18

Eleição: 22/3/1984
Posse: 17/9/1984

marcoS vinicioS 
vilaça

cadeira 26

Eleição: 11/4/1985
Posse: 2/7/1985

lygia FagundeS telleS

cadeira 16

Eleição: 24/10/1985
Posse: 12/5/1987

carloS neJar

cadeira 4

Eleição: 24/11/1988
Posse: 9/5/1989

candido mendeS  
de almeida

cadeira 35

Eleição: 24/8/1989
Posse: 12/9/1990

alBerto venancio 
Filho

cadeira 25

Eleição: 25/7/1991
Posse: 14/4/1992

Sergio Paulo rouanet

cadeira 13

Eleição: 23/4/1992
Posse: 11/9/1992

nélida Piñon

cadeira 30

Eleição: 27/7/1989  
Posse: 3/5/1990

tarcíSio Padilha

cadeira 2

Eleição: 20/3/1997
Posse: 13/6/1997

JoSé murilo de 
carvalho

cadeira 5

Eleição: 11/3/2004
Posse: 10/9/2004

domício Proença Filho

cadeira 28

Eleição: 23/3/2006
Posse: 28/7/2006

celSo laFer

cadeira 14

Eleição: 21/7/2006
Posse: 1/12/2006

cleonice  
Berardinelli

cadeira 8

Eleição: 16/12/2009
Posse: 5/4/2010
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João almino

cadeira 22

Eleição: 8/3/2017
Posse: 28/7/2017

evaldo caBral  
de mello

cadeira 34

Eleição: 23/10/2014
Posse: 27/3/2015

Zuenir ventura

cadeira 32

Eleição: 30/10/2014
Posse: 6/3/2015

geraldo carneiro

cadeira 24

Eleição: 27/10/2016
Posse: 31/3/2017

edmar liSBoa Bacha

cadeira 40

Eleição: 3/11/2016
Posse: 7/4/2017

arno Wehling

cadeira 37

Eleição: 9/3/2017
Posse: 11/8/2017

antonio cicero

cadeira 27

Eleição: 10/8/2017
Posse: 16/3/2018

Joaquim Falcão

cadeira 3

Eleição: 19/4/2018
Posse: 23/11/2018

carloS diegueS

cadeira 7

Eleição: 30/8/2018
Posse: 12/4/2019

ignácio de loyola 
Brandão

cadeira 11

Eleição: 14/3/2019
Posse: 18/10/2019

marco luccheSi

cadeira 15

Eleição: 3/3/2011
Posse: 20/5/2011

merval Pereira

cadeira 31

Eleição: 2/6/2011
Posse: 23/9/2011

roSiSka darcy  
de oliveira 

cadeira 10

Eleição: 11/4/2013
Posse: 14/6/2013

Fernando henrique  
cardoSo

cadeira 36

Eleição: 27/6/2013
Posse: 10/9/2013

antônio torreS

cadeira 23

Eleição: 7/11/2013
Posse: 9/4/2014

Paulo niemeyer Filho

cadeira 12

Eleição: 18/11/2021

gilBerto gil 

cadeira 20

Eleição: 11/11/2021

Fo
to

: @
ha

lli
t

Fernanda montenegro 

cadeira 17

Eleição: 4/11/2021

Fo
to

: L
ei

la
 F

ug
ii

JoSé Paulo cavalcanti 
Filho

cadeira 39

Eleição: 25/11/2021

geraldo holanda  
cavalcanti

cadeira 29

Eleição: 2/6/2010
Posse: 18/10/2010
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Lagoa Rodrigo de Freitas, aquarela, J. david.

Relatório de Atividades
Secretário-geral

Acadêmico merval Pereira
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Todas as atividades realizadas na 
Academia Brasileira de Letras no ano 
de 2021 encontram-se resumidas 
neste relato. 

Inclusive a volta da rica alegria 
de nosso convívio, de que, por 
mais de um ano, fomos privados 
devido à pandemia. Porém, não se 
pode deixar de registrar a saudade 
de nossas mais recentes perdas: 
Afonso Arinos, filho; Murilo Melo 
Filho; Alfredo Bosi, Marco Maciel e 
Tarcísio Padilha. Farão-nos falta.

Neste ano, a Academia continuou 
a cumprir sua função, sempre fiel à 
tradição. Comemoramos de forma 
on-line  
os 123 da Instituição. Como se 
vê neste relatório, a Academia 
prosseguiu, mesmo com as atividades 
presenciais suspensas desde o inicio 
da quarentena. A ABL continuou 
com os projetos outrora lançados, e 

também se lançou a novos desafios. 
Projetos onde os acadêmicos 
leem trechos de livros, tocam 
instrumentos e conversam com o 
público. E, mesmo com a volta 
presencial à Casa, tais atividades 
continuaram.

Programação cultural
A Programação Cultural da Academia 
Brasileira de Letras manteve-se fiel 
aos objetivos do Plano de Ação 
desenvolvido pela Diretoria. Sempre 
buscando ampliar a divulgação da 
literatura e da cultura brasileiras, 
estimulando e divulgando as 
atividades artísticas e representativas, 
preservando a memória, a cultura 
brasileira aqui e no exterior, dando 
sequência à ação social comunitária 
com palestras e assinaturas de 
protocolos visando às ações sociais de 
forma abrangente e integradora.

relatório de atividadesAcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Acadêmico	
Merval	Pereira
Secretário-geral

AcAdemiA BrAsileirA de letrAsrelatório de atividades

As sessões plenárias retornaram, 
de forma híbrida, lembrando sempre 
que o momento é de cuidado, 
reflexão e mudança. 

Setor de leXicologia e 
leXicograFia 
O Setor de Lexicologia e 
Lexicografia, dirigido pelo 
Acadêmico Evanildo Bechara, 
representando a Comissão 
constituída também pelos 
Acadêmicos Arnaldo Niskier e 
Domício Proença Filho, elaborou a 
6.a edição do Vocabulário ortográfico 
da língua portuguesa (Volp), reunindo 
1.160 novas entradas colhidas 
em textos literários, científicos e 
jornalísticos, ou recebidas como 
sugestão por consulentes do Volp. 
Foram implementadas as devidas 
correções e adicionadas informações 
complementares aos verbetes, 
visando a oferecer ao público uma 
versão aumentada em seu universo 
lexical e em dia com a evolução 
da língua. A nova edição, com 
382 mil entradas, está disponível 
exclusivamente no site da ABL e 
pelo aplicativo oficial.

A equipe de Lexicologia e 
Lexicografia deu continuidade à 
pesquisa e à redação de verbetes 
da seção Novas Palavras, dedicada 
à exposição semanal, no site e nas 
redes sociais da Instituição, de 
novos vocábulos ou expressões 
que passaram a ter uso corrente 

na Língua Portuguesa, com suas 
respectivas definições, abonações e 
referências. 

No tocante ao serviço ABL 
Responde, foram recebidas e 
respondidas 5.240 questões sobre 
Língua Portuguesa, enviadas por 
consulentes de todo o país. 

No primeiro semestre de 2021, 
o Setor prosseguiu com a redação 
preliminar de verbetes do segundo 
volume do Dicionário de Machado  
de Assis.

Juntamente à CTInfo e o Setor 
de Mídias e Eventos, a Lexicologia 
e Lexicografia deu início ao 
Dicionário da língua portuguesa da 
ABL (em versão on-line), obra de 
referência acadêmica, sincrônica 
e funcional, de acesso livre, em 
constante atualização e que apresenta 
todas as informações relevantes e 
facilidades de uso que um dicionário 
digital propicia. Estima-se alcançar 
o registro de 200 mil entradas e 
subentradas.

arquivo mÚcio leão
O Arquivo Múcio Leão, 
cumprindo sua função regimental 
de preservação, acesso e difusão 
dos documentos dos arquivos 
dos acadêmicos e do fundo 
institucional ABL, elaborou e 
desenvolveu projetos relativos 
a Organização, Descrição, 
Conservação, Restauração e 
Digitalização dos Documentos 
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do arquivo permanente, além da 
Gestão Documental nos arquivos 
correntes e intermediários. Em 
2021, os projetos contemplados 
no Plano Anual de Atividades, 
elaborado sob a supervisão do 
Diretor José Murilo de Carvalho, 
pelo segundo ano consecutivo, 
sofreram alterações significativas 
devido aos impactos provocados pela 
pandemia de covid-19. No entanto, 
com o patrocínio do Instituto 
Cultural Vale, foi possível realizar 
um grande projeto do Programa 
de Difusão e Acesso do Arquivo, 
o projeto de digitalização dos 
arquivos dos fundadores e uma nova 
digitalização das Atas das Sessões da 
ABL, incluindo a busca por termos e 
palavras.

No programa de Preservação da 
Memória Histórica Institucional 
e dos Acadêmicos, destaca-se a 
incorporação de acervos, através 
da doação do arquivo pessoal do 
Acadêmico Carlos Heitor Cony; do 
conjunto de documentos do arquivo 
pessoal da Acadêmica Ana Maria 
Machado, relativos à censura oficial 
contra o Jornalismo nos anos de 
1970, período no qual a Acadêmica 
chefiava o Radiojornalismo da Rádio 
Jornal do Brasil; dos documentos 
natodigitais do Acadêmico Marco 
Maciel; dos documentos avulsos 
do Acadêmico Manuel Bandeira 
encaminhados pela Biblioteca 
Lúcio de Mendonça; e cerca de dez 

registros documentais audiovisuais, 
contendo palestras, entrevistas e 
documentários dos Acadêmicos 
Marco Lucchesi, Nelson Pereira dos 
Santos e Evandro Lins e Silva e da 
Acadêmica Nélida Piñon.

O Núcleo de Conservação 
e Restauração restaurou 238 
documentos textuais (encadernados 
e avulsos totalizando 711 folhas), 113 
recortes de jornais e 24 Livros de Atas 
das Sessões da ABL (5.943 folhas).

BIBLIOTECAS RODOLFO GARCIA 
(BRG) E ACADÊMICA LÚCIO DE 
MENDONÇA (BALM)
As Bibliotecas Rodolfo Garcia 
(BRG) e Acadêmica Lúcio de 
Mendonça (BALM) prosseguiram as 
atividades de tratamento ao acervo 
e de atendimento aos acadêmicos 
e ao público a distância. Nos 
serviços prestados aos acadêmicos e 
aos usuários, deu-se continuidade 
a consulta ao acervo registramos 
aproximadamente 18.800 pesquisas 
em nosso catálogo on-line. 

Realizamos atendimento à 
pesquisa a distância por e-mail, com 
digitalização de trechos de obras 
do acervo. Foram continuados 
os projetos de levantamento 
de efemérides acadêmicas com 
levantamento bibliográfico das 
obras dos acadêmicos do mês 
correspondente.

Com nosso retorno, os projetos 
iniciados no regime de home 

office foram continuados, como: 
levantamento bibliográfico da 
Coleção Acadêmica; e integração 
das bases de dados Balm/BRG, 
com destaque para a padronização 
da base de autoridades (nomes) das 
bibliotecas de nossos Acadêmicos e 
Sócio-correspondentes.

Em conjunto com o Núcleo 
de Conservação, Restauração e 
Encadernação, podemos destacar os 
seguintes projetos: o mapeamento e 
diagnóstico de 996 livros da coleção 
pessoal do Acadêmico Machado de 
Assim; e mapeamento e diagnóstico 
de 494 livros da Coleção das Obras 
Raras localizada na Biblioteca Lúcio 
de Mendonça. Com esses projetos, 
poderemos apontar as futuras ações 
necessárias nessas duas importantes 
coleções de nosso acervo. 

Em relação às atividades de 
aquisição e doação das bibliotecas, 
podemos destacar o recebimento da 
biblioteca particular do Acadêmico 
Evaristo de Moraes Filho em 
colaboração com os técnicos do 
Núcleo de Conservação, Restauração 
e Encadernação, com um volume de 
aproximadamente 15 mil exemplares, 
com destaque para Obras Raras e 
especiais. Entre elas, há as primeiras 
edições de diversos autores da 
Literatura Brasileira e exemplares 
de periódicos raros que fazem 
complementação de nossas coleções. 
Foi realizada também a doação de 
aproximadamente 2 mil exemplares.

SETOR DE PUBLICAÇÕES
O Setor de Publicações, coordenado 
pelo Acadêmico Evaldo Cabral de 
Mello, deu sequência ao amplo 
programa editorial da Academia.

A ABL, atenta aos riscos reais da 
covid-19 e respeitando o isolamento 
social, assegurou a regularidade das 
publicações da Revista Brasileira, 
tendo à frente o diretor Cicero 
Sandroni, com o lançamento dos 
números 105, 106, 107, 108 e 109, 
de forma impressa e digital.

Editou os números 217 e 218 dos 
Anais da Academia Brasileira de Letras, 
que têm como diretor o Acadêmico 
Geraldo Holanda Cavalcanti.

A ABL lançou, em parceria com 
as Edições Câmara, Antologia Poética 
da Academia Brasileira de Letras. O 
evento aconteceu ao vivo, no canal 
oficial da Câmara dos Deputados, 
no YouTube. O intuito da parceria 
é difundir a cultura nacional e 
valorizar o livro e a leitura, dessa vez 
por meio da poesia nacional.

Produziu, em caráter especial, o  
“I Encontro da Academia Brasileira 
de Letras com as Academias da 
América Latina”, que celebrou os 
valores fundamentais da cultura. 
Realizou ainda, nos dias 7 e 8 de 
outubro de 2020, “A missão das 
Academias no mundo de hoje”.  
O evento foi composto por diversas 
mesas-redondas com a maioria 
dos países latinos, em que foram 
debatidos o papel das Academias no 
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mundo contemporâneo, seus idiomas 
originais e seu legado cultural.

Lançou o livro Onde moravam  
os acadêmicos que tem o objetivo 
de sinalizar as residências dos 
acadêmicos no Rio de Janeiro para 
aposição de placas indicativas da 
passagem dos mesmos por aquele 
endereço.

Encerrando suas atividades, 
trouxe as Efemérides Acadêmicas,  
em que celebrou os principais 
acontecimentos ou fatos importantes 
que ocorreram em determinado dia 
em diferentes anos e lugares.

Por fim, no Relatório de atividades 
2021, pode ser visto que o 
“exercício da cidadania pressupõe 
responsabilidade construtiva 
no enfrentamento conjunto da 
pandemia. Momento em que toda a 
ajuda pode fazer a diferença”.

centro de memÓria
Com o objetivo de dar suporte à 
Administração em futuras intervenções 
de conservação e restauro do 
patrimônio histórico e artístico da  
Academia, o Setor realizou um 
levantamento do Arquivo fotográfico 
em suporte papel dos processos de 
restaurações dos acervos: mobiliário,  
pintura, escultura, objetos de 
Iluminação, objetos de prata, tapeçarias, 
confecção de novo púlpito, intervenções 
no Petit Trianon início e conclusão 
com substituição das cortinas do Salão 
Nobre e do Salão de Chá.

O Setor de Museologia deu 
prosseguimento à pesquisa sobre 
o acervo, com o intuito de 
disponibilizá-lo no site da Academia. 
As coleções de pintura, escultura 
e desenho, por terem registro 
fotográfico, foram as primeiras a 
serem disponibilizadas. As demais 
atenderam à sequência das avaliações 
das fichas técnicas.

Intensificou a investigação das 
peças que há anos mantinham dúvidas 
quanto à autoria e à procedência. 
No decorrer das investigações, duas 
coleções de “pinturas naïfs” foram 
catalogadas, uma de autoria de 
Murillo Porto, datada dos anos de 
1985 a 1989, e a outra de Victor 
Hugo, de 1992 a 1994.

Na coleção de gravura, catalogou 
as litografias do século XIX, 
com exemplares encontrados na 
Biblioteca Nacional de Portugal, na 
Biblioteca Digital del Patrimonio 
Iberoamericano, no site da 
Hemeroteca Municipal de Lisboa e 
no Museu de Lisboa. Tais gravuras 
pertenciam ao Solar da Baronesa e 
foram incorporadas ao patrimônio 
da ABL quando da extinção do 
Instituto Internacional de Cultura, 
em estado de conservação muito 
ruim, mas ainda recuperáveis.

O Setor recebeu da 
Coordenadoria de Patrimônio 
duzentas e três medalhas mandadas 
fundir pela Academia. Dessa coleção, 
selecionou cento e noventa réplicas 

para doações a museus e instituições 
culturais; e treze incorporadas ao 
acervo museológico. Dos itens para 
doações, foram selecionadas cento 
e vinte e sete referentes ao 50.º 
aniversário de morte de Machado de 
Assis; vinte e oito ao 70.º aniversário 
de fundação da Academia; vinte e 
dois ao centenário nascimento de 
João Ribeiro; seis do cinquentenário 
de fundação da Academia, de 1946, 
e sete A.S.S. Pio XII a ABL.

A pesquisa apresentou inúmeras 
variantes de observações relacionadas 
ao resgate da história da Academia, 
através dos objetos que compõem 
seu acervo museológico.

Para que se possa dar maior 
visibilidade, é necessário dar 
continuidade à exposição das 
coleções na web através do Sophia 
Acervo, sendo imprescindível o 
registro fotográfico dos objetos.

A relevância da pesquisa permitirá 
no momento oportuno a unificação 
dos três acervos ABL: o museológico, 
o bibliográfico e o arquivístico.

Portal
Os dados do Google mostram que 
o Portal, com mais de 120 notícias 
e 400 artigos inseridos até setembro 
de 2021, obteve, em média, 4.895 
acessos diários e contou com mais 
de 189 mil visualizações de seus 
conteúdos em vídeo.

O Twitter da ABL, o @abletras, 
inaugurado em 2009, ultrapassa a 

faixa de 15.900 seguidores e 2.800 
postagens realizadas. Na página oficial 
da ABL no Facebook, mais de 159 mil 
usuários curtiram o espaço virtual.  
A conta oficial no Instagram, inaugurada 
em 2020, já conta com mais de 580 
publicações e 8.500 seguidores. Seu 
canal de podcasts tem mais de 16 mil 
reproduções de suas emissões.  
O canal da ABL na plataforma 
YouTube também ultrapassou o 
marco de 25.000 inscritos.

Em comemoração a seu 
aniversário de 124 anos, uma nova 
atração foi adicionada ao site: uma 
linha do tempo interativa da história 
da ABL. Com a iniciativa do SME, 
pretende-se oferecer ao usuário dos 
portais da Academia mais uma opção 
de cultura e lazer, de forma a “matar 
as saudades” da ABL, no conforto 
e na segurança do lar. Há, também, 
uma finalidade educativa de reforçar 
junto à sociedade brasileira a 
importância e a forte atuação da 
ABL na conservação, na divulgação 
e proteção da Literatura Brasileira 
e da Língua Portuguesa através 
das décadas. (Link da Linha do 
Tempo: https://www.academia.org.
br/linha-do-tempo-da-academia).

Outro projeto virtual realizado pelo 
SME em 2021 foi a implementação de 
uma ferramenta de tradução de textos 
para a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras). Assim, usuários surdos terão 
seu acesso à informação facilitado pelo 
novo recurso.

https://www.academia.org.br/linha-do-tempo-da-academia
https://www.academia.org.br/linha-do-tempo-da-academia


Barcas da Cantareira, aquarela, J. david.

Eventos especiais
#PodCAsts  |  #vídeoS

coordenação geral

Acadêmico Antônio torres 
Acadêmico marco lucchesi
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“Espiritualidade”	é	o	tema	da	mesa-redonda	em	formato	
podcast	da	Academia	Brasileira	de	Letras
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, por meio de seu canal de 
podcast, uma mesa-redonda especial 
que aborda o tema da espiritualidade. 
A mesa conta com a participação 
do Professor e Pesquisador Faustino 
Teixeira. A apresentação é feita pelo 
Acadêmico Arnaldo Niskier.

Faustino Teixeira possui graduação 
em Filosofia e Ciência da Religião pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF), mestrado em Teologia pela 
Pontíficia Universidade Católica  
do Rio de Janeiro (PUC-RIO), 
e doutorado e pós-doutorado em 
Teologia pela Pontifícia Universidade  
Gregoriana (Roma). É Professor  

Associado do Programa de  
Pós-graduação em Ciência da Religião 
da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (MG), que ajudou a criar e 
coordenou por dez anos, Pesquisador 
do CNPq e Consultor do Iser 
Assessoria (RJ). É um dos principais 
especialistas brasileiros em Teologia das  
Religiões, bem como no campo do  
Diálogo Inter-religioso e da Mística  
Comparada das Religiões. É autor  
de vários livros, entre os quais  
A espiritualidade do seguimento (1994), 
Teologia das religiões: uma visão panorâmica 
(1995), Os encontros intereclesiais de CEBs 
no Brasil (1996) e Ecumenismo e diálogo 
inter-religioso (2008).

“A	Memória	Que	Estamos	Construindo”	é	o	tema	
da	mesa-redonda	em	formato	podcast	da	Academia	
Brasileira	de	Letras
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, por meio de seu canal de 
podcasts, uma mesa-redonda especial 
que aborda a construção da memória 
coletiva na contemporaneidade. 
A mesa conta com a participação 
da professora Karla Brandão, da 
Universidade Regional do Cariri 
(Urca).

Karla Brandão é Professora Efetiva 
do Departamento de Educação da 
Universidade Regional do Cariri 

(Urca). Doutora em Educação 
pela Universidade Nove de Julho 
(Uninove), defendeu a tese  
“Escola e memória”, com bolsa de 
pesquisa do Programa de Suporte 
à Pós-graduação de Instituições 
de Ensino Particulares (Prosup), 
da Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes). É estudiosa da 
relação entre memória e educação e, 
também, da avaliação educacional.

“Pandemia	e	Espiritualidade”	é	o	tema	da		
mesa-redonda	em	formato	podcast	da	Academia	
Brasileira	de	Letras
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, por meio de seu canal 
de podcasts, uma mesa-redonda 
especial que aborda a relação entre as 
demandas da pandemia da covid-19 e a 
espiritualidade humana. A mesa conta 
com a participação de Frei Betto.

Frei Betto é autor de mais de 
60 livros, editados no Brasil e 
no exterior. Frade dominicano e 
escritor, ganhou em 1982 o Jabuti, 
principal prêmio literário do Brasil, 
concedido pela Câmara Brasileira 
do Livro, por seu livro de memórias 

Batismo de sangue (Rocco). Em 1982, 
foi eleito Intelectual do Ano pelos 
escritores filiados à União Brasileira de 
Escritores, que lhe deram o Prêmio 
Juca Pato por sua obra Fidel e a religião. 
Seu livro A noite em que Jesus nasceu 
(Editora Vozes) ganhou o prêmio 
de “Melhor Obra Infanto-Juvenil” 
de 1998, concedido pela Associação 
Paulista de Críticos de Arte. Em 2005, 
o júri da Câmara Brasileira do Livro 
premiou-o mais uma vez, na categoria 
Crônicas e Contos, pela obra Típicos 
tipos – perfis literários (Editora A Girafa). 

“Pandemia	e	Espiritualidade”	é	o	tema	da	mesa-redonda	
em	formato	podcast	da	Academia	Brasileira	de	Letras
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, por meio de seu canal  
de podcasts, uma mesa-redonda especial 
sobre a espiritualidade na pandemia 
da covid-19. A mesa conta com a 
participação de Monja Coen.

Monja Coen é a fundadora da 
Comunidade Zen Budista Zendo 
Brasil (2001) e missionária oficial da 
tradição zen-budista Soto Zenshu, 
com sede no Japão. Teve sua 

formação inicial em Los Angeles, 
nos Estados Unidos, e completou 
o Mestrado no Mosteiro Feminino 
de Nagoya, no Japão, onde praticou 
como noviça e monja oficial por 
doze anos. Atua como monja e 
mestra dos ensinamentos de Buda, 
além de escrever e dar palestras em 
todo o Brasil e em países como 
Japão, Portugal e Suíça.
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“Ubiratan	D’Ambrosio:	Um	Poeta	da	Matemática”		
é	o	tema	da	mesa-redonda	em	formato	podcast	da	
Academia	Brasileira	de	Letras
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, por meio de seu canal de 
podcasts, uma mesa-redonda  
especial em homenagem ao Professor 
Ubiratan D’Ambrosio. A mesa contou 
com a participação do Acadêmico 
Marco Lucchesi.

Marco Lucchesi é o sétimo 
ocupante da Cadeira 15. Escritor, 
poeta, ensaísta, professor e tradutor,  
é o atual Presidente da ABL.

“A	Relação	entre	Dança	e	Educação”	é	o	tema	da		
mesa-redonda	em	formato	podcast	da	Academia	
Brasileira	de	Letras
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, por meio de seu canal de 
podcasts, uma mesa-redonda especial 
que aborda as pontes entre a dança e as 
práticas educacionais. A mesa conta com 
a participação da Professora Mônica de 
Ávila Todaro, da Universidade Federal 
de São João del-Rei.

Mônica de Ávila Todaro é 
bailarina, atriz e coreógrafa.  
É Graduada em Pedagogia, Mestre 
em Gerontologia e Doutora em 
Educação. Realizou Pós-doutorado 
na Universidade de São Paulo (USP). 
É Professora do Departamento de 
Ciências da Educação e Docente 
permanente do Programa de 

Pós-graduação – Mestrado em 
Educação – da Universidade Federal 
de São João del-Rei. Foi Professora 
Visitante (voluntária) da Universidad 
Austral (Cusco-Peru), de 2018 a 
2019. Teve experiência em escolas 
públicas de educação básica, de 1998 a 
2010, como professora, coordenadora 
pedagógica, diretora e chefe de seção. 
É líder do grupo de pesquisa Núcleo 
de Estudos sobre Corpo, Cultura, 
Expressão e Linguagens. Publicou 
três livros de literatura infantil e um 
livro acadêmico sobre literatura com 
personagens idosos. Organizou dez 
coletâneas e publicou trinta e sete 
artigos em periódicos científicos.

“A	Literatura	como	Experiência”	é	o	tema	da		
mesa-redonda	em	formato	podcast	da	Academia	
Brasileira	de	Letras
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, por meio de seu canal de 
podcasts, uma mesa-redonda especial 
que explora a literatura como uma 
forma de experiência. A mesa contou 
com a participação do Professor Edson 
Soares Martins, da Universidade 
Regional do Cariri (Urca).

Edson Soares Martins é professor 
associado de Literatura Brasileira na 
Universidade Regional do Cariri 
(Urca). Atualmente, é Professor 

permanente no Programa de  
Pós-graduação em Letras, na mesma 
IES. É Doutor em Letras pela 
Universidade Federal da Paraíba 
(PPGL). Sua experiência na área de 
Literatura revela ênfase no estudo  
da poesia, do conto oral popular,  
além de investigar, à luz da 
contribuição teórica bakhtiniana, 
a narrativa curta moderna e 
contemporânea e as formas da estética 
oral popular. 

“Literatura	Comparada	e	Suas	Janelas	para	o	Mundo”		
é	o	tema	da	mesa-redonda	em	formato	podcast	da	
Academia	Brasileira	de	Letras
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, por meio de seu canal 
de podcasts, uma mesa-redonda 
especial sobre literatura comparada. 
A mesa conta com a participação 
dos Professores Rogério da Silva 
Lima, Walter Carlos Costa e Henryk 
Siewierski.

Rogério Lima é Professor 
Associado da Universidade de Brasília. 
Graduado pela Universidade Federal 
Fluminense (1989).

Walter Carlos Costa estudou 
Filologia Românica na KU Leuven; 
tem Doutorado pela University of 
Birmingham e Pós-doutorado pela 
UFMG.

Henryk Siewierski é Professor 
Titular do Departamento de 
Teoria Literária e Literaturas 
da Universidade de Brasília e 
doutor em Ciência da Literatura 
pela Universidade Jaguelônica da 
Cracóvia, na Polônia.
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“Bicentenário	de	Charles	Baudelaire”	é	o	tema	da		
mesa-redonda	em	formato	podcast	da	Academia	
Brasileira	de	Letras
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, por meio de seu canal de 
podcasts, uma mesa-redonda  
especial sobre o bicentenário de 
nascimento do poeta francês Charles 
Baudelaire. A mesa conta com a 
participação do Acadêmico Antonio 
Cicero.

Antonio Cicero é o sétimo 
ocupante da Cadeira 27.  
É compositor, poeta, crítico literário, 
filósofo e escritor brasileiro. É formado 
em Filosofia pela Universidade de 
Londres e possui Pós-graduação pela 
Georgetown University, nos Estados 
Unidos.

“O	Cravo	no	Rio	de	Janeiro	do	Século	XX”	é	o	tema		
da	mesa-redonda	em	formato	podcast	da	Academia	
Brasileira	de	Letras
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, por meio de seu canal de 
podcasts, uma mesa-redonda especial 
sobre a publicação O cravo no Rio de 
Janeiro do século XX. A mesa conta 
com a participação dos Professores 
Marcelo Fagerlande, Mayra Pereira 
e Maria Aida Barroso, autores da 
publicação.

Marcelo Fagerlande é Graduado 
em Cravo com grau máximo pela 
Escola Superior de Música de 
Stuttgart (em 1986, na classe de 
Kenneth Gilbert) e Doutor em 
Musicologia pela Unirio (2002).

Mayra Pereira é Professora 
do Departamento de Música da 
Universidade Federal de Juiz de 
Fora, é Doutora em Musicologia pela 
Unirio, Mestre em Música (Cravo) 
pela UFRJ (2005) e Graduada em 
Música (Cravo) pelo Koninklijk 
Conservatorium Den Haag (2008) 
e em Arquitetura e Urbanismo pela 
UFJF (2003).

Maria Aida Barroso é Bacharel em 
Regência pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (1998) e Mestre 
em Música (Cravo) pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (2006).

Fo
to

: P
ed

ro
 L

ad
ei

ra

“100	anos	de	Edgar	Morin”	é	o	tema	da	mesa-redonda		
em	formato	podcast	da	Academia	Brasileira	de	Letras
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, através de seu canal de 
podcasts, uma mesa-redonda especial 
em homenagem ao centenário de 
Edgar Morin. A mesa conta com a 
participação da Acadêmica Rosiska 
Darcy de Oliveira.

Rosiska Darcy de Oliveira é a sexta 
ocupante da Cadeira 10. É escritora 
e ensaísta. Sua obra literária exprime 
uma trajetória de vida. 

“Leitura	em	Áreas	do	Cárcere”	é	o	tema	da		
mesa-redonda	em	formato	podcast	da	Academia	
Brasileira	de	Letras
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, por meio de seu canal de 
podcasts, uma mesa-redonda especial 
que aborda a prática da leitura em 
áreas de encarceramento. A mesa 
conta com a participação do Juiz  
e Pesquisador Luís Lanfredi.  
A apresentação é feita pelo  
Acadêmico Marco Lucchesi.

Luís Lanfredi é Juiz de Direito de 
Entrância Final, aprovado mediante 
concurso de provas e títulos em 1997. 
É Doutor em Direito Penal e Ciências 
Políticas pela Universidade de 

Barcelona (UB) e possui Licenciatura 
em Direito pela Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo (USP), 
com especialização em Direito 
Penal e Criminologia. É Pesquisador 
Visitante da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra (Portugal) 
e do Centro di Studi Sul Rischio 
da Facoltà de Giurisprudenza della 
Università degli Studi di Lecce 
(Itália). É também Coordenador do 
Departamento de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário do 
Conselho Nacional de Justiça.

Todos os podcasts gravados  
ficarão dispo níveis no site da  
Academia, assim como nas  
plataformas de streaming Spotify,  
Apple Podcasts, Deezer e Castbox.
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“Relações	entre	a	França	e	o	Brasil”	é	o	tema	da		
mesa-redonda	em	formato	podcast	da	Academia	
Brasileira	de	Letras
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, por meio de seu canal de 
podcasts, uma mesa-redonda especial 
sobre as relações entre a França e o 
Brasil. A mesa conta com a participação 
dos Professores Paulo Teixeira Iumatti 
e Jacqueline Penjon, da Universidade 
Sorbonne Nouvelle em Paris.

Paulo Teixeira Iumatti 
é Historiador formado pela 
Universidade de São Paulo o (USP), 
em 1993, e Doutor em História Social 

pela mesma universidade em 2001. 
Fez Pós-doutorado e Livre Docência 
no Instituto de Estudos Brasileiros da 
USP, na área de História. 

Jacqueline Penjon foi Professora 
Titular da cátedra “Língua, Literatura e 
Civilização do Brasil” da Universidade 
de Sorbonne Nouvelle – Paris 3, de 
1995 a 2012, e é atualmente Professora 
Emérita na mesma instituição. 
Literatura, léxico e tradução são suas 
principais linhas de trabalho. 

“Pandemia	e	Resíduos	Sólidos”	é	o	tema	da		
mesa-redonda	em	formato	podcast	da	Academia	
Brasileira	de	Letras
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta uma mesa-redonda especial 
sobre a criação e o tratamento de 
resíduos durante a pandemia. A 
mesa conta com a participação do 
Pesquisador Emílio Eigenheer.

Emílio Eigenheer possui 
Graduação em Filosofia pela 
Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (1971), Mestrado em 
Educação pela Fundação Getúlio 
Vargas (1989) e Doutorado em 
Educação pela Universidade Federal 
Fluminense (1999). É Professor 
Associado da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Uerj) e Professor 
Aposentado da Universidade Federal 
Fluminense (UFF). 

“Tradução	de	poesia”	é	o	tema	da	mesa-redonda	em	
formato	podcast	da	Academia	Brasileira	de	Letras
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta uma mesa-redonda especial 
sobre o processo de tradução de poesia. 
A mesa contou com a participação do 
Acadêmico e Escritor Marco Lucchesi.

Marco Lucchesi é o sétimo 
ocupante da Cadeira 15. Escritor, 
poeta, ensaísta, professor e tradutor, 
é o atual Presidente da ABL. 

“Centenário	de	Paulo	Freire”	é	o	tema	da	mesa-redonda	
em	formato	podcast	da	Academia	Brasileira	de	Letras
A ABL apresenta uma mesa-redonda 
especial em homenagem ao centenário 
de Paulo Freire. A mesa contou com 
a participação da Acadêmica Rosiska 
Darcy de Oliveira.

Rosiska Darcy de Oliveira é a  
sexta ocupante da Cadeira 10 da  
ABL. É escritora e ensaísta. Sua obra 
literária exprime uma trajetória de 
vida. 

“Desafios	do	conhecimento	contemporâneo”	é	o	tema	
da	mesa-redonda	em	formato	podcast	da	Academia	
Brasileira	de	Letras
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta uma mesa-redonda especial 
sobre a produção de conhecimento na 
contemporaneidade. A mesa contou 
com a participação do Professor e 
Pesquisador Luiz Bevilacqua.

Luiz Bevilacqua possui 
Graduação em Engenharia Civil 

(1959) pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Especialização em Pontes e Grandes 
Estruturas (1961) na TH Stuttgart, 
na Alemanha e Doutorado em 
Mecânica Teórica e Aplicada (1971), 
na Universidade de Stanford, nos 
Estados Unidos.

“O	Efeito	Dostoiévski”	é	tema	da	mesa-redonda	em	
formato	podcast	da	Academia	Brasileira	de	Letras
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta uma mesa-redonda 
especial sobre a obra do autor russo 
Dostoiévski. A mesa conta com a 
participação de Jimmy Sudário Cabral.

Jimmy Sudário Cabral é Professor 
no Departamento de Ciência da 
Religião e do Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Religião da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. 
É Doutor em Teologia pela PUC-Rio 
e Université de Strasbourg (2012) e 
sua tese versa sobre religião e tragédia 

no pensamento de Dostoiévski. Foi 
Visiting Scholar no Department of 
Slavic languages and literatures of 
Northwestern University, Chicago 
(2016-17). Atua principalmente nos 
seguintes temas: Religião e Arte 
em Dostoiévski e Tolstói; Narrativa 
Judaica e Cristã; Niilismo e Literatura 
Moderna. É autor de Bíblia e 
Teologia Política (Mauad, 2009)  
e Organizador da obra Finitude e 
Mistério – Mística e Literatura Moderna 
(PUC-Rio-Mauad, 2014).
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ABL	participa	da	5.ª	Semana	Nacional	de	Arquivos	e	
disponibiliza	podcast	especial	com	pesquisadores
O Arquivo Múcio Leão da Academia 
Brasileira de Letras, como parte 
da programação da 5.ª Semana 
Nacional de Arquivos (edição virtual), 
promoveu uma mesa-redonda 
em formato podcast com o tema 
“Revisitando o Arquivo Machado de 
Assis: Relato de Pesquisadoras”. A 
emissão conta com a participação de 
Juliana Amorim e Luciana Schoeps, 
pesquisadoras que utilizaram o Acervo 
Arquivístico da ABL em seus trabalhos 
acadêmicos. A coordenação da mesa 
coube ao Acadêmico José Murilo de 
Carvalho.

A Semana Nacional de Arquivos 
é uma temporada de eventos em 
arquivos e outras instituições de 
memórias de todo o país. Seu objetivo 
é aproximar essas instituições da 
sociedade e divulgar os valiosos 
trabalhos nelas desenvolvidos. O tema 
da 5.ª Semana Nacional de Arquivos 
é “Empoderando Arquivos”. Segundo 
o ICA (Conselho Internacional 
de Arquivos), esse assunto levanta 
questões sobre como os arquivos, por 
meio do acesso à informação, atuam 
no fortalecimento da responsabilidade 
e da transparência governamental.

A Academia Brasileira 
de Letras lançou uma  
seção dedicada ao 
enfrentamento do 
coronavírus, divulgando 
conteúdos produzidos 
por especialistas 
renomados na área da 
saúde pública.

luciana JeSuS da 
coSta
diretora adJunta  
do inStituto de  
microBiologia da uFrJ

Pedro hallal
doutor em  
ePidemiologia

Bia rique
nutricioniSta e meStre  
em SaÚde coletiva

ruBenS BelFort 
mattoS Junior
PreSidente da academia 
nacional de medicina

luiZ eugÊnio mello
PreSidente da Fundação 
de amParo à PeSquiSa do 
eStado de São Paulo

ronaldo laranJeira
ProFeSSor de PSiquiatria 
da eScola PauliSta de 
medicina da uniFeSP

Walter Boechat
memBro do inStituto 
Junguiano do rio de 
Janeiro

roBerto medronho
médico ePidemiologiSta

renato kFouri
Pediatra inFectologiSta 
e PreSidente do 
dePartamento de 
imuniZaçÕeS da Sociedade 
BraSileira de Pediatria

odir dellagoStin
PreSidente do conSelho 
nacional daS FundaçÕeS 
eStaduaiS de amParo à 
PeSquiSa (conFaP)

Pedro hallal
doutor em  
ePidemiologia
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AcAdemiA BrAsileirA de letrAs #especial coronavírus

Todos os podcasts gravados  
ficarão dispo níveis no site da  

Academia, assim como nas  
plataformas de streaming Spotify,  
Apple Podcasts, Deezer e Castbox

“Literatura	e	História”	é	o	tema	da	mesa-redonda	em	
formato	pesquisador	visitante	da	Academia	Brasileira	de	
Letras
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, por meio de seu canal 
de podcasts, uma mesa-redonda 
especial que aborda as relações entre 
a Literatura e a História. A mesa 
conta com a participação de Vinicius 
Mariano de Carvalho e Felipe 
Botelho Corrêa.

Vinicius Mariano de Carvalho 
é Professor de Estudos Brasileiros 
no Brazil Institute, King’s College 
London e Professor Honorário de 
Estudos Brasileiros na Universidade 
de Aarhus, na Dinamarca, onde 
previamente foi Professor e 
Coordenador do Programa de Estudos 
Brasileiros e também serviu como 

Cônsul Honorário do Brasil.  
É Doutor em Literaturas Românicas 
pela Universidade de Passau, na 
Alemanha, Mestre em Ciência da 
Religião e licenciado em Letras pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora.

Felipe Botelho Corrêa é Professor 
e Pesquisador de Literatura e Cultura 
Brasileira. É Doutor em Letras pela 
Universidade de Oxford e, atualmente, 
é Professor Associado da Faculdade de 
Artes e Humanidades da universidade 
King’s College London. É especialista 
na obra do escritor Lima Barreto. 
Atualmente, é Editor-chefe da revista 
acadêmica interdisciplinar Brasiliana: 
Journal for Brazilian Studies.
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90	anos	do	Acadêmico	João	do	Rio	são	comemorados		
em	podcast	especial	da	ABL
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, por meio de seu canal de 
podcast, a série Efemérides Acadêmicas, 
uma homenagem especial aos 100 
anos do falecimento do Acadêmico 

João do Rio, eleito em 7 de maio 
de 1910. O episódio conta com a 
participação dos Acadêmicos Antônio 
Torres e Marcos Vinicios Vilaça.

#efemérides acadêmicas AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

80	anos	do	Acadêmico	Celso	Lafer	são	comemorados	em		
podcast	especial	da	ABL
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, através de seu canal de 
podcast a série Efemérides Acadêmicas, 
uma homenagem especial aos 80 
anos do nascimento do Acadêmico 

Celso Lafer. O episódio conta com 
a participação dos Acadêmicos 
Fernando Henrique Cardoso e  
José Murilo de Carvalho.

90	anos	do	Acadêmico	Fernando	Henrique	Cardoso	são	
comemorados	em	podcast	especial	da	ABL
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, através de seu canal de 
podcasts a série Efemérides Acadêmicas,  
uma homenagem especial aos  
90 anos do nascimento do Acadêmico 

Fernando Henrique Cardoso.  
O episódio contou com a  
participação dos Acadêmicos  
José Sarney e Celso Lafer.

100	anos	do	Acadêmico	Oscar	Dias	Corrêa	são	comemorados		
em	podcast	especial	da	ABL
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, por meio de seu canal de 
podcast, a série Efemérides Acadêmicas, 
uma homenagem especial aos 100 
anos do nascimento do Acadêmico 

Oscar Dias Corrêa (1921-2005),  
eleito em 6 de abril de 1989.  
O episódio contou com a participação 
do Acadêmico Arno Wehling.

90	anos	do	Acadêmico	Alberto	da	Costa	e	Silva	são	
comemorados	em	podcast	especial	da	ABL
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, por meio de seu canal de 
podcast, a série Efemérides Acadêmicas, 
uma homenagem especial aos 90 anos 
do nascimento do Acadêmico Alberto 

da Costa e Silva, eleito em 27 de julho 
de 2000. O episódio contou com a 
participação dos Acadêmicos Arno 
Wehling e Ana Maria Machado.

90	anos	do	Acadêmico	Zuenir	Ventura	são	comemorados		
em	podcast	especial	da	ABL
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, por meio de seu canal de 
podcast, a série Efemérides Acadêmicas, 
uma homenagem especial aos 90 anos 
do nascimento do Acadêmico Zuenir 

Ventura, eleito em 30 de outubro  
de 2014. O episódio conta com  
a participação dos Acadêmicos  
Cicero Sandroni e Rosiska Darcy  
de Oliveira.

120	anos	do	Acadêmico	José	Lins	do	Rego	são	comemorados		
em	podcast	especial	da	ABL
A Academia Brasileira de Letras 
apresenta, por meio de seu canal de 
podcast a série Efemérides Acadêmicas,  
uma homenagem especial aos 120 
anos do nascimento do Acadêmico 
José Lins do Rego. O episódio contou 

com a participação de Bernardo 
Borges Buarque de Hollanda e Valéria 
Lins do Rego Veras. A apresentação do 
podcast foi feita pelo Acadêmico João 
Almino.

AcAdemiA BrAsileirA de letrAs #efemérides acadêmicas

Todos os podcasts gravados  
ficarão dispo níveis no site da  
Academia, assim como nas  
plataformas de streaming Spotify,  
Apple Podcasts, Deezer e Castbox.
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Acadêmico	Arnaldo	Niskier	participa	do	terceiro		
episódio	de	“Como	e	Por	Que	Ler	os	Clássicos”
A ABL prossegue com o ciclo de  
podcasts “Como e Por Que Ler os  
Clássicos”, gravado por seus acadêmicos  
e que contribuirá para a discussão  
sobre a introdução da leitura de obras  
clássicas nas escolas. O terceiro episódio  
foi gravado pelo Acadêmico Arnaldo  
Niskier. A apresentação do episódio  
e a coordenação do ciclo foram feitas  
pelo Acadêmico Antônio Torres.  
O Acadêmico Arnaldo Niskier fala 
sobre seu envolvimento em projetos  
de incentivo à leitura na escola: 

“Defendemos que a expansão 
do saber se faça com a plena 
valorização dos nossos livros, nossos 
autores, dos autores que já podem 
ser ensinados e solicitados a partir 
de tenra idade, ou seja, quando a 
garotada entra na segunda fase do 
ensino fundamental, de quinta à 
nona. Eu defendo plenamente a 
existência e a escolha de livros nesse 
período, porque é quando o jovem já 
pode ir se habituando a este hábito 
saudável de ler e de escrever.”

Acadêmico	Domício	Proença	Filho	participa	do		
quarto	episódio	de	“Como	e	Por	Que	Ler	os	Clássicos”
A ABL prossegue com o ciclo de 
podcasts “Como e Por Que Ler os 
Clássicos”, gravado por seus acadêmicos 
e que contribuirá para a discussão 
sobre a introdução da leitura de obras 
clássicas nas escolas. O quarto episódio 
foi gravado pelo Acadêmico Domício 
Proença Filho. A apresentação do 
episódio e a coordenação do ciclo foram 
feitas pelo Acadêmico Antônio Torres.

O Acadêmico Domício Proença 
Filho define o texto clássico e 
comenta as formas possíveis de lê-lo:

“O fenômeno literário envolve a 
relação autor-texto-leitor; por outro 
lado, não há um modelo universal de 
leitura do texto literário. A obra literária 
se abre por sua múltipla significação a 
distintos olhares de leitores distintos. 
(...) A segunda pergunta: e como ler 
um texto literário clássico? A leitura de 
um texto literário envolve um amplo 
espaço de possibilidades, que não se 
exclui; antes, complementa-se (...). 
Podemos lê-lo também como pretexto 
para um passeio de nossa sensibilidade 
e ainda na direção do entendimento 
de fato da língua suporte. É possível 
também depreender do texto relações 
intertextuais.”

#como e Por que ler os clássicosAcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Academia	Brasileira	de	Letras	estreia	novo	ciclo	de	
podcasts	intitulado	“Como	e	Por	Que	Ler	os	Clássicos”
A ABL inaugurou o novo ciclo 
de podcasts “Como e Por Que Ler 
os clássicos”, gravado por seus 
acadêmicos e que contribuirá para 
a discussão sobre a introdução da 
leitura de obras clássicas nas escolas. 
O primeiro episódio, disponibilizado 
ao público, foi gravado pelos 
Acadêmicos Antônio Torres e Ana 
Maria Machado. A coordenação 
do ciclo foi feita pelo Acadêmico 
Antônio Torres.

A Acadêmica Ana Maria Machado 
discutiu o papel da escola na relação 
das novas gerações com a literatura: 

“A questão de ler clássicos na 
escola deveria partir da premissa de 
para que existe escola. Se a gente vê 
a escola como uma oportunidade, ou 
uma obrigação, ou um dever que o 
Estado, a coletividade, a nação, dá às 
novas gerações para se apropriarem 
de uma herança que é deles de direito, 
para saberem mais coisas, para se 
formarem e se informarem, então 
é claro que as crianças têm de ter 
conhecimento do que foi escrito antes 
do que a humanidade vem construindo 
em séculos, milênios, em matéria de 
literatura.”

Acadêmico	Antonio	Carlos	Secchin	participa	do		
segundo	episódio	de	“Como	e	Por	Que	Ler	os	Clássicos”
A ABL prossegue com o ciclo de 
podcasts “Como e Por Que Ler 
os Clássicos”, gravado por seus 
acadêmicos e que contribuirá para 
a discussão sobre a introdução da 
leitura de obras clássicas nas escolas. 
O segundo episódio foi gravado pelo 
Acadêmico Antonio Carlos Secchin. 
A apresentação e a coordenação do 
eposódio foram feitas pelo Acadêmico 
Antônio Torres. 

Durante a emissão, o Acadêmico 
Antonio Carlos Secchin buscou 
definir o que faz de um livro um 
clássico:

“Uma atitude de um autor muito 
solícito ao que o seu tempo exige acaba 
fazendo com que esse autor se extinga 
junto com esse tempo. O clássico fornece 
camadas de forma e de sentido que 
podem ser até imperceptíveis para o 
leitor contemporâneo, como se houvesse 
um filão à espera de um desbravador 
futuro. Nesse sentido, penso que o clássico 
não é um modelo porque, no fundo, ele 
contém um germe de insubordinação 
ao modelo, uma recusa oculta frente ao 
discurso de seus contemporâneos, e essa 
recusa ao contemporâneo implícita será, 
paradoxalmente, o passaporte que levará 
o clássico ao futuro.”

AcAdemiA BrAsileirA de letrAs#como e Por que ler os clássicos

Todos os podcasts gravados  
ficarão dispo níveis no site da  
Academia, assim como nas  
plataformas de streaming Spotify,  
Apple Podcasts, Deezer e Castbox.
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AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Acadêmica	Rosiska	Darcy	de	Oliveira	participa	do	último	
episódio	de	“Como	e	Por	Que	Ler	os	Clássicos”
A ABL prossegue com o ciclo de 
podcasts “Como e Por Que Ler os 
clássicos”. O quinto e último  
episódio foi gravado pela Acadêmica 
Rosiska Darcy de Oliveira.  
A apresentação do episódio e a 
coordenação do ciclo são feitas pelo 
Acadêmico Antônio Torres.

Durante a emissão, a Acadêmica 
problematiza as questões da educação 
e das estratégias de ensino dos 
clássicos: 

“Por que as crianças fogem dos 
clássicos? (...) Eu penso que isso está 
na maneira como isso é ensinado. 
(...) Não é a idade que vai impedir a 
compreensão. Ao contrário, eu acho que 
essa compreensão seria muito facilitada 
se ela fosse estimulada por um bom 
ensino. Eu penso que é justamente esse 
bom ensino que nós não temos tido.  
E não é culpa dos professores, é culpa de 
como os professores são mal formados. 
Eu diria que nós temos de repensar a 
educação.”

Sócio-correspondente	Leslie	Bethell	apresenta	“A	contribuição	
dos	historiadores	ingleses	na	Historiografia	Brasileira”	
A ABL prossegue com o ciclo de 
podcasts “Literatura Brasileira no 
Mundo”. A emissão traz a visão dos 
Sócios-correspondentes da ABL sobre 
a presença da Literatura Brasileira em 
diferentes países do mundo.  

O segundo episódio foi gravado pelo 
Sócio-correspondente Leslie Bethell. 
A apresentação do episódio e a 
coordenação do ciclo foram feitas pelo 
Acadêmico Antônio Torres.

Sócio-correspondente	Antonio	Maura	apresenta	“A	presença	da	
Literatura	Brasileira	na	Espanha”
A ABL inaugura o ciclo de  
podcasts “Literatura Brasileira no 
Mundo”. A nova emissão traz a  
visão dos Sócios-correspondentes 
sobre a presença da Literatura 

Brasileira em diferentes países. O 
primeiro episódio foi gravado pelo 
Sócio-correspondente Antonio Maura.  
A apresentação e a coordenação foram 
feitas pelo Acadêmico Antônio Torres.

#literatura Brasileira no mundo (1)

Sócio-correspondente	Berthold	Zilly	apresenta	“A	tradução		
do	livro	Os Sertões,	de	Euclides	da	Cunha”
A ABL prossegue com o ciclo de 
podcasts “Literatura Brasileira no 
Mundo”. A emissão traz a visão dos 
Sócios Correspondentes da ABL sobre 
a presença da Literatura Brasileira em 
diferentes países do mundo.  
O quarto episódio foi gravado pelo 

Sócio-correspondente Berthold 
Zilly. A apresentação do episódio e a 
coordenação do ciclo foram feitas pelo 
Acadêmico Antônio Torres.
A Academia Brasileira de Letras 
prossegue com o ciclo de podcasts 
“Literatura Brasileira no Mundo”.

Sócio	Correspondente	Arnaldo	Saraiva	apresenta	“A	presença	
da	Literatura	Brasileira	em	Portugal”	
A ABL prossegue com o ciclo de 
podcasts "Literatura Brasileira no 
Mundo". A emissão traz a visão dos 
Sócios Correspondentes da ABL sobre 
a presença da literatura brasileira em 
diferentes países do mundo.  

O terceiro episódio foi gravado 
pelo Sócio Correspondente Arnaldo 
Saraiva. A apresentação do episódio e 
a coordenação do ciclo foi feitas pelo 
Acadêmico Antônio Torres.

Sócio-correspondente	Didier	Lamaiso	apresenta	“A	obra	de		
Carlos	Drummond	de	Andrade	e	a	presença	do	autor	na	França”
A ABL prossegue com o ciclo de 
podcasts “Literatura Brasileira no 
Mundo”. A emissão traz a visão dos 
Sócios-correspondentes da ABL sobre 
a presença da Literatura Brasileira em 
diferentes países do mundo.  
O quinto episódio foi gravado 

pelo Sócio-correspondente Didier 
Lamaison e fala sobre a obra de Carlos 
Drummond de Andrade e a presença 
do autor na França. A apresentação 
do episódio e a coordenação do ciclo 
foram feitas pelo Acadêmico Antônio 
Torres.

AcAdemiA BrAsileirA de letrAs literatura Brasileira no mundo (1)#como e Por que ler os clássicos

Todos os podcasts gravados  
ficarão dispo níveis no site da  
Academia, assim como nas  
plataformas de streaming Spotify,  
Apple Podcasts, Deezer e Castbox.
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#literatura Brasileira no mundo (2) AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Professora	Dirce	Waltrick	do	Amarante	apresenta		
“A	Literatura	Brasileira	nos	Estados	Unidos”
A ABL prossegue com a nova 
temporada do ciclo de podcasts 
“Literatura Brasileira no Mundo”. 
Dessa vez, a emissão convida 
professores de diferentes universidades 
estrangeiras a falar sobre a presença 
da Literatura Brasileira em diferentes 

países do mundo. O segundo episódio 
foi gravado pela Professora Dirce 
Waltrick do Amarante. A apresentação 
do episódio e a coordenação foram 
feitas pelo Acadêmico Antônio Torres.

Professora	Maria	Cecilia	Casini	apresenta	“A	Literatura	
Brasileira	na	Itália”
A ABL prossegue com uma nova 
temporada do ciclo de podcasts 
“Literatura Brasileira no Mundo”. 
Dessa vez, a emissão convida 
professores de diferentes universidades 
estrangeiras a falar sobre a presença 

da Literatura Brasileira em diferentes 
países do mundo. O terceiro episódio 
foi gravado pela Professora Maria 
Cecilia Casini. A apresentação do 
episódio e a coordenação do ciclo foram 
feitas pelo Acadêmico Antônio Torres.

Professor	Aleksandar	Jovanovic	apresenta	“A	Literatura	
Brasileira	na	Sérvia”
A ABL prossegue com uma nova  
temporada do ciclo de podcasts 
“Literatura Brasileira no Mundo”.  
Dessa vez, a emissão convida 
professores de diferentes universidades 
estrangeiras a falar sobre a presença 

da Literatura Brasileira em diferentes 
países do mundo. O quarto episódio 
foi gravado pelo Professor Aleksandar 
Jovanovic. A apresentação do episódio 
e a coordenação do ciclo foram feitas 
pelo Acadêmico Antônio Torres.

Professora	Marcia	Sá	Cavalcante	Schuback	apresenta		
“A	Literatura	Brasileira	na	Suécia”
A ABL inicia uma nova temporada  
do ciclo de podcasts “Literatura 
Brasileira no Mundo”. Dessa vez, 
a emissão convida professores de 
universidades estrangeiras a falar sobre 
a presença da Literatura Brasileira  

em diferentes países do mundo.  
O primeiro episódio foi gravado 
pela Professora Marcia Sá Cavalcante 
Schuback. A apresentação do episódio 
e a coordenação do ciclo foram feitas 
pelo Acadêmico Antônio Torres.

Professor	Marcelo	Paiva	de	Souza	apresenta	“A	Literatura	
Brasileira	na	Polônia”
A ABL prossegue com uma nova  
temporada do ciclo de podcasts 
“Literatura Brasileira no Mundo”.  
Dessa vez, a emissão convida professores 
de diferentes universidades estrangeiras 
a falar sobre a presença da Literatura 

Brasileira em diferentes países do 
mundo. O quarto episódio foi gravado 
pelo Professor Marcelo Paiva de 
Souza. A apresentação do episódio e a 
coordenação do ciclo foram feitas pelo 
Acadêmico Antônio Torres.

Professora	Raquel	Abi-Sâmara	apresenta	“A	Literatura	
Brasileira	em	Macau”
A ABL prossegue com uma nova  
temporada do ciclo de podcasts 
“Literatura Brasileira no Mundo”.  
Dessa vez, a emissão convida 
professores de diferentes universidades 
estrangeiras a falar sobre a presença da 

Literatura Brasileira em diferentes  
países do mundo. O quarto episódio 
foi gravado pelo Professora Raquel 
Abi-Sâmara. A apresentação do 
episódio e a coordenação foram feitas 
pelo Acadêmico Antônio Torres.

AcAdemiA BrAsileirA de letrAs #literatura Brasileira no mundo (2)

Todos os podcasts gravados  
ficarão dispo níveis no site da  
Academia, assim como nas  
plataformas de streaming Spotify,  
Apple Podcasts, Deezer e Castbox.
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AcAdemiA BrAsileirA de letrAs #meninos, eu li (2)

Acadêmico	Ignácio	de	Loyola	Brandão	apresenta	ciclo	de	
podcasts	“Meninos,	Eu	Li”
A Academia Brasileira de Letras 
iniciou a segunda temporada do ciclo 
de podcasts “Meninos, Eu Li”, que 
promove um diálogo entre o público 
e os acadêmicos sobre suas mais 
recentes leituras. O primeiro episódio 
foi gravado pelo Acadêmico Ignácio 
de Loyola Brandão. A apresentação e a 

coordenação do ciclo foram feitas pelo 
Acadêmico Antônio Torres.

Durante a gravação, o Acadêmico 
Ignácio de Loyola Brandão comenta 
sua leitura do romance Angústia, de 
Graciliano Ramos, e a presença da 
obra durante sua vida.

Acadêmico	Merval	Pereira	apresenta	ciclo	de	podcasts	
intitulado	“Meninos,	Eu	Li”
A Academia Brasileira de Letras 
finalizou o ciclo de podcasts “Meninos, 
Eu Li”, que promove um diálogo 
entre o público e os acadêmicos 
sobre suas mais recentes leituras. O 
terceiro e último episódio foi gravado 
pelo Acadêmico Merval Pereira. A 
apresentação e a coordenação do 
ciclo foram feitas pelo Acadêmico 

Antônio Torres. Durante a gravação, o 
Acadêmico Merval Pereira relembra 
títulos que revisitou durante a 
quarentena, como O encontro 
marcado, de Fernando Sabino, O 
apanhador do campo de centeio, de J. D. 
Salinger, e Memórias póstumas de Brás 
Cubas, de Machado de Assis.

Acadêmico	Joaquim	Falcão	apresenta	ciclo	de	podcasts	
intitulado	“Meninos,	Eu	Li”
A ABL prossegue com o ciclo 
de podcasts “Meninos, Eu Li”. A 
emissão promove um diálogo entre 
o público e os acadêmicos sobre 
suas recentes leituras. O segundo 
episódio foi gravado pelo Acadêmico 
Joaquim Falcão. A apresentação e a 
coordenação do ciclo foram feitas pelo 
Acadêmico Antônio Torres.  

O Acadêmico Joaquim Falcão  
conta-nos sobre uma obra que 
considera de grande importância, 
o livro A marcha da insensatez: de 
Troia ao Vietnã, da autora Barbara 
Tuchman, publicado pela Editora 
Jose Olympio e vencedor do Prêmio 
Pulitzer.

O	Acadêmico	Edmar	Lisboa	Bacha	apresenta	ciclo		
de	podcasts	intitulado	“Meninos,	Eu	Li”
A ABL inaugurou o ciclo de podcasts 
“Meninos, Eu Li”. A nova emissão 
promove um diálogo entre o público 
e os acadêmicos sobre suas recentes 
leituras. O primeiro episódio foi 
gravado pelo Acadêmico Edmar 
Lisboa Bacha. A apresentação e a 
coordenação do ciclo foram feitas 

pelo Acadêmico Antônio Torres. O 
Acadêmico Edmar Lisboa Bacha 
conta-nos sobre sua mais recente 
leitura, o livro Falso mineiro: 
memórias da política, ciência, 
educação e sociedade, do autor Simon 
Schwartzman, publicado pela  
Editora Intrínseca.

#meninos, eu li AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Acadêmica	Nélida	Piñon	apresenta	ciclo	de	podcasts	
“Meninos,	Eu	Li”
A Academia Brasileira de Letras 
prossegue com a segunda temporada 
do ciclo de podcasts “Meninos, Eu 
Li”, que promove um diálogo entre 
o público e os acadêmicos sobre suas 
mais recentes leituras. 

O segundo episódio foi gravado 
pela Acadêmica Nélida Piñon. 

A apresentação do episódio e a 
coordenação do ciclo são feitas pelo 
Acadêmico Antônio Torres.

Durante a gravação, a Acadêmica 
Nélida Piñon fala sobre suas primeiras 
leituras na infância e a construção de 
sua relação com a Literatura.

Acadêmico	Antônio	Torres	apresenta	ciclo	de	podcasts	
“Meninos,	Eu	Li”
A Academia Brasileira de Letras 
finalizou a segunda temporada do 
ciclo de podcasts “Meninos, Eu Li”, que 
promove um diálogo entre o público e 
os acadêmicos sobre suas mais recentes 
leituras. O terceiro e último episódio 
foi gravado pelo Acadêmico Antônio 
Torres, coordenador do ciclo. Durante 

a gravação,  
o Acadêmico comenta a leitura dos 
romances Adeus, Pirandello, do 
Acadêmico Marco Lucchesi, e Um 
dia na tarde do mundo, de William 
Saroyan, e do poema Canção, de 
Alexandre O’Neill.
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AcAdemiA BrAsileirA de letrAs #escola & inclusão#escola & inclusão AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Academia	Brasileira	de	Letras	estreia	ciclo	de	podcasts	
intitulado	“Escola	e	Inclusão”
A Academia Brasileira de Letras 
inaugurou o ciclo de podcasts “Escola 
e Inclusão”. A nova emissão convida 
professores e pesquisadores de 
diferentes áreas do conhecimento 
a falar sobre inclusão sob múltiplas 
perspectivas. O primeiro episódio 
foi gravado pelo Professor Júlio 
Valle. A apresentação do episódio e a 
coordenação do ciclo foram feitas pelo 
Acadêmico Antônio Torres.

Júlio Valle graduou-se em 
Licenciatura em Matemática pelo 
Instituto de Matemática e Estatística 
da Universidade de São Paulo 
(IME-USP). É Mestre e Doutor em 
Educação pela Faculdade de Educação 
da mesma universidade (FE-USP) 
e Especialista em Políticas para a 
Igualdade Social na América Latina 
pelo Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (Clacso).

Academia	Brasileira	de	Letras	lança	segundo	episódio		
do	ciclo	de	podcasts	“Escola	e	Inclusão”

A Academia Brasileira de Letras 
deu continuidade ao ciclo de podcasts 
“Inclusão em Pauta”. A emissão 
convida professores e pesquisadores 
de diferentes áreas do conhecimento 
a falar sobre inclusão sob múltiplas 
perspectivas. O segundo episódio foi 
gravado pela Professora Sonia Albano. 
A apresentação do episódio e a 
coordenação do ciclo foram feitas pelo 
Acadêmico Antônio Torres.

Sonia Albano é Doutora em 
Comunicação e Semiótica pela 
PUC-SP. Possui Pós-doutorado em 
Interdisciplinaridade e Educação 
pelo Grupo de Estudos e Pesquisa 
em Interdisciplinaridade da 
PUC-SP (Gepi-PUC-SP ) e em 
Música, realizado no Programa de 

Pós-graduação em Música do  
IA-Unesp. Realizou ainda  
Pós-graduação Lato Sensu em Práticas 
Instrumentais e Música de Câmara 
e Especialização em Interpretação 
Musical pela Faculdade de Música 
Carlos Gomes (FMCG). Possui 
diversas outras formações de nível 
superior dentro da área da Música.  
É Professora do Programa de 
Mestrado e Doutorado do Instituto 
de Artes da Unesp desde 2005. Foi 
Diretora e Coordenadora Artística 
da Escola de Música de São Paulo 
(2013-2014). É autora e organizadora 
de livros, coletâneas e textos de 
revistas científicas voltadas para 
interdisciplinaridade, performance e 
educação musical. 

Academia	Brasileira	de	Letras	lança	terceito	episódio		
do	ciclo	de	podcasts	“Escola	e	Inclusão”
A Academia Brasileira de Letras deu 
continuidade ao ciclo de podcasts 
“Escola e Inclusão”. A emissão 
convida professores e pesquisadores 
de diferentes áreas do conhecimento a 
falarem sobre inclusão sob perspectivas 
múltiplas. O terceiro episódio foi 
gravado pelo Professor Adair Rocha. 
A apresentação do episódio e a 
coordenação do ciclo foram feitas pelo 
Acadêmico Antônio Torres.

Adair Rocha é pós-doutor em 
comunicação pela UFRJ e professor 

adjunto de na PUC-Rio e na 
UERJ, ambas no departamento de 
Comunicação Social. É fundador 
do Núcleo de Comunicação 
Comunitária da PUC-Rio e autor 
 de vários artigos publicados em 
revistas, jornais, periódicos e 
capítulos de livros nas áreas de 
comunicação, cultura e movimentos 
sociais. Foi Gestor público de 
Cultura do Estado do Rio de Janeiro 
e no Ministério da Cultura do 
governo Lula.

Academia	Brasileira	de	Letras	lança	último	episódio		
do	ciclo	de	podcasts	“Escola	e	Inclusão”
A Academia Brasileira de Letras 
finaliza o ciclo de podcasts “Escola 
e Inclusão”. A emissão convida 
professores e pesquisadores de 
diferentes áreas do conhecimento a 
falarem sobre inclusão sob perspectivas 
múltiplas. O último episódio foi 
gravado pelo Professor Celso Niskier. 
A apresentação do episódio e a 
coordenação do ciclo foram feitas pelo 
Acadêmico Antônio Torres.

Celso Niskier é Reitor da 
UniCarioca, Vice-presidente da 

Associação Brasileira de Mantenedoras 
de Ensino Superior (ABMES) e do 
Sindicato das Entidades Mantenedoras 
de Estabelecimentos de Ensino 
Superior do Rio de Janeiro (Semerj). 
Fundador e Reitor do Centro 
Universitário UniCarioca, é membro 
da Academia Internacional de 
Educação e do Conselho do Centro 
de Integração Empresa Escola do Rio 
de Janeiro por 12 anos, onde presidiu 
a Câmara de Educação Superior. 
Doutor em Inteligência Artificial. 
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AcAdemiA BrAsileirA de letrAs #Pequenas leituras

A ABL lança uma  
nova versão de seu 
projeto “Pequenas 
Leituras: Eu Leio com 
a Academia”, que trará 
textos de acadêmicos 
lidos por pessoas de 
diferentes profissões, 
idades e cidades do 
Brasil. 

maria leidimar de andrade 
SouSa, lendo “Soneto”. de 
SouSa caldaS

luciano monteiro, lendo o 
Poema “deSencontro". de 
Silva ramoS

aleXandra FranSoZe de 
oliveira, lendo o Poema 
“FaScinação". de teiXeira 
de melo

everton meneZeS, lendo 
o Poema “leito de FolhaS 
verdeS”. de gonçalveS diaS

regiane harich, lendo o 
Poema “PenaS PerdidaS”. 
de luíS murat

cecilia BarBaZia, lendo 
o Poema “a uma dama”. de 
gregÓrio de matoS

dartagnhan rodrigueS, 
lendo o Poema “muSa 
conSolatriX”. de machado 
de aSSiS

Samanta henriqueS, lendo 
o Poema “Flor de iPÊ”. de 
lÚcio de mendonça

natali meZavila liSBoa, 
lendo o Poema “à nau 
SerPente”. de BaSílio da 
gama

Wladimir catunda, lendo 
um trecho de “iracema”. de 
JoSé de alencar

viviane raSga, lendo 
o Poema “verSoS 
nevoentoS”. de amadeu 
amaral

#Poesia numa hora dessas? AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Academia	Brasileira	de	Letras	estreia	ciclo	de	podcasts	
intitulado	“Poesia	Numa	Hora	Dessas?”
A Academia Brasileira de Letras 
inaugurou o ciclo de podcasts “Poesia 
Numa Hora Dessas?”. A nova emissão 
convida Acadêmicos ligados à área da 
poesia a falar sobre o gênero literário. 

O primeiro episódio foi gravado pelo 
Acadêmico Antonio Carlos Secchin. 
A apresentação do episódio e a 
coordenação do ciclo foram feitas pelo 
Acadêmico Antônio Torres.

Academia	Brasileira	de	Letras	lança	segundo	episódio		
do	ciclo	de	podcasts	“Poesia	Numa	Hora	Dessas?”
A Academia Brasileira de Letras 
prosseguiu com o ciclo de podcasts 
“Poesia Numa Hora Dessas?”. A 
nova emissão convida Acadêmicos 
ligados à área da poesia a falar sobre o 

gênero literário. O segundo episódio 
foi gravado pelo Acadêmico Antonio 
Cicero. A apresentação do episódio e a 
coordenação do ciclo foram feitas pelo 
Acadêmico Antônio Torres.

Academia	Brasileira	de	Letras	lança	o	terceiro	episódio		
do	ciclo	de	podcasts	“Poesia	Numa	Hora	Dessas?”
A Academia Brasileira de Letras 
prosseguiu com o ciclo de podcasts 
“Poesia Numa Hora Dessas?”. A 
emissão convida Acadêmicos ligados 
à área da poesia a falar sobre o 

gênero literário. O terceiro episódio 
foi gravado pelo Acadêmico Carlos 
Nejar. A apresentação do episódio e a 
coordenação do ciclo foram feitas pelo 
Acadêmico Antônio Torres.

Academia	Brasileira	de	Letras	finaliza	o	ciclo	de	
podcasts	“Poesia	Numa	Hora	Dessas?”
A Academia Brasileira de Letras finaliza 
o ciclo de podcasts “Poesia Numa 
Hora Dessas?”. A emissão convidou 
Acadêmicos ligados à área da poesia a 
falar sobre o gênero literário.  

O quarto e último episódio foi gravado 
pelo Acadêmico Domício Proença 
Filho. A apresentação do episódio e a 
coordenação do ciclo foram feitas pelo 
Acadêmico Antônio Torres.
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AcAdemiA BrAsileirA de letrAs #música de câmara diminuta#música de câmara diminuta AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Trio	Theodora	Geraets,	
Matias	de	Oliveira	Pinto	e	
Viviane	Taliberti
O projeto Música de Câmara 
Diminuta da ABL apresenta 
Theodora Geraets, Matias 
de Oliveira Pinto e Viviane 
Taliberti, com trecho do Trio 
n.º 1 em dó m, op. 7 de Édouard 
Lalo.

Duo	Barrenechea
O projeto Música de Câmara 
Diminuta da ABL apresenta 
Lúcia Barrenechea e Sérgio 
Barrenechea, com o trecho de 
“Sonata Breve” de Ian Guest.

Quinteto	Brincadeira		
a	Cinco
O projeto Música de Câmara 
Diminuta da ABL apresenta 
Felipe Marateo, Leandro Finotti, 
Jeferson Souza, Werley Nicolau 
e Gabriel Peter, com trecho de 
“Divertimento” de Joseph Haydn.

Patricia	Bretas	e	Josiane	
Kevorkian
O projeto Música de Câmara 
Diminuta da ABL apresenta 
Patricia Bretas e Josiane 
Kevorkian, com trecho do 
espetáculo Duo Patricia Bretas 
e Josiane Kevorkian: Piano a 4 
mãos.

Associação	Canto	Coral
O projeto Música de Câmara 
Diminuta da ABL apresenta 
a Associação Canto Coral, 
com trecho do espetáculo 
“Concerto Verdi - 200 anos do 
Compositor”.

Trio	Fany	Solter,	Luis	
Carlos	Justi	e	Aloysio	
Fagerlande
O projeto Música de Câmara 
Diminuta da ABL apresenta 
Fany Solter, Luis Carlos Justi e 
Aloysio Fagerlande, com trecho 
de Melodia Partida em Três,  
de Tim Rescala.

Art	Metal	Quinteto
O projeto Música de Câmara 
Diminuta da ABL apresenta 
Jessé Sadoc, Wellington Moura, 
Antonio Augusto, João Luiz 
Areias e Eliezer Rodrigues, com 
trecho de Pequena Fantasia para 
Piston, de Henrique Alves de 
Mesquita.

Andréa	Ernest	Dias	e		
Ana	de	Oliveira
O projeto Música de Câmara 
Diminuta da ABL apresenta 
Andréa Ernest Dias e Ana 
de Oliveira, do Quarteto 
Rapsódico, com trecho do 
espetáculo “100 Anos do 
Maestro Guerra Peixe”.

Odette	Ernest	Dias	e	
Maria	Helena	de	Andrade
O projeto Música de Câmara 
Diminuta da ABL apresenta 
Odette Ernest Dias e Maria 
Helena de Andrade, com trecho 
da peça “Dança  
dos espíritos abençoados” de 
Gluck.

Paulo	e	Ricardo	Santoro
O projeto Música de Câmara 
Diminuta da ABL apresenta 
trecho do espetáculo realizado no 
Teatro R. Magalhães Jr. em 2013 
pelos músicos Paulo e Ricardo 
Santoro, apresentando fragmento 
da peça “Três Temas do 
Folclore”, de Ricardo Medeiros.

Kristina	Augustin,	Mario	
Orlando	e	Eduardo	Antonello

O projeto Música de Câmara 
Diminuta da ABL apresenta trecho 
do espetáculo realizado no Teatro 
R. Magalhães Jr. em 2017 pelos 
músicos Kristina Augustin, Mario 
Orlando e Eduardo Antonello, 
apresentando fragmento da Sonata 
VI de Benjamim Helly.

Theodora	Geraets,	Matias	
de	Oliveira	Pinto	e	
Viviane	Taliberti
O projeto apresenta trecho do 
espetáculo realizado na ABL em 
2017 pelos músicos Theodora 
Geraets, Matias de Oliveira Pinto 
e Viviane Taliberti, apresentando 
fragmento do Trio Op. 97, 
“Arquiduque”, de Beethoven.
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#música de câmara diminuta AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Carol	Murta	Ribeiro	e	
Helder	Parente
O projeto Música de Câmara 
Diminuta da ABL apresenta 
trecho do espetáculo realizado 
no Teatro R. Magalhães Jr. em 
2013 por Carol Murta Ribeiro 
e Helder Parente, apresentando 
fragmento da Suíte Espanhola  
n.o 1 op.47 de Isaac Albéniz.

Ana	de	Oliveira	e	Flávio	
Augusto
O projeto Música de Câmara 
Diminuta da ABL apresenta 
trecho do espetáculo realizado no 
Teatro R. Magalhães Jr. em 2012 
pelos músicos Ana de Oliveira 
e Flávio Augusto, apresentando 
fragmento de Danças populares 
romenas de Béla Bartók.

Quarteto	Radamés	Gnattali
O projeto Música de Câmara 
Diminuta da ABL apresenta 
trecho do espetáculo realizado 
no Teatro R. Magalhães Jr. em 
2017 pelos músicos Carla Rincón, 
Andréia Carizzi, Marco Catto 
e Hugo Pilger, apresentando 
fragmento do Quarteto de Cordas 
n.o 7 de Heitor Villa-Lobos.

Eurípedes	Junior
O projeto Música de Câmara 
Diminuta da ABL apresenta 
Eurípedes Junior, com a 
composição original “Saudades 
do ‘Seu’ Jota”

AcAdemiA BrAsileirA de letrAs #aconteceu na academia

Toy	Ensemble
O projeto Música de Câmara 
Diminuta da ABL apresenta o 
conjunto Toy Ensemble, com 
trecho do espetáculo “Como 
Nasceram as Estrelas – Doze 
Lendas Brasileiras”.

Trio	Porto	Alegre
O projeto Música de Câmara 
Diminuta da ABL apresenta Ney 
Fialkow, Cármelo de los Santos 
e Hugo Pilger, com trecho do 
Trio para piano em A menor de 
Tchaikovsky

conFerÊncia
Os	cientistas

CARLOS CHAGAS FILHO

Encontro	com	a	autora:	Lygia	
Fagundes	Telles
LYGIA FAGUNDES TELLES

Augusto	Meyer
CARLOS NEJAR

Vidas Secas
ALBERTO DA COSTA E SILVA

Matrizes	portuguesas
CLEONICE BERARDINELLI

Lúcio	de	Mendonça	e	a	fundação	
da	Academia
ALBERTO VENANCIO FILHO

Leitura	de	Infância,	de	Graciliano	
Ramos
ALFREDO BOSI

Os	pensadores
CANDIDO MENDES DE ALMEIDA

Povo	e	política	no	Brasil
JOSÉ MURILO DE CARVALHO

A	constituição	e	o	patrimônio	
cultural
JOAQUIM FALCãO

A	Língua	Portuguesa	na	ABL
EVANILDO CAVALCANTE  
BECHARA

Patronos	e	fundadores:	o	cômico		
e	a	paródia
CíCERO SANDRONI

Letras	e	imagens:	a	literatura	no	
cinema
CARLOS DIEGUES

Caminhos	e	descaminhos	da		
crítica	psicanalítica	sobre	
Machado	de	Assis
SERGIO PAULO ROUANET

O	desafio	de	pensar	sem	
o	corrimão	de	categorias	
consagradas
CELSO LAFER

A	nova	sala	de	aula
ARNALDO NISKIER

A	procura	de	um	país	–	e	de	si	
mesmo
ANTôNIO TORRES

No	bar,	com	Tom	Jobim
GERALDO CARNEIRO

Saldo	e	legado	da	Semana	de		
Arte	Moderna
DOMíCIO PROENçA FILHO

Os	poetas	da	guerra
GERALDO HOLANDA CAVALCANTI

Perspectivas	políticas	do	século	
XXI:	crise	e	reinvenção	da	
democracia
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Coelho	Neto,	a	riqueza	da	
linguagem
TARCíSIO PADILHA

Da	universidade	à	diferença
CANDIDO MENDES DE ALMEIDA E 
ROSISKA DARCY DE OLIVEIRA

Abrir	ou	abrir,	eis	a	questão
EDMAR LISBOA BACHA

Abrir	ou	abrir,	eis	a	questão
EDMAR LISBOA BACHA

Humberto	de	Campos:	o	escritor	e	
o	conselheiro
CARLOS HEITOR CONY

Tributo	a	um	homem	célebre,	
pouco	celebrado:	Alfredo	Pujol
ANTôNIO TORRES

Oliveira	Lima	–	História	e	
interpretações
ARNO WEHLING

Literatura	e	jornalismo
CíCERO SANDRONI

Tradição	e	renovação	na	crítica
EDUARDO PORTELLA

Tradição	e	renovação	na	crítica
EDUARDO PORTELLA

A	implantação	dos	Direitos	
Humanos
ANTONIO CICERO

O	corpo:	liberdades	e	riscos
ROSISKA DARCY DE OLIVEIRA 

eXPoSição
José	Lins	do	Rêgo:	Engenho	e	
Memória

Guimarães	Rosa	–	1956
Ariano	Suassuna
Encontros	com	Nabuco
Evandro	Lins	e	Silva	–	100	anos	
Eduardo	Portella:	Quatro	vezes	
vinte

Manuel	Bandeira

cerimônia de PoSSe
Antonio	Carlos	Secchin
José	Guilherme	Merquior
Marcos	Vinícios	Vilaça

meSa-redonda
Homenagem	a	Carlos	Fuentes

EDUARDO PORTELLA E NÉLIDA 
PIñON

A	mídia:	direitos	e	responsabilidades
MERVAL PEREIRA

Medeiros	e	Albuquerque,	
irrequieto	inovador
JOãO ALMINO

Os	Rios	do	Rio
ZUENIR VENTURA

O projeto “Aconteceu na Academia” prevê a inserção no site da ABL de arquivos digitais referentes 
aos ciclos de conferências e demais atividades promovidas no âmbito da Academia Brasileira de 

Letras. Os vídeos podem ser acessados pelo site oficial da ABL e pelas suas redes sociais.



Eventos

Panorama de Paraty, aquarela, J. david.



5554

Academia	Brasileira	de	Letras	disponibiliza	a	6.a	edição		
do	Vocabulário	Ortográfico	da	Língua	Portuguesa	(Volp)
A ABL lançou a nova edição do 
Volp, disponível exclusivamente 
na versão on-line no site da ABL e pelo 
aplicativo oficial. Esta 6.a edição conta 
com 382 mil entradas e mil palavras 
novas, incluindo estrangeirismos, 
além de correções e informações 
complementares nos verbetes.  
A equipe – orientada pelo Acadêmico 
Evanildo Bechara, Presidente 
da Comissão de Lexicologia e 
Lexicografia da ABL – viu-se no 
dever de atualizar a obra para oferecer 
ao público uma edição aumentada 
em seu universo lexical e em dia 
com a evolução da língua, refletindo 
as mudanças de nossa sociedade. 
Podemos citar a inclusão das entradas 
telemedicina, teleinterconsulta, 
laudar, biopsiar, bucomaxilofacial, 
ciberataque, cibersegurança, 
aporofobia, gerontofobia, feminicídio, 

sororidade, decolonialidade, 
notícia-crime, judicialização, 
infodemia, covid-19, pós-verdade, 
negacionismo, necropolítica, 
homoparental, gentrificação, ciclofaixa, 
mocumentário e docussérie, entre 
muitas outras. Em relação aos 
estrangeirismos, tivemos o registro 
de botox, bullying, compliance, coworking, 
crossfit, delay, home office, live-action, 
lockdown, podcast, emoji, parkour, jihad e 
chimichurri, entre outros.

A ABL reafirma seu compromisso 
de cultivo da Língua Portuguesa na 
vigência da realidade brasileira. Nesse 
sentido, continuará atualizando o 
Volp com o propósito de fazer um 
registro o mais completo possível 
dos vocábulos de uso comum, além 
da terminologia técnica e científica, 
respeitando as Bases do Acordo 
Ortográfico de 1990.

AcAdemiA BrAsileirA de letrAs volpFilme: dante 700 AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Dante 700: Humana divina geometria,		
um	filme	de	Livia	Raponi
Há séculos existe uma correspondência 
íntima entre poetas brasileiros e as 
obras de Dante Alighieri, que nunca 
foi interrompida.

O Acadêmico Marco Lucchesi 
oferece-nos nesse curta-metragem 
um comovente testemunho de seu 
profundo vínculo com o Poeta 
Supremo, compartilhando sua voz 
carismática e sensível de amante de 
Dante e de escritor, em constante 
trânsito entre o universo literário 
italiano e o da Língua Portuguesa.  
O Canto XXXIII do Paraíso, 
momento culminante e final da Divina 
comédia, está mais vivo do que nunca 
na intensa interpretação de Lucchesi. 
Ao mesmo tempo, ela se manifesta 
por meio de uma delicada trama 
de elementos estéticos e artísticos 
presentes ao longo do filme. Entre 
imagens inéditas e de arquivo da 

cidade do Rio, performances do 
acrobata Juliano Alvarenga e sutis 
texturas harmônicas do compositor 
Daniel Murray, uma voz narrativa 
feminina conduz o espectador a uma 
imersão lírica com nuances oníricas, 
visitando e cruzando composições do 
poeta Carlos Drummond de Andrade 
(1902-1987), em contraponto ideal ao 
texto de Dante.

O filme, escrito e dirigido por 
Livia Raponi, diretora do IIC Rio,  
é uma realização do Instituto Italiano 
de Cultura do Rio de Janeiro  
por ocasião dos 700 anos da morte 
do poeta Dante Alighieri. A iniciativa 
conta com o apoio institucional  
da Embaixada da Itália, do  
Consulado Geral do Rio de  
Janeiro, do Consulado de Belo 
Horizonte e da Cinemateca do 
MAM-Rio. 
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AcAdemiA BrAsileirA de letrAs encontro “ars latina”dia da língua Portuguesa AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Encontro	“Ars	Latina”	–	Academia	Brasileira	de	Letras	
participa	de	encontro	virtual	com	academias	estrangeiras
A Academia Brasileira de Letras 
organizou uma reunião institucional 
on-line com a Accademia Nazionale 
dei Lincei, a Real Academia Española 
e a Academia Romena. O encontro, 
intitulado “Ars Latina”, teve a 
participação de Roberto Antonelli, 
Vice-presidente da Accademia 
Nazionale dei Lincei; Aurora Egido, 
Secretária da Real Academia Española, 
e Ioan Aurel-Pop, Presidente da 
Academia Romena.

A reunião virtual ocorreu de 
forma a estreitar os laços entre as 

instituições e celebrar a herança latina 
presente nos idiomas falados por 
elas. O encontro integra o conjunto 
de ações internacionais proposto 
pela Academia Brasileira de Letras e 
torna-se mais um passo para referendar 
os protocolos que a ABL mantém 
com as três Academias. Na ocasião, foi 
acordada uma segunda reunião para a 
apresentação dos respectivos setores de 
Lexicografia e Lexicologia, de forma 
a promover um canal de comunicação 
ainda mais rico entre as forças de 
trabalho das instituições.

Academia	Brasileira	de	Letras	e	instituições	culturais	do	
centro	do	Rio	de	Janeiro	reúnem-se	em	encontro	virtual
A Academia Brasileira de Letras 
realizou um encontro entre 
representantes das instituições culturais 
situadas no Centro do Rio de Janeiro, 
a fim de promover um diálogo sobre 
a situação delicada enfrentada pela 
cultura carioca durante a pandemia. 
Participaram do evento representantes 
da Biblioteca Nacional, Fundação de 
Artes do Estado do Rio de Janeiro 
(Funarj), Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro (IHGB),  
Museu Histórico Nacional, Museu 
Nacional de Belas Artes, Museu 
Naval, Museu da Justiça, Real 
Gabinete Português de Leitura, 

Sala Cecília Meireles e Teatro João 
Caetano. A ABL foi representada 
na ocasião pelo Presidente Marco 
Lucchesi e uma comissão formada 
pelos Acadêmicos Tarcísio Padilha, 
Zuenir Ventura e Antonio Cicero.

O encontro culminou com a 
elaboração de uma carta endereçada 
ao Prefeito da Cidade do Rio de 
Janeiro. A mensagem reforça a 
preocupação dos presidentes em 
relação ao bairro do Centro da cidade 
e a seu estado de conservação, bem 
como a sua expectativa em relação 
a medidas a serem tomadas pela 
Prefeitura da Cidade.

Academia	Brasileira	de	Letras	participa	de	
comemorações	ao	dia	da	Língua	Portuguesa	da	CPLP
A ABL participou das comemorações 
promovidas pela Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP) 
em homenagem ao Dia da Língua 
Portuguesa. 

O Ciclo de Debates contou  
com quatro sessões, entre os  
meses de abril e maio de 2021,  
em formatos presencial e on-line,  
com a apresentação de painéis e 
discussão em mesas-redondas, nos 
quais participaram representantes 
dos Estados-membros e dos 
Observadores Associados e 
Consultivos da CPLP e outras 
instituições da sociedade civil. 

O Acadêmico e Presidente da 
ABL, Marco Lucchesi participou 
da mesa de debate “Português, 
Língua de Cultura, Ciência e 
Inovação”, com o Poeta e Ensaísta 
caboverdiano José Luís Hopffer 
Almada, a Escritora angolana Amélia 
Dalomba e a Professora e Pesquisadora 
moçambicana Sheila Khan. 

O Acadêmico Domício Proença 
Filho também participou virtualmente 
das festividades na entrega do Prêmio 
Literário da União das Cidades 
Capitais de Língua Portuguesa 
(UCCLA).

Podcast	Especial	
da	ABL
A Academia Brasileira 
de Letras lançou um 
podcast especial em 
comemoração ao  
Dia Mundial da 
Língua Portuguesa.

encontro de instituições culturais do rio de Janeiro
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Academia	Brasileira	de	Letras	participa	de	encontro	do	
grupo	de	Ciências	Sociais	e	Humanidades	do	G20
A ABL, representada por seu Presidente, 
Acadêmico Marco Lucchesi, participou 
de uma reunião promovida pelo grupo 
Social Science and Humanities 20 
(SSH20), do G20, comandado desde 
2020 pela Accademia Nazionale dei 
Lincei, da  
Itália para tratar dos desafios enfrentados 
pela sociedade mundial atualmente. 

O Presidente da ABL também 
participou de um encontro dos  
presidentes e delegados do S20+SSH20, 
a convite do Presidente da República 

Italiana, Sergio Mattarella. O SSH20 
faz parte de um grupo de coletivos 
independentes do G20 que são 
liderados por organizações do país 
anfitrião. Eles trabalham com outras 
organizações dos países-membros para 
desenvolver recomendações políticas 
que são formalmente submetidas aos 
líderes do G20 para consideração.  
O grupo S20 reúne as Academias de 
Ciências do G20, e o SSH20 faz o 
mesmo para as Academias de Ciências 
Sociais e Humanas.

AcAdemiA BrAsileirA de letrAs curadoria dante 700encontro SSh20 AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Acadêmico	Marco	Lucchesi	assina	curadoria	de	exposição	
sobre	Dante	Alighieri
O Acadêmico Marco Lucchesi é  
o curador da exposição Dante 700  
anos: os olhos de Beatriz, que foi  
inaugurada no dia 19 de outubro  
e estará disponível ao público até  
o dia 17 de dezembro. A mostra 
resgata a atualidade da Divina comédia, 
principal obra do poeta florentino 
e um dos maiores monumentos 
literários da história do Ocidente. 
Nela, Dante, que também foi político 
e prior de Florença, expressa, em 
poesia sublime, toda a riqueza de  

seu pensamento filosófico, teológico, 
moral e político.

Na exposição, o espectador vai 
embarcar em uma excursão aos três 
reinos da Divina comédia, monumental 
trabalho do poeta que é celebrado em 
todo mundo, tendo sido traduzido 
para quase todas as línguas. Como 
Dante caminha pelo Inferno, pelo 
Purgatório e pelo Paraíso, assim 
também o fará o visitante, adentrando 
o universo cosmológico e simbólico 
da obra dantesca.

acadÊmico marco luccheSi em diScurSo na cÂmara doS dePutadoS, BraSíla, dF.
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AcAdemiA BrAsileirA de letrAs Dicionário de Machado de Assis

Academia	Brasileira	de	Letras,	Imprensa	Oficial	de	São	
Paulo	e	Imprensa	Nacional	de	Portugal	lançam	segunda	
edição	do	Dicionário de Machado de Assis
A segunda edição da obra Dicionário 
de Machado de Assis, de Ubiratan 
Machado, foi publicada por meio de 
uma coedição entre a ABL, a Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo (Ioesp) 
e a Imprensa Nacional de Portugal.  
A edição conta com o acréscimo de 
120 novos verbetes, ilustrações inéditas 
do caricaturista J. Bosco e fotografias 
raras de Machado de Assis.

 No prefácio da primeira edição, o 
Acadêmico Cicero Sandroni declarou: 
“[...] faltava, exatamente, uma obra 
de orientação pelos meandros da 
vida e obra de Machado de Assis, 
que permitisse ao leitor, mediante 
uma consulta rápida, esclarecer sua 

dúvida, enriquecer o seu estudo ou 
apenas se iniciar em determinado 
aspecto do universo machadiano. Essa 
lacuna acaba de ser preenchida com 
este Dicionário de Machado de Assis, 
de Ubiratan Machado, sem favor 
nenhum uma obra com a mesma 
qualidade dos grandes dicionários 
europeus dedicados a escritores, apesar 
de realizado apenas pelo autor, sem 
nenhum colaborador. [...] o Dicionário 
registra cada fato da vida de Machado, 
suas alegrias e decepções, amores, 
manias e fragilidades, apresentando 
ainda um grande número de material 
inédito, que escapou à argúcia dos 
biógrafos”.

Acadêmico	Marco	Lucchesi	participa	de	abertura	de	
exposição	virtual	do	Museu	de	Imagens	do	Inconsciente
O Acadêmico Marco Lucchesi 
participou da abertura da exposição 
virtual “Três Artistas de Engenho de 
Dentro”, promovida pelo Museu de 
Imagens do Inconsciente, por meio 
de uma conversa virtual. Também 
participaram do diálogo a Diretora do 
Instituto Municipal Nise da Silveira, 
Erika Silva. Gerente de Museus da 
Secretaria Municipal de Cultura, 
Heloísa Helena Queiroz. O evento 
aconteceu no dia 18 de maio

A exposição traz imagens de  
30 obras de Adelina Gomes, 30 obras 
de Fernando Diniz e 30 de Octávio 
Ignácio. Cada imagem é acompanhada 
de informações sobre tamanho, 
técnica empregada pelo artista e o 
ano de criação. A exposição traz 
ainda biografias curtas dos três artistas 
e textos críticos sobre o trabalho de 
cada um deles, além de comentários 
da própria Nise da Silveira sobre os 
artistas.

encontro internacional de Bibliotecas AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Academia	Brasileira	de	Letras	promove	o	I	Encontro	
Internacional	de	Bibliotecas	da	ABL	com	Bibliotecas		
da	América	do	Sul
A ABLpromoveu o “I Encontro 
Internacional de Bibliotecas da ABL 
com Bibliotecas das Academias da 
América do Sul”. Participaram do 
evento Dr. Juan Carlos Vergara Silva, 
Presidente da Academia Colombiana 
da Língua; Dr. José Antonio Moreno 
Ruffinelli, Presidente da Academia 
Paraguaia da Língua Espanhola; e 
Dr. Wilfredo Penco, Presidente da 
Academia Nacional de Letras do 
Uruguai. Também estiveram presentes 
os responsáveis pelas bibliotecas das 
instituições presentes: Júlio César 

Mendonça Ferreira, Chefe das 
Bibliotecas da ABL; Álvaro Rodríguez 
Gama, da Academia Colombiana da 
Língua; Ana Ramirez, da Academia 
Paraguaia da Língua Espanhola; e 
Beatriz Vegh, da Academia Nacional 
de Letras do Uruguai.

O encontro integra o conjunto 
de ações internacionais proposto pela 
ABL e deu-se de forma a estreitar os 
laços entre as instituições e celebrar 
a herança sul-americana presente 
nos trabalhos realizados por suas 
bibliotecas.

Exposição | Museu de Imagens do Inconsciente
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AcAdemiA BrAsileirA de letrAs centenário aBlNélida Piñon | 60 anos de Literatura AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

A	ABL	cria	comissão	para	celebração	do	seu	Centenário	em	2022

comiSSão de Patrimônio

60	anos	de	Literatura	da	Acadêmica	Nélida	Piñon	são	
comemorados	em	vídeo	especial
A Academia Brasileira de Letras 
celebra o aniversário de  
60 anos de publicação do primeiro 
livro da Acadêmica Nélida Piñon 
em um vídeo especial, gravado pelo 
Presidente da ABL e Acadêmico 
Marco Lucchesi. O livro Guia mapa  
de Gabriel Arcanjo foi publicado  
em 13 de outubro de 1961, pelas 
Edições GRD.

No vídeo, o Acadêmico Marco 
Lucchesi celebra a longa trajetória da 
Acadêmica e sua contribuição para 
a Literatura Brasileira: “Eu diria que 
Nélida Piñon não existe. O que existe 
talvez seja uma ideia de Literatura 

de fronteira e imigração. (...) o que 
existe talvez não é Nélida Piñon,  
mas o grande estilo fervoroso,  
mítico, luminoso, com a frase musical, 
quase que wagneriana num certo 
sentido, cheia de motivos centrais que 
se retomam e se complexificam como 
teias belas e cristalinas. Não, Nélida 
Pinõn não existe. O que existe talvez 
seja uma experiência de uma Galiza 
universal. Talvez as florestas da Galiza 
se realizem nesse nome que se atribui 
como Nélida Piñon. E como tudo 
isso devia ter um nome, um simples 
nome, deu-se o nome de Nélida”.

ii congresso internacional de literatura Brasileira

A	ABL	cria	comissões	para	celebração	dos	200	anos	de	Independência	do	Brasil
Foi constituída, este ano, a 
Comissão Literária composta 
pelos Acadêmicos Ana Maria 
Machado, Cicero Sandroni, 
Antonio Carlos Secchin, 
Domício Proença Filho e 

Antônio Torres. Juntamente 
com a já instituída Comissão 
de História, criada em 2019, 
formada pelos Acadêmicos 
Alberto Venancio Filho, Alberto 
da Costa e Silva, José Murilo 

de Carvalho, Evaldo Cabral de 
Mello e Arno Wehling, tem 
por objetivo planejar atividades 
à data das comemorações do 
Bicentenário da Independência 
do Brasil.

O Presidente Marco Lucchesi 
nomeou os Acadêmicos Marcos 
Vinícios Vilaça, Geraldo Carneiro e 
Joaquim Falcão para a Comissão de 
Patrimônio do Petit Trianon, que 
faz parte da celebração do centenário 
da Academia Brasileira de Letras, 
comemorado em 2022.

marcoS vinícioS vilaça geraldo carneiro Joaquim Falcão

comiSSão literária

ana maria machado cícero Sandroni antonio carloS Secchin domício Proença Filho antônio torreS

comiSSão de hiStÓria

alBerto venancio 
Filho

alBerto da coSta e 
Silva

JoSé murilo de 
carvalho

evaldo caBral de 
mello

 arno Wehling

200 anos da independência do Brasil

Academia	Brasileira	de	Letras	e	o	Centro	de	Estudos	
Brasileiros	da	Universidade	de	Salamanca	organizam	
congresso	virtual
A Academia Brasileira de Letras 
e o Centro de Estudos Brasileiros 
da Universidade de Salamanca 
(Espanha) organizam o II Congresso 
Internacional de Literatura Brasileira 
Ana Maria Machado e o compromisso 
literário. Por conta das medidas de 
isolamento e dos efeitos da pandemia 
mundial, o evento foi realizado 
virtualmente entre os dias 26 de abril 
e 7 de maio de 2021. A primeira 
edição do Congresso foi realizada em 
2018 homenageando a Acadêmica 

Nélida Piñon. A segunda edição é 
dedicada à Acadêmica Ana Maria 
Machado. O Congresso faz parte do 
programa de atividades organizado 
pelo Centro de Estudos Brasileiros  
da Universidade de Salamanca.  
Os eventos são sempre dedicados a 
nomes emblemáticos da Literatura 
Brasileira, como os Acadêmicos 
Machado de Assis, Jorge Amado, João 
Guimarães Rosa, João Cabral de 
Mello Neto, Lygia Fagundes Telles, 
Manuel Bandeira e Ferreira Gullar.
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Academia	Brasileira	de	Letras	e	o	Instituto	Federal	
Fluminense	discutem	restauração	do	Solar	da	Baronesa
O Presidente da Academia Brasileira 
de Letras, Acadêmico Marco Lucchesi 
se reuniu com o Reitor do Instituto 
Federal Fluminense (IFF) de Campos, 
Jefferson Manhães de Azevedo para 
tratar sobre projeto para o Solar da 
Baronesa.

O Solar da Baronesa foi construído 
em 1844 e foi a sede da Fazenda 
do Barão de Muriaé. O prédio foi 
tombado pelo IPHAN em 1974 e em 
janeiro de 1975, a Academia Brasileira 
de Letras recebeu o Solar e o terreno 
que o circunda.

Academia	Brasileira	de	Letras	lamenta	o	marco	de		
600	mil	mortos	pela	covid-19
A bandeira da Academia Brasileira de 
Letras foi baixada a meio-mastro,  
para manifestar tristeza e inquietação 
pelas 600 mil mortes da pandemia. 
Nossa palavra de apoio e solidariedade 
às famílias que perderam seus entes 
queridos. A sociedade civil exige 
uma resposta urgente e incisiva 
das autoridades sanitárias no 
enfrentamento da covid-19.

A ABL presta solidariedade 
aos mortos e às famílias enlutadas. 
Defendemos a ciência, a saúde pública, 
a aceleração das vacinas e as medidas 
não farmacológicas.

Que o Estado e a sociedade civil 
assumam suas responsabilidades.

Ações	culturais
A Academia continua oferecendo 
iniciativas culturais por meio de seu 
portal e redes sociais durante toda a 
semana, como apresentações teatrais, 
de música, conferências e podcasts 
comemorativos, além da participação 
virtual de seus Acadêmicos e de 
outras Academias. Dessa forma, a ABL 
continua com seu compromisso com 
a sociedade de promover o acesso à 
cultura.

AcAdemiA BrAsileirA de letrAs Solar da Baronesa 200 anos da independência do Brasil AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Bandeira a meio-mastro

A	ABL	participa	da	cerimônia	comemorativa	dos	200	anos	de	Independência	
do	Brasil	na	Câmara	dos	Deputados	em	Brasília
A Comissão Especial Curadora dos 200 Anos da 
Independência do Brasil convidou o Presidente 
Marco Lucchesi para participar da cerimônia 
comemorativa dos 200 Anos das eleições dos 
primeiros deputados brasileiros às Cortes de 
Lisboa. 

O Presidente Marco Lucchesi participou na 
qualidade de membro da Mesa de Abertura, 
proferindo comentários alusivos ao tema. 

A Cerimônia foi realizada no Plenário 10 da 
Câmara dos Deputados, de forma híbrida e com 
transmissão ao vivo, em virtude das medidas 
sanitárias contra o coronavírus. 

PreSidente marco luccheSi e JeFFerSon 
manhãeS de aZevedo, reitor do iFF de camPoS.

Solar daS BaroneSa, 
camPoS.

Acadêmico	Marco	Lucchesi	visita	túmulo	de	Casimiro		
de	Abreu	em	Barra	de	São	João,	RJ
O Acadêmico Marco Lucchesi visitou 
o túmulo de Casimiro de Abreu em 
Barra de São João, RJ, uma justa 
homenagem ao jovem poeta que 
morreu aos 21 anos. 

Casimiro de Abreu, poeta, nasceu 
em Barra de São João, RJ, em 4 de 
janeiro de 1839, e faleceu em Nova 
Friburgo, RJ, em 18 de outubro de 
1860. 

Autor de “Meus Oito Anos”, 
um dos poemas mais populares da 
literatura brasileira que pertence a 
segunda geração do romantismo, 
é o patrono da Cadeira 6 da ABL, 
por escolha do fundador Teixeira de 
Melo. O jazigo encontra-se numa 
igreja do século 17, no cemitério nos 
fundos do templo. 

casimiro de abreu
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Academia	Brasileira	de	Letras	faz	comodato	de	obra	de	arte	com	o		
Arquivo	Público	Municipal	de	Campos
A Academia Brasileira de Letras, representada 
por seu Presidente Acadêmico Marco Lucchesi, 
e o Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de 
Carvalho, representado pela Coordenadora do 
Arquivo Rafaela Machado Ribeiro assinaram 

contrato de comodato das obras: Retrato do Barão 
de Muriaé e Retrato de Austregésilo de Athayde, óleo 
sobre tela, afim de que sejam expostas na sede 
do Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de 
Carvalho e posteriormente devolvidas à ABL.

AcAdemiA BrAsileirA de letrAscontrato de comodato AcAdemiA BrAsileirA de letrAs Encontro Estadual de Esperanto | RJ

Acadêmico	Marco	Lucchesi	participa	do	Encontro	
Estadual	de	Esperanto
O Presidente da Academia Brasileira 
de Letras, Acadêmico Marco 
Lucchesi, participou da abertura  
do 31.º Encontro Estadual de 
Esperanto com a palestra “A língua 
enquanto promessa de encontro”. 

A palestra foi proferida em 
Esperanto e Português. O Encontro 
Estadual é o principal evento de 
Esperanto organizado pela AERJ.  
O 31.º Encontro Estadual de 

Esperanto aconteceu entre os 
dias 21 e 23 de maio. Foi agitado 
e diferente dos outros anos: 
aconteceu durante 3 dias, online 
e junto com o primeiro REJS 
(Encontro Esperantista dos Jovens 
do Sudeste). Isso tornou o evento 
muito diversificado e repleto de 
conteúdo. Ao todo, foram  
133 inscritos, de 4 países diferentes 
e 18 estados brasileiros!

retrato do Barão de muriaé retrato de auStregéSilo de athayde
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acervo museológico AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Academia	Brasileira	de	Letras	disponibiliza	acesso		
virtual	a	seu	acervo	museológico
A Academia Brasileira de Letras 
disponibilizou no dia 15 de abril, 
Dia Mundial da Arte, uma nova 
seção sobre seu acervo museológico 
em seu portal. Através dela, o 
usuário poderá fazer consultas às 
coleções de pinturas, desenhos, 
esculturas e diversos materiais 
pertencentes à Instituição. Pelo 
novo sistema, o usuário terá acesso 
às fichas catalográficas das peças 
e de suas fotografias. Além do 
acervo museológico, também é 
possível fazer consultas aos acervos 
arquivístico e bibliográfico da ABL. 

As coleções disponibilizadas trazem 
exemplares de diferentes artistas 
da história da arte brasileira, em 
diferentes gêneros artísticos. A coleção 
de pintura, com mais de 90 itens, 
conta com exemplares de Portinari, 
Dimitri Ismailovitch e Rodrigo 
Soares. Já a coleção de escultura conta 
com obras de Rodolfo Bernardelli, 
Bruno Giorgi e Celso Antônio de 
Menezes, dentre 123 peças. A coleção 
de mobiliário, a ser disponibilizada em 
breve, soma mais de 400 unidades. 
Ao longo dos próximos meses, mais 
coleções serão divulgadas no sistema.

congresso virtual AcAdemiA BrAsileirA de letrAs Convênio ABL-UFRJ | Libras

Academia	Brasileira	de	Letras	retoma	Prêmio	Machado	
de	Assis	e	premia	o	escritor	Ruy	Castro
A Academia Brasileira de Letras 
conferiu o Prêmio Machado de Assis 
de 2021 ao escritor Ruy Castro.

Ruy Castro nasceu em 1948. 
Começou como repórter em 1967, no 
Correio da Manhã, do Rio, e passou por 
todos os grandes veículos da imprensa 
carioca e paulistana. A partir de 1990, 
concentrou-se nos livros. É autor 
de biografias de Carmen Miranda, 
Garrincha e Nelson Rodrigues e 
de livros de reconstituição histórica, 
sobre o samba-canção, a Bossa Nova, 
Ipanema e o Flamengo. É cidadão 
benemérito do Rio de Janeiro. 

Nas palavras do Presidente Marco 
Lucchesi, “Ruy Castro é um escritor 
de alta qualidade literária, biógrafo 
consolidado que permitiu o redesenho 
de grandes figuras de nossa História 
e de nossa Literatura. Um escritor de 
múltiplas facetas, forte sensibilidade, 
marcado por um sentimento lírico 
que não abandona jamais a dimensão 
crítica”.

O Prêmio Machado de Assis foi 
criado pela ABL em 1941 e é entregue 
a autores que se destacam pelo conjunto 
de sua obra. A nova edição do prêmio 
conta com patrocínio da Light.

Prêmio machado de assis

Academia	Brasileira	de	Letras	participa	do	“Projeto	
Francisco	do	Monte	Alverne”	para	a	produção	de	
audiolivros	destinados	a	deficientes	visuais
A Academia Brasileira de Letras, em 
diálogo com o Instituto Benjamin 
Constant, lança o projeto “Francisco 
do Monte Alverne” (Patrono da 
Cadeira 14 do Quadro dos Sócios 
Correspondentes), no qual serão 
produzidos audiolivros destinados a 
deficientes visuais. Em homenagem 

aos 150 anos de nascimento do 
Poeta Castro Alves, o Acadêmico 
Marco Lucchesi fez a gravação da 
leitura completa dos poemas do livro 
Espumas Flutuantes.

Também gravando a leitura 
completa dos poemas de Olavo Bilac 
e Gonçalves Dias.

Academia	Brasileira	de	Letras	realiza	convênio	com	
Coordenação	do	curso	de	Letras-Libras	da	UFRJ
A Academia Brasileira de Letras 
assinou um convênio de facilitação  
de estágio junto à Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
A parceria entre as duas instituições 
tem como objetivo a atuação de 
estagiários do curso de Letras-Libras 
da Faculdade de Letras para a  
tradução dos conteúdos da Academia 
para a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras).

Desde 2002, a partir da Lei  
n.º 10.436, a Libras é reconhecida 
como a forma de comunicação 

e expressão das comunidades de 
pessoas surdas do Brasil, com sistema 
linguístico de natureza visuomotora e 
estrutura gramatical própria.

Com esta iniciativa, a Academia 
Brasileira de Letras expande a 
possibilidade de acesso a seu conteúdo 
pela comunidade surda brasileira. 
Reconhece, também, a importância 
da disponibilização de suas produções 
em Libras de forma a reforçar a 
importância da Língua de Sinais na 
política linguística brasileira.

menSagem Bilíngue do 
PreSidente marco luccheSi 
Junto ao intérPrete.

Projeto Francisco do monte alverne

FranciSco do monte 
alverne (Patrono da 
cadeira 14 do quadro doS 
SÓcioS correSPondenteS.
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Encontro no Jacarezinho | RJ AcAdemiA BrAsileirA de letrAs congresso virtual AcAdemiA BrAsileirA de letrAs Encontro na Babilônia | RJ

Jacarezinho	recebe	a	visita	do	Acadêmico	Marco	Lucchesi,	Presidente	da	
Academia	Brasileira	de	Letras
O Presidente da Academia 
Brasileira de Letras, Acadêmico 
Marco Lucchesi, visitou a 
favela do Jacarezinho, no Rio 
de Janeiro. A recepção foi feita 
pela diretoria da GRES Unidos 
do Jacarezinho e por Rumba 
Gabriel, principal liderança da 
comunidade.
 O encontro foi na quadra da 
escola, onde Acadêmico Marco 
Lucchesi e Ubiratan Barreto, 
funcionário da ABL, realizaram a 
doação de duas caixas de livros a 
comunidade.
 Ali mesmo começou o 
primeiro bate papo com Rumba 
Gabriel e o Professor Adair 
Rocha, PUC-RJ, atual diretor 

do Departamento Cultural da 
UERJ, escritor do livro Cidade 
Cerzida e articulador da visita. 
Na conversa Rumba apresentou 
o histórico de luta comunitária 
e da resistência cultural do 
Jacarezinho, uma das maiores e 
mais tradicionais favelas cariocas.
 O grupo visitou dois colégios, 
alguns comércios e finalizou 
no Centro de Referência da 
Juventude (CRJ) onde o gestor 
do espaço, Edgar Pimentel, fez a 
descrição dos serviços prestados 
à população e falou sobre a 
importância do equipamento 
sociocultural.
 Em seguida a comitiva 
percorreu as vias e vielas do 

Jacarezinho e durante o percurso 
o nosso anfitrião apresentou 
o Presidente da Academia 
Brasileira de Letra aos moradores 
e comerciantes. Foram muitos os 
pedido de fotos e abraços. Uma 
recepção muito calorosa  
e afetiva. 
 O encontro com o compositor 
e poeta José Ignácio Teixeira, 
conhecido como Mais Preto, 
foi singular. O poeta criticou a 
desigualdade no ensino escolar e 
demostrou grande preocupação 
com a precariedade das escolas 
públicas locais. Em seguida 
Mais Preto cantou um samba 
exaltação feito para a Unidos do 
Jacarezinho.

Fo
to

: Á
lva

ro
 M

ac
ie

l.

acadÊmico marco luccheSi e comitiva no centro de reFerÊncia da Juventude 
(crJ) do JacareZinho.

JoSé ignácio teiXeira (maiS Preto) e 
o acadÊmico marco luccheSi.

Acadêmico	Marco	Lucchesi	visita	o	Espaço	Jardim	da	
Babilônia,	na	comunidade	da	Babilônia
O Acadêmico Marco Lucchesi visitou 
o Espaço Jardim da Babilônia, na 
comunidade da Babilônia, o encontro 
foi no Bar do Gota.

Na ocasião, o Acadêmico fez 
doação de livros para o Espaço 
Cultural Jardim da Babilônia.
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Academia	Brasileira	de	Letras	
promove	reabertura	da		
Galeria	Manuel	Bandeira		
e	da	Livraria	Acadêmica
A Academia Brasileira de Letras promove  
reabertura da Galeria Manuel Bandeira e da  
Livraria Acadêmica.

livraria acadÊmica

galeria manoel Bandeira

congresso virtual AcAdemiA BrAsileirA de letrAs Galeria Manuel Bandeira | Livraria Acadêmicadicionário da língua portuguesa (dlP) AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Dicionário da língua portuguesa	(DLP)	da	ABL	

O Presidente Marco Lucchesi 
e o Acadêmico Evanildo 
Bechara, Presidente da 
Comissão de Lexicologia e 
Lexicografia da ABL, dão a 
conhecer ao público o início 
da confecção do Dicionário 
da língua portuguesa (DLP), 
disponível exclusivamente no 
site da Instituição e que permitirá 
o acesso amplo e gratuito, em 
constante atualização.
 Inicialmente apresentam-se 
os primeiros verbetes de A a Z 
redigidos, a fim de que o público 
conheça a obra e acompanhe dia 
a dia a sua construção, de forma 
transparente, interativa e contínua. 
Estima-se o registro de 200 mil 
entradas e subentradas. 
 Na estrutura, conteúdo e 
teor do dicionário, buscar-se-á 
combinar, simultaneamente, a 
sóbria inovação, a confiabilidade, 
simplicidade, objetividade e 
precisão dos múltiplos matizes das 
definições de cada lexia, seja de 
uso corrente ou terminológico, 
seja por empréstimo ou 
aportuguesamento, mediante os 
avanços da técnica lexicográfica 
e o rigor na seleção da 
nomenclatura, fundamentados no 
aparato teórico da ABL e no que 
há de moderno e eficaz tanto no 
campo da lexicologia quanto no 
da lexicografia propriamente dita.
 Com riqueza de abonações de 
grandes escritores de nosso tempo, 

o DLP refletirá o encontro da 
língua com a literatura, em vasta 
abrangência lexical, a par da 
evolução do idioma. 
 O DLP contará mais  
adiante com a participação  
dos utentes da língua. O site  
abrirá espaço para que o público 
possa sugerir palavras, significados 
e empregos, a serem avaliados 
pela equipe de lexicógrafos, no 
intuito de que a obra acolha 
criteriosamente diferentes matizes 
linguísticos e atualizações nas 
diversas áreas do conhecimento, 

sobretudo para cobrir as variantes 
semânticas conforme o melhor 
emprego do idioma em cada 
região do país. Em breve as 
entradas do DLP também estarão 
disponíveis na Língua Brasileira 
de Sinais (Libras).
 O objetivo é produzir um 
dicionário sincrônico, funcional, 
democrático, feito com os 
falantes do idioma e para eles. 
Afinal, uma língua de cultura 
não se caracteriza somente pela 
unidade, mas também pela 
diversidade.
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A	ABL	realiza	pela	primeira	vez	em	sua	história	as	
Sessões	da	Saudade	em	formato	virtual
A Academia Brasileira de Letras 
realizou, em agosto, as Sessões da 
Saudade dos quatro Acadêmicos 
falecidos durante a pandemia do 
coronavírus: Affonso Arinos de Mello 
Franco, Murilo Melo Filho, Alfredo 
Bosi, Marco Maciel e Tarcísio Padilha. 

Devido às medidas de isolamento 
social, as sessões foram feitas, pela 
primeira vez, de forma virtual. 

O Presidente da ABL, Acadêmico 
Marco Lucchesi, ao fim das 
homenagens, declarou vagas as 
Cadeiras 2, 12, 17, 20 e 39.

Sessões da Saudade AcAdemiA BrAsileirA de letrAs AcAdemiA BrAsileirA de letrAs Sessões da Saudade

SeSSão da Saudade | tarcíSio Padilha

tarcíSio Padilha

Foi o quinto ocupante da Cadeira 2, eleito em 20 de março de 1997 na sucessão 
de Mário Palmério, e recebido em 13 de junho de 1997, pelo Acadêmico 
Arnaldo Niskier. Recebeu os Acadêmicos Ana Maria Machado, Luiz Paulo 
Horta e Marco Lucchesi. Presidiu a Academia Brasileira de Letras entre 2000 e 
2001. O Acadêmico faleceu no dia 9 de setembro de 2021. 

A Sessão da Saudade foi realizada no dia 16 de setembro.

marco maciel

Foi o oitavo ocupante da Cadeira 39, eleito em 18 de dezembro de 2003, 
na sucessão de Roberto Marinho, e recebido em 3 de maio de 2004 pelo 
Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça. O Ex-vice-presidente faleceu no dia 12  
de junho de 2021. 

A Sessão da Saudade foi realizada no dia 26 de agosto.

alFredo BoSi

Foi o sétimo ocupante da Cadeira 12, eleito em 20 de março de 2003, na 
sucessão de Dom Lucas Moreira Neves e recebido em 30 de setembro de 2003 
pelo Acadêmico Eduardo Portella. O Acadêmico e Professor faleceu no dia 7 de 
abril de 2021. 

A Sessão da Saudade foi realizada no dia 19 de agosto.

murilo melo Filho

Foi o sexto ocupante da Cadeira 20, eleito em 25 de março de 1999, na sucessão 
de Aurélio de Lyra Tavares e recebido em 7 de junho de 1999 pelo Acadêmico 
Arnaldo Niskier. O jornalista faleceu no dia 27 de maio de 2020.

A Sessão da Saudade foi realizada no dia 12 de agosto.

aFFonSo arinoS de mello Franco 

Foi o sexto ocupante da Cadeira 17, eleito em 22 de julho de 1999, na sucessão 
de Antonio Houaiss e recebido em 26 de novembro de 1999 pelo Acadêmico 
José Sarney. O diplomata faleceu no dia 15 de março de 2020. 

A Sessão da Saudade foi realizada no dia 5 de agosto.
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AcAdemiA BrAsileirA de letrAs encontro aBlencontro aBl AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Encontro	com	a	Universidade	de	Roma
O Presidente da Academia Brasileira  
de Letras, Acadêmico Marco  
Lucchesi, e os Acadêmicos Celso  
Lafer e José Murilo de Carvalho  
reuniram-se, via plataforma Zoom,  
para um encontro institucional  
com professores da Universidade  
de Roma. Estiveram presentes 

Federico Bertolazzi, Professor 
de Literatura Portuguesa e 
Brasileira; Emore Paoli, Diretor do 
Departamento de Filosofia e História 
da Arte; Fabio Pierangeli, Professor de 
Literatura Italiana; e os Drs. Damiano 
Pinnacchio e Chiara Montanari, do 
Gabinete de Relações Internacionais.

Encontro	com	a	Academia	Eslovaca	de	Ciências
O Presidente da Academia Brasileira 
de Letras, Marco Lucchesi, o 
Acadêmico Carlos Diegues, o 
Presidente da Academia Brasileira 
de Ciências, Luiz Davidovich, o 
Presidente da Academia Eslovaca 
de Ciências, Pavol Šajgalík, e Dušan 
Gálik, Pesquisador Sênior do Instituto 
de Filosofia na Academia Eslovaca 

de Ciências, participaram de reunião 
institucional on-line com a Academia 
Eslovaca de Ciências, onde foi firmado 
um acordo de cooperação com o 
objetivo de promover o conhecimento 
mútuo e o intercâmbio institucional e 
cultural, bem como reforçar os laços 
entre as comunidades científicas do 
Brasil e da Eslováquia.
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Encontro	com	a	Academia	de	Ciências	e	Humanidades		
de	Israel
Os Acadêmicos Marco Lucchesi, 
Arnaldo Niskier e Celso Lafer 
participaram de uma reunião 
institucional on-line com a Academia 
de Ciências e Humanidades de 
Israel. Estiveram presentes Dr. Luiz 

Davidovich, Presidente da Academia 
Brasileira de Ciências; e a Professora 
Nili Cohen, Presidente da Academia 
de Israel, além dos professores Sergiu 
Hart, Yosef Kaplan e Moti Segev e as 
Professoras Galia Finzi e Jo Cohen.

AcAdemiA BrAsileirA de letrAs encontro aBlencontro aBl AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Diálogo	cultural	entre	a	Sérvia	e	o	Brasil
O Acadêmico Marco Lucchesi, 
acompanhado do Acadêmico Domício 
Proença Filho, participou da reunião 
institucional on-line intitulada  
“Diálogo cultural entre a Sérvia  
e o Brasil”. 

Estiveram presentes o Dr. Dragan 
Stanić, Presidente da Matica Srpska; 
Dr. Vladimir Pistalo, Diretor da 
Biblioteca Nacional da Sérvia; e 
Dr. Rubens Belfort, Presidente da 
Academia Nacional de Medicina.

Diálogo Cultural entre
a Sérvia e o Brasil

Encontro	com	a	Academia	de	Letras	do	Paquistão
O Acadêmico Marco Lucchesi 
participou de reunião on-line com 
o Presidente da Academia de Letras 

do Paquistão, Dr. Yousuf Khushk, e o 
Embaixador do Paquistão, no Brasil, 
Dr. Ahmad Hussain Dayo. 
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AcAdemiA BrAsileirA de letrAs encontro aBlencontro aBl AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Encontro	com	a	Associação	dos	Escritores	Poloneses
O Presidente Marco Lucchesi 
participou do “Encontro da Associação 
dos Escritores Poloneses com a 
Academia Brasileira de Letras”. 
Estiveram presentes as Professoras 
Anna Nasiłowska-Rek, Presidente da 
Associação dos Escritores Poloneses; 

Anna Jamrozek-Sowa, do Instituto 
de Estudos Poloneses e Jornalismo da 
Universidade de Rzeszów; o Poeta 
Thomaz Lychowski e o Professor 
Dr. Henryk Siewierski titular do 
Departamento de Teoria Literária e 
Literaturas da Universidade de Brasília.

Encontro	com	a	Academia	Alemã	de	Língua	e	Poesia
O Presidente Marco Lucchesi 
participou do “Encontro entre a 
Academia Brasileira de Letras e a 
Academia Alemã de Língua e Poesia”. 
Estiveram presentes ao evento o  

Dr. Ernst Osterkamp, Presidente  
da Academia Alemã de Língua e 
Poesia; o Acadêmico Arno  
Wehling; e Berthold Zilly,  
o Sócio-correspondente da ABL.

Encontro	com	a	Academia	de	Ciências	Russa	e	o	
Instituto	de	Literatura	Russa	(Pushkin	House)		
sobre	o	bicentenário	de	Dostoievski
O Presidente Marco Lucchesi 
participou de encontro entre a 
Academia Brasileira de Letras, a 
Academia de Ciências Russa e 
o Instituto de Literatura Russa 
(Pushkin House) por ocasião do 
sobre bicentenário de Dostoievski 
(1821-1881).

Estiveram presentes ao evento o 
Acadêmico Antonio Carlos Secchin, 
o Acadêmico João Almino, o 
Professor Jimmy Sudário Cabral e o 
Dr. Vsevolod Bagno – Diretor do 
Instituto de Literatura Russa (Pushkin 
House). O evento foi realizado via 
plataforma Zoom.
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Encontro	com	a	Embaixada	da	Índia
Foi organizado pela Embaixada 
da índia em Brasília, como parte 
das celebrações dos 75 anos de 
independência da índia (Azadi Ka 
Amrit Mahotsav), um Webinar sobre 
“A língua nacional e seus contextos 
culturais cruzados: Encontros Intra e 
Internacionais”, para celebrar a língua 
nacional.

Palestraram o Prof. Marco 
Lucchesi Presidente da ABL; Prof. 
Shiv Kumar Singh, Professor de 
Estudos Indígenas e Hindi na 
Faculdade de Letras, Universidade 

de Lisboa, Portugal, Prof. Cláudio 
Pinheiro, Professor, Departamento 
de História, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e Prof. Dilip Loundo, 
Professor do Departamento de 
Ciências Religiosas da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), Minas 
Gerais. 

Em seu discurso de abertura, o 
Embaixador falou sobre a importância 
da língua nacional e seu papel central 
em conectar e vincular as pessoas. 
O evento foi transmitido ao vivo na 
página do Facebook da Embaixada.

AcAdemiA BrAsileirA de letrAs lexicografia de academias latinas

Academia	Brasileira	de	Letras	promove	encontro	
internacional	com	setores	de	lexicografia	de	academias	
latinas
A Academia Brasileira de 
Letras promoveu um encontro 
internacional entre os setores 
de lexicografia de academias 
latinas. Participaram do evento 
representantes da Academia 
Argentina de Letras, Accademia 
Della Crusca, Real Academia 
Española, Real Academia Galega e 
do Instituto de Filologia Romana  
A. Philippide. O encontro integra 
o conjunto de ações internacionais 
proposto pela ABL e foi idealizado para 
aprofundar as práticas e experiências 
das instituições na área da Filologia.

Segundo Lucchesi, essa primeira 
reunião virtual, serviu para as 
instituições apresentarem as suas 
principais iniciativas e desafios no 
campo da lexicologia e da lexicografia, 
e é apenas um primeiro passo.

“O encontro inédito de hoje 
responde pela missão da língua na 
ABL tão bem representada pelo 
Acadêmico Evanildo Bechara. Foi o 
primeiro passo e também um gesto 
histórico que reúne pela primeira vez 
os setores de lexicologia e lexicografia 
das academias envolvidas.”, explicou 
Lucchesi.
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AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

O	Presidente	Marco	Lucchesi	realizou	o	primeiro	
encontro	virtual	com	a	Biblioteca	Apostólica	Vaticana
O Presidente Marco Lucchesi realizou 
o primeiro encontro virtual com a 
Biblioteca Apostólica Vaticana com o 
Professor da Universidade de Roma II,  
Federico Bertolazzi e o Poeta e 
Cardeal José Tolentino de Mendonça.

A Biblioteca Apostólica Vaticana 
é a mais antiga biblioteca da Europa. 
Foi o primeiro núcleo de coleções 
pontifícias (religiosas). É uma 
biblioteca de pesquisa para História, 
Direito, Filosofia, Ciência e Teologia.

o Salão SiStino da BiBlioteca do vaticano.

reabertura de sessões

Academia	Brasileira	de	Letras	reabre	Sessões	Ordinárias
A Academia Brasileira de Letras 
reabriu suas Sessões Ordinárias.  
A primeira Sessão Ordinária Híbrida 
foi a de número 5090, realizada dia 
5/08/2021.

Estiveram presentes os Acadêmicos: 
Alberto Venancio Filho, Ana Maria 
Machado, Antonio Carlos Secchin, 
Antonio Torres, Arnaldo Niskier, 

Arno Wehling, Candido Mendes 
de Almeida, Celso Lafer, Cícero 
Sandroni, Edmar Lisboa Bacha, 
Geraldo Carneiro, Geraldo Holanda 
Cavalcanti, Joaquim Falcão, José 
Murilo de Carvalho, Marco 
Lucchesi, Merval Pereira, Nélida 
Piñon, Rosiska Darcy de Oliveira e 
Tarcício Padilha.

Biblioteca do vaticano AcAdemiA BrAsileirA de letrAs
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Acadêmico	Marco	
Lucchesi	lança	
tradução	do	livro	
Margens da 
noite

Acadêmica	Rosiska	
Darcy	de	Oliveira	
lançou	seu	novo	
livro,	Liberdade

A Acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira lançou 
seu novo livro, Liberdade, em um evento 

virtual promovido pela Editora Rocco em seu canal 
no YouTube. A nova obra oferece um voto de 
confiança no povo brasileiro, “cujo amor à liberdade 
se revela em sua diversidade, afeita em sua história à 
obrigação de negociar as diferenças e que se revela 
na obra de seus grandes artistas, nossos verdadeiros 
heróis”.

Acadêmico	Geraldo	
Holanda	Cavalcanti	
lança	O livro 
das origens: 
uma leitura 
descomprometida 
do Gênesis

O Acadêmico Geraldo Holanda Cavalcanti 
lançou seu novo livro, O livro das origens: uma 

leitura descomprometida do gênesis, pela Editora Ateliê 
Editorial. A obra busca ser uma leitura imparcial 
do Gênesis da Bíblia cristã. O texto bíblico é 
analisado, na medida do possível, como narrativa 
autorreferente, livre da carga exegética de natureza 
semântica, sectária, erudita ou confessional.  
O leitor terá a atenção chamada a todo instante  
para a literalidade da narração, com suas incoerências 
e contradições.

O Acadêmico Marco Lucchesi lançou o livro 
sua tradução do livro Margens da noite, do 

Matemático e Poeta romeno Ion Barbu, publicado 
pela Editora Patuá. Ele é reconhecido por seu 
trabalho inovador com a Poesia e com a Matemática, 
sendo hoje considerado como um dos maiores 
nomes da Poesia romena.

Acadêmica	Ana	Maria	Machado	
lança	três	novos	livros	infantis

A Acadêmica Ana Maria Machado lançou três 
novos livros infantis pela Editora Moderna.  

A história que eu queria, Igualzinho a mim e  
O mesmo sonho encontram-se disponíveis no site 
da editora. O livro Igualzinho a mim, que aborda 
temas como diversidade e respeito, será utilizado 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) como 
parte de seu material de divulgação da campanha 
internacional “17 Objetivos para o Desenvolvimento 
Sustentável”.

Acadêmica		
Ana	Maria	
Machado	lança	
o	livro	de	contos	
Vestígios

Acadêmico	
Evanildo	Bechara	
lança	o	livro	fatos 
e dúvidas de 
linguagem

Acadêmico	Marco	
Lucchesi	lança	o	
romance	Adeus, 
Pirandello

O Acadêmico Marco Lucchesi lançou o livro 
Adeus, Pirandello, publicado pela Editora Rua  

do Sabão, em evento virtual promovido pela Livraria 
da Travessa. Nas palavras de Marco Lucchesi:  
“Esse livro há muito tempo insiste dentro de mim. 
Uma obsessão que não encontrou mais freios durante 
a pandemia. Era preciso falar daquele distante 1927 
e projetá-lo no Rio de hoje. Amores perdidos e 
fiéis dentro da cidade e no mundo. E o fantasma de 
Pirandello me acompanha desde a minha juventude. 
A conversa precisava chegar a bom termo. A solidão 
e a esperança caminham lado a lado nessas páginas”.

Acadêmico	Antônio	
Torres	lança	novo	
livro	Querida 
cidade

O Acadêmico Antônio Torres lançou o livro 
Querida cidade, publicado pela Editora Record, 

em evento virtual. A obra acompanha a história de 
um protagonista que, assim como outros personagens 
do livro, deixou a pequena cidade onde nasceu – 
para tentar uma vida melhor, estudar ou mesmo 
fugir de algo. Ao conversar com a mãe sobre o pai, 
que sumiu sem deixar vestígios muitos anos antes, 
o filho rememora sua própria trajetória de êxodo, 
independência, fracasso e eventual retorno às origens.

A Acadêmica Ana Maria Machado lançou seu 
novo livro, Vestígios, publicado pela Editora 

Alfaguara. A publicação reúne 11 textos inéditos 
da autora que tratam das relações humanas e seus 
percalços, com personagens inseridos em situações 
cotidianas. Discute temas como traição, memórias 
afetivas e disputas por atenção. Vestígios está disponível 
para compra nas livrarias. 

O Acadêmico Evanildo Bechara lançou, pela 
Editora Nova Fronteira, o livro Fatos e dúvidas 

de linguagem, o primeiro da série de três volumes 
intitulada “Uma Vida entre Palavras”, em que 
o autor selecionou e reuniu estudos publicados 
ao longo de quase 75 anos dedicados à Língua 
Portuguesa e a seus mistérios. A publicação já está 
disponível nas livrarias e em formato e-book.

AcAdemiA BrAsileirA de letrAs lançamento de livroslançamento de livros AcAdemiA BrAsileirA de letrAs
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Acadêmico	Merval	
Pereira	lança	novo	
livro	Desafios da 
democracia

Acadêmico	Ignácio	
de	Loyola	Brandão	
lança	livro	A 
saga dos Lupo – 
origem ocaso e 
renascimento

Acadêmico	Alberto	
da	Costa	e	Silva	
lança	livro	A África 
e os africanos 
na história e nos 
mitos

O Acadêmico Alberto da Costa e Silva lançou seu 
novo livro, A África e os africanos na história e nos 

mitos. A obra, publicada pela Editora Nova Fronteira, 
traz fragmentos de histórias orais, transcrições de época, 
tradições e relatos de povos, líderes, linguistas, viajantes 
e diversos estudiosos. A nova publicação proporciona 
ao leitor uma visita ao continente africano e à sua 
história através da narração do Acadêmico. 

Acadêmico	Marco	
Lucchesi	lança	
novo	livro Arena 
maris e	conclui	
nova	trilogia

O Acadêmico Marco Lucchesi lançou seu novo 
livro Arena maris, editado pela Tesseractum 

Editorial. Dividida em aforismos, a obra reúne 
reflexões filosóficas feitas pelo Acadêmico. Arena 
maris conclui uma trilogia de livros que reúne os 
livros Vestígios: diário filosófico (Tesseractum Editorial, 
2020) e Trívia (Editora Patuá, 2019). O novo livro 
e os demais títulos da série estão disponíveis para 
compra em livrarias e na internet. Ainda em 2021, 
será publicada uma reunião revista e ampliada da 
trilogia, que receberá o título de Paisagem lunar, a ser 
editada também pela Tesseractum Editorial.

O Acadêmico Merval Pereira lançou o livro 
Desafios da democracia, publicado pela Editora 

Topbooks. A obra traça um panorama com textos 
sobre temas da vida política e cultural brasileira que 
pautaram o debate nas últimas duas décadas. O livro 
também conta com textos de outros autores, como 
o da Acadêmica Nélida Piñon, responsável pela 
quarta-capa, e do Acadêmico Celso Lafer, autor do 
texto de apresentação da obra.

O Acadêmico Ignácio de Loyola Brandão  
lançou seu novo livro, A saga dos Lupo –  

origem ocaso e renascimento, sobre a maior empresa de 
sua cidade, Araraquara (SP). A história da Lupo, que 
comemora 100 anos, é tão cheia de sensações quanto 
um filme ou um romance que cativam o público. 
Hoje, apenas cerca de dez empresas são centenárias 
no Brasil.

AcAdemiA BrAsileirA de letrAs lançamento de livroslançamento de livros AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Acadêmico	Marco	
Lucchesi	lança	novo	
livro	Alivorte em	
Esperanto

Acadêmico	Marco	
Lucchesi	lança	novo	
livro	Paisagem 
Lunar

O Acadêmico Marco Lucchesi lançou seu livro 
Paisagem Lunar. O novo livro é uma reunião 

revista e ampliada da trilogia Arena Maris (2021), 
Vestígios (2020) e Trívia (2019) e foi editada pela 
Tesseractum Editorial.

O Acadêmico Marco Lucchesi lançou seu novo 
livro Alivorte, editado pela Editora Dragão, em 

edição bilíngue, traduzidos para o Esperanto pelo 
professor Paulo Sergio Viana. A disponibilização do 
livro gratuitamente é fruto da colaboração do autor 
com a BEL, a EASP, a AERJ e a UEA. O livro 
também é uma homenagem aos 700 anos da morte 
de Dante Alighiere, lembrados em 2021.

Acadêmico	Edmar	Lisboa	
Bacha	lança	novo	livro		
No país dos contrastes 
– Memórias da infância 
ao Plano Real

O Acadêmico Edmar Lisboa Bacha lançou seu novo livro  
No país dos contrastes – Memórias da infância ao Plano Real.  

O livro revisita a trajetória acadêmica e profissional que o levou até 
o mais bem-sucedido projeto de estabilização econômica do Brasil. 
A live de lançamento reuniu, em bate-papo, o Acadêmico Geraldo 
Carneiro e o economista Persio Arida, tendo a mediação feita 
pelo editor Roberto Feith. Contou com a participação especial do 
Acadêmico Marco Lucchesi.
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Academia	Brasileira	de	Letras	comemora	seu		
124.º	aniversário	em	formato	virtual
A Academia Brasileira de Letras 
comemorou seus 124 anos de 
fundação no dia 20 de julho, terça-
feira, em solenidade virtual. Em razão 
das restrições impostas pela pandemia, 
a cerimônia ocorreu exclusivamente 
pela internet.

O Acadêmico Celso Lafer foi o 
orador oficial da sessão, conduzida 
pelo Presidente Marco Lucchesi. 
Todo o conteúdo pode ser acessado 
no site da Instituição.

Na ocasião, o Presidente Marco 
Lucchesi descreveu ao público um 
resumo das inúmeras atividades 
realizadas pela Casa de Machado de 
Assis durante o ano de 2021, desde 
encontros internacionais a doações de 
livros.

Também foram apresentadas 
a sexta edição do Vocabulário 
Ortográfico da Língua Portuguesa e 
as placas de sinalização das residências 

históricas de Acadêmicos da ABL 
residentes no Rio de Janeiro, um 
projeto em desenvolvimento pela 
Academia. O Presidente da Academia 
Brasileira de Letras também discursou 
sobre importantes protocolos firmados 
em prol da leitura com instituições 
como a Câmara dos Deputados 
e o Instituto Benjamin Constant 
e enumerou alguns dos muitos 
encontros com Academias estrangeiras 
realizados no último ano.

Ao final da solenidade, o 
violoncelista Hugo Pilger apresentou 
um concerto especial, no qual 
executou a “Sonata para 2 violoncelos 
em ré menor”, de Joseph Bodin de 
Boismortier (Allemande Gravement, 
Gayment, Lentement e Gigue 
Moderato). A música de abertura 
apresentada no evento, “Saudade do 
Seu Jota”, foi composta e executada 
por Eurípedes Junior.

o PreSidente marco luccheSi tranSmitiu a SeSSão comemorativa doS 124 anoS da aBl a Partir da 
região oceÂnica de niterÓi

hugo Pilger

o acadÊmico celSo laFer 
Foi o orador da SeSSão

PlacaS de SinaliZação na reSidÊncia 
de rodrigo octavio Filho

124.º aniversário da aBl AcAdemiA BrAsileirA de letrAs AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Academia	Brasileira	de	Letras,	Prefeitura	do	Rio	e	
Instituto	Rio	Patrimônio	da	Humanidade	(IRPH)	
inauguram	o	Projeto	“Circuito	da	Literatura”
A Academia Brasileira de Letras 
nomeou, em 2019, uma comissão 
formada pelos Acadêmicos Alberto 
Venancio Filho, Arno Wehling e 
Merval Pereira para desenvolveram 
o projeto “Circuito da Literatura”. 
O objetivo era sinalizar as casas dos 
acadêmicos no Rio de Janeiro para 
aposição de placas indicativas da 
passagem do Acadêmico por aquele 
endereço. Uma cartografia preciosa e 
necessária. Nas palavras do Presidente 
Marco Lucchesi: “Tatuando no 
corpo da cidade a inscrição de nomes 
ilustres, a comissão pretende resgatar 

parte da alma das ruas e das casas. 
Um gesto puramente simbólico, que 
valorize um patrimônio de conceitos. 
Um coro de vozes antigas convocadas, 
a fim de que possamos conhecer 
as harmonias perdidas que nos 
pronunciam.”

A ABL contou com a parceria da 
Prefeitura do Rio e do Instituto Rio 
Patrimônio da Humanidade (IRPH) 
para inauguração da primeira placa de 
sinalização, na residência de Rodrigo 
Octavio Filho, à Rua São Clemente, 
421 - Botafogo, que contou com a 
presença do prefeito Eduardo Paes.

circuito da literatura

PlacaS de SinaliZação na reSidÊncia 
de rodrigo octavio Filho

onde moravam oS 
acadÊmicoS
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Selos comemorativos AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Academia	Brasileira	de	Letras	e	Correios	criam		
selo	comemorativo	em	homenagem	a	João	do	Rio
A Academia Brasileira de Letras e 
a Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos produziram um selo 
comemorativo em homenagem 
ao centenário de falecimento do 
Acadêmico Paulo Barreto, conhecido 
por seu pseudônimo, João do Rio.

João do Rio foi o segundo 
ocupante da Cadeira 26, eleito em 
7 de maio de 1910, na sucessão 
de Guimarães Passos, e recebido 
pelo Acadêmico Coelho Neto em 
12 de agosto de 1910. Recebeu o 
Acadêmico Luís Guimarães Filho.

Nos diversos jornais em que 
trabalhou, granjeou enorme 

popularidade, sagrando-se como o 
maior jornalista de seu tempo. Usou 
vários pseudônimos, além de João do 
Rio, destacando-se: Claude, Caran 
d’Ache, Joe, José Antônio José.  
Como homem de letras, deixou obras 
de valor, sobretudo como cronista. 
Foi o criador da crônica social 
moderna. Como teatrólogo, teve 
grande êxito sua peça A bela madame 
Vargas, representada pela primeira 
vez em 22 de outubro de 1912, no 
Theatro Municipal. Seu enterro, 
um dos maiores da história carioca, 
realizou-se com cortejo de cerca de 
100 mil pessoas.

Academia	Brasileira	de	Letras	e	Correios	criam	selo	
comemorativo	em	homenagem	a	Oscar	Dias	Corrêa
A Academia Brasileira de Letras e 
a Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos produziram um selo 
comemorativo em homenagem 
ao centenário de nascimento do 
Acadêmico Oscar Dias Corrêa.

Oscar Dias Corrêa nasceu em 
em Itaúna, Minas Gerais, em 1.º 
de fevereiro de 1921. Foi o quarto 
ocupante da Cadeira 28. Foi eleito 
em 6 de abril de 1989, na sucessão de 

Menotti del Picchia, e recebido em 
20 de julho de 1989 pelo Acadêmico 
Afonso Arinos de Melo Franco. 

O Acadêmico exerceu uma  
extensa carreira na política brasileira. 
Atuou como Ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) de 1982 a 
1989, foi Deputado Estadual e Federal 
por Minas Gerais, Ministro da Justiça 
do governo José Sarney e Presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

AcAdemiA BrAsileirA de letrAs visita ao amazonas

Prefeitura	de	Manaus	e	intelectuais	recebem	visita		
do	Presidente	da	Academia	Brasileira	de	Letras
A Prefeitura de Manaus, por meio 
da Fundação Municipal de Cultura, 
Turismo e Eventos (Manauscult) e 
do Conselho Municipal de Cultura 
(Concultura), recebeu a visita do 
Presidente da ABL, Marco Lucchesi, 
no Palácio Rio Branco, no Centro 
Histórico, ocasião em que visitou a 
Mostra de Arte Indígena de Manaus e 

se reuniu com os artistas e lideranças 
indígenas. A recepção foi feita pelos 
Presidentes da Manauscult, Alonso 
Oliveira, e Concultura, Tenório 
Telles. A programação incluiu ainda 
em Manaus almoço com escritores e 
artistas de Manaus, visita ao Centro 
Histórico e à feira de Livros do 
Serviço Social do Comércio (SESC).

Primeira	visita	da	Academia	Brasileira	de	Letras	a	
Academia	Amazonense	de	Letras
O Presidente Marco Lucchesi 
realizou a primeira visita da Academia 
Brasileira de Letras a Academia 
Amazonense de Letras. Na visita 
institucional, foi recebido pelo 
Presidente Robério Braga e pelo 
Acadêmico Aristóteles Alencar.

Para o Presidente da Academia 
Amazonense de Letras, a visita foi um 

fortalecimento de laços que já eram 
estabelecidos e ressaltou: “Já existe 
uma troca entre as duas Academias, 
neste período de pandemia também 
o Presidente Lucchesi se mostrou 
solidário e preocupado com o 
Amazonas e agora poder realizar este 
encontro pessoalmente é de causar 
profunda alegria”.

encontro com liderançaS 
indígenaS no Palácio rio 
Branco, manauS.

acadÊmico ariStÓteleS alencar, 
acadÊmico marco luccheSi, 

PreSidente da aBl e acadÊmico 
roBério Braga, PreSidente 
da alm. no Salão noBre da 

academia amaZonenSe de letraS
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Visita ao Amazonas AcAdemiA BrAsileirA de letrAs AcAdemiA BrAsileirA de letrAs Encontro | Aldeia Zawar-Uhu

Presidente da ABL embarca em navio da Marinha do 
Brasil e faz Doação de Livros aos Ribeirinhos em Manaus
O Presidente Marco Lucchesi  
esteve em Manaus a convite do  
Comandante do 9.º Distrito Naval,  
Vice-Almirante Ralph Dias da Silveira  
Costa, onde pousou de helicóptero  
para acompanhar a expedição do  
Navio de Assistência Hospitalar  
Dr. Montenegro e do Navio Patrulha 

Fluvial Raposo Tavares, da Marinha 
do Brasil. Na ocasião fez a doação de 
livros, doados pela ABL à biblioteca 
do Colégio Bom Jesus do Puduarí, 
em uma comunidade do município de 
Novo Airão (AM) e a Escola Estadual 
Almirante Ernesto de Mello Baptista 
em Manaus. 

PrEsidEntE MArco LUcchEsi 
E o VicE-ALMirAntE rALPh 
DiAs DA silVeirA CostA.

PrEsidEntE MArco LUcchEsi 
E MArinhA do BrAsiL EM 
VisitA A coMUnidAdEs.

Foto AÉreA DA FlorestA 
AMAZÔnicA.

Encontro com lideranças indígenas em Belém do Pará
O Presidente Marco Lucchesi esteve em Belém do Pará para um encontro com 
as lideranças indígenas.

Presidente Marco Lucchesi visita Aldeia Zawar-Uhu no Pará
O Presidente Marco Lucchesi esteve no município de Garrafão do Norte no Pará 
na Aldeia Zawar-Uhu em encontro com o Cacique Clemente.

Visita a Belém do Pará
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confraternização natalina AcAdemiA BrAsileirA de letrAs AcAdemiA BrAsileirA de letrAs doações

Academia	Brasileira	de	Letras	realizou	confraternização	
natalina	com	todos	os	seus	colaboradores
A Academia Brasileira de Letras 
realizou junto com todos os 
seus colaboradores o evento de 
Confraternização Natalina. 

O Concerto da Orquestra de 
Cordas de Volta Redonda, sob a 
regência da Maestrina Sarah Higino, 

foi realizado no dia 10 de dezembro, 
as 15h30. 

Tivemos a oportunidade de 
comemorar mais um ano de união  
e dividir expectativas para o futuro.  
O evento foi transmitido via Zoom  
e através de um telão no Teatro. 

Academia	Brasileira	de	Letras	faz	doação	de	livros	a	escolas	do	Departamento	Geral	
de	Ações	Socioeducativas	do	Rio	de	Janeiro
A Academia Brasileira de 
Letras, através do protocolo 
de cooperação com as 
Edições Câmara (Câmara dos 
Deputados), realizou uma doação 
de livros a 15 escolas ligadas ao 
Departamento Geral de Ações 
Socioeducativas (Degase) da 
Secretaria de Estado de  

Educação do Rio de Janeiro.  
As doações atenderão 
adolescentes em cumprimento  
de medida socioeducativa.
 O Degase é um órgão 
vinculado à Secretaria de 
Estado de Educação e possui a 
responsabilidade de promover 
a socioeducação no Estado do 

Rio de Janeiro. As ações do 
Degase favorecem a formação 
de pessoas autônomas, cidadãos 
solidários e profissionais 
competentes, possibilitando a 
construção de projetos de vida e 
a melhor convivência familiar e 
comunitária.

Academia	Brasileira	de	Letras	envia	nova	remessa	de	doações	de	livros	para	a	ONG	
Ação	da	Cidadania
A Academia Brasileira de Letras 
dá continuidade ao projeto de 
doações de livros, dentro do 
protocolo estabelecido com a 
Câmara dos Deputados, para 
a ONG Ação da Cidadania. 
Assim, 29 comitês da ONG 
receberam doações em vários 
estados: Bahia, Maranhão, 
Tocantins, Paraná, Roraima, 

Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Rio de Janeiro etc. Sobre a 
parceria com a organização, 
o Presidente da ABL, Marco 
Lucchesi, afirmou que “a 
aproximação entre a Academia 
Brasileira de Letras e a ONG 
Ação da Cidadania guardam 
o marco simbólico: a fome é 
plural e é preciso combatê-la 

com urgência a partir de uma 
cultura ética. Fome biológica, 
fome de justiça e fome de livros. 
Queremos uma república na 
qual ninguém sofrerá qualquer 
discriminação por orientação 
afetiva, cultural ou religiosa.  
A fraternidade é uma imposição 
categórica”.

Academia	Brasileira	de	Letras	faz	doações	de	livros	a	instituições	de	diversas		
regiões	do	país
A Academia Brasileira de Letras 
realizou uma série de doações a 
diversas instituições da cidade do 
Rio de Janeiro.  
 A primeira instituição 
contemplada foi a Associação de 
Moradores da Cidade de Deus 

(Amunicom), instituição que 
oferece aos moradores atividades 
culturais e desportivas.  
 A segunda foi a ONG 
Garagem das Letras, localizada 
na Rocinha, onde são 
realizadas diversas atividades 

socioeducativas para jovens e 
adultos. A doação foi realizada 
em parceria com a Câmara 
dos Deputados e contemplou 
instituições que tratam de 
pacientes portadores  
de hanseníase. 
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AcAdemiA BrAsileirA de letrAs doaçõesdoações AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Ciasc	entrega	livros	doados	pela	ABL	e	capacita	servidores	para	desinfeção	na	Escola	
Municipal	Amadeu	Rocha
O Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo (Ciasc) 
entregou 102 livros doados pela 
Academia Brasileira de Letras 
(ABL) à Escola Municipal 
Amadeu Rocha. A instituição 
de ensino, localizada na Ilha do 

Governador, possui 372 alunos 
e dispõe de turmas até o quinto 
ano do ensino fundamental. 
 Na ocasião, os 40 servidores 
da escola, entre professores e 
funcionários administrativos, 
foram capacitados pelos 

instrutores da Escola de Defesa 
Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica do Ciasc para 
a desinfecção de ambientes e 
materiais de uso comum no 
combate à covid-19.

Primeiro-tenente (rm2-t) itiene nogueira e a diretora da eScola municiPal amadeu rocha durante a doação de livroS

Academia	Brasileira	de	Letras	faz	doação	de	livros	a	unidades	prisionais,	escolas	
públicas	e	hospital	no	Estado	do	Rio	de	Janeiro
A Academia Brasileira de 
Letras, através do protocolo 
de cooperação com as Edições 
Câmara, realizou doação de livros 
a 25 Unidades Prisionais, no Rio 
de Janeiro, que fazem parte do 
programa de redução de pena 
por meio da leitura. Também 

foram feitas doações ao Hospital 
de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico Henrique Roxo, 
em Niterói, e às Bibliotecas dos 
Cieps Nilo Peçanha e Rotary 
II, em Campos dos Goytacazes, 
Jacintho Xavier Martins, Rio 
das Ostras, Tobias Tostes e 

Conceição de Macabu; e dos 
Colégios Estaduais Irene, 
em Macaé; São Fidélis e São 
Francisco de Paula, em São 
Francisco de Itabapoana; e 
Carlos Drummond de Andrade 
e Jardim Cabuçu, em Nova 
Iguaçu.

Academia	Brasileira	de	Letras	faz	doação	de	livros	ao	Projeto	Social	“Favelivros”		
no	bairro	do	Caju,	Zona	Portuária	do	Rio	de	Janeiro.
A Academia Brasileira de 
Letras fez doação de livros 
à “Favelivros”, biblioteca 
comunitária localizada no bairro 

do Caju, Zona Portuária do 
Rio de Janeiro. o projeto social 
“Favelivros” é uma iniciativa 
de inovação social, sem fins 

lucrativos e tem como missão 
o estímulo à leitura com foco 
no compartilhar e no consumo 
consciente de livros

Academia	Brasileira	de	Letras	faz	doação	de	livros	a	bibliotecas	de	104	escolas	da	
região	metropolitana	do	Rio	de	Janeiro
A Academia Brasileira de 
Letras, através do protocolo 
de cooperação com as Edições 
Câmara (Câmara dos Deputados), 

realizou uma doação de livros a 
104 escolas estaduais da região 
metropolitana do Rio de 
Janeiro. A Diretoria Regional 

Metropolitana da Secretaria do 
Estado de Educação recebeu a 
remessa e fez a distribuição pelos 
colégios. 

Academia	Brasileira	de	Letras	faz	doação	de	livros	a	comunidades	ribeirinhas	no	
Norte	do	Brasil
A Academia Brasileira de Letras 
promoveu a doação de livros 
a comunidades ribeirinhas no 
Norte Brasileiro. A distribuição 
foi feita pelo Comando do  
4.º Distrito Naval. As instituições 
agraciadas com a doação foram 

as Escolas Municipais Mariocay 
e Casulo, ambas localizadas em 
Gurupá (PA); e Dom Pedro I, 
em Porto de Moz (PA). Esta 
ação conjunta entre a Academia 
Brasileira de Letras e a Marinha 
do Brasil decorre do Protocolo 

de Intenções assinado entre as 
duas instituições em julho de 
2020 que tem o objetivo de 
promover o acesso à cultura, por 
meio do transporte e doações 
de livros para comunidades 
ribeirinhas da região amazônica. 

Academia	Brasileira	de	Letras	faz	doação	de	livros	à	Biblioteca	do	Núcleo	
Independente	Comunitário	de	Aprendizagem	do	Jacarezinho
A Academia Brasileira de Letras 
fez doação de livros à Biblioteca 
do Núcleo Independente 
Comunitário de Aprendizagem 
do Jacarezinho. Mais de dez 

caixas de livros foram doadas. 
O Núcleo Independente e 
Comunitário de Aprendizagem 
(Nica) é um projeto de educação 
voltado para a população de 

baixa renda e moradora de 
comunidades e composto por 
três núcleos: pré-vestibular, 
alfabetização e projetos 
socioeducacionais.
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Academia	Brasileira	de	Letras	faz	doação	de	livros	à	Biblioteca	do	Retiro	dos	
Artistas
A Academia Brasileira de 
Letras, através do protocolo 
de cooperação com as 
Edições Câmara (Câmara dos 
Deputados), realizou uma 

doação de mais de 100 livros 
à Biblioteca do Retiro dos 
Artistas. O Retiro dos Artistas 
(ou Casa dos Artistas)é uma 
instituição brasileira que acolhe 

artistas idosos que passam por 
dificuldades. Atualmente são 
atendidos pela instituição cerca 
de 50 artistas idosos.

Academia	Brasileira	de	Letras	az	doação	de	livros	a	escolas	da	Diretoria	Regional	
Pedagógica	de	Unidades	Escolares	Prisionais	e	Socioeducativa
A Academia Brasileira de 
Letras, através do protocolo 
de cooperação com as 
Edições Câmara (Câmara 
dos Deputados), realizou 
uma doação de livros a 26 

escolas ligadas à Diretoria 
Regional Pedagógica de 
Unidades Escolares Prisionais e 
Socioeducativa. O Acordo de 
Cooperação entre a Academia 
Brasileira de Letras e a Câmara 

dos Deputados foi firmado em 
2019, prevendo a realização  
de ações conjuntas de 
disseminação da cultura  
nacional e de valorização do 
livro e da leitura.

Academia	Brasileira	de	Letras	faz	doação	de	livros	à	unidade	de	São	João	de	Meriti	
do	Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	Tecnologia	do	Rio	de	Janeiro
A Academia Brasileira de Letras 
realizou uma doação de livros à 
unidade de São João de Meriti 
do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro (IFRJ). O IFRJ é uma 
instituição de educação pública e 
gratuita com oferta de Cursos de 
Formação Inicial e Continuada, 
Técnicos de Nível Médio, 

Educação de Jovens e Adultos, 
Graduação em Bacharelado, 
Licenciatura e Tecnologia e  
Pós-graduação Lato e Stricto 
Sensu.

AcAdemiA BrAsileirA de letrAs Programa Força no esportedoações AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Academia	Brasileira	de	Letras	faz	doação	de	livros	a	comunidades	ribeirinhas	do	
estado	do	Acre
Por ocasião da “Operação 
Acre”, o Navio de Assistência 
Hospitalar Dr. Montenegro, 
distribuiu os exemplares doados 
em Escolas e Unidades básicas de 

saúde nas seguintes comunidades 
ribeirinhas No estado do Acre: 
da Várzea; Cumaru; Santa 
Rosa; São Pedro; e Foz do 
Paraná. A contribuição feita pela 

Academia Brasileira de Letras e 
entregue pela Marinha do Brasil 
faz parte de um protocolo de 
intenções assinado entre as duas 
instituições.

Acadêmico	Marco	Lucchesi	almoça	no	Centro	de	Instrução	Almirante	Sylvio	de	
Camargo,	da	Marinha	do	Brasil	e	visita	escola	atendida	pelo	Programa	Força	no	
Esporte	(PROFESP)
O Acadêmico Marco Lucchesi 
almoçou no Centro de Instrução 
Almirante Sylvio de Camargo 
(CIASC) na Ilha do Governador, 
com os Almirantes Carlos Chagas 
Vianna Braga e Cláudio leite.
 Após o almoço o Acadêmico 
visitou uma escola atendida pelo 
Programa Força no Esporte 
(PROFESP).
 O PROFESP é um 
programa social desenvolvido 
pelo Ministério da Defesa 

(MD), em parceria com o 
Ministério do Esporte (ME), o 
Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS) e a Secretaria 
Nacional da Juventude 
(SNJ), operacionalizado por 
Organizações Militares (OM) 
da Marinha do Brasil (MB), do 
Exército Brasileiro (EB) e da 
Força Aérea Brasileira (FAB).  
O PROFESP tem como finalidade 
a promoção da valorização do 
indivíduo, a redução de riscos 

sociais e o fortalecimento da 
cidadania, da inclusão e da 
integração social, por meio do 
acesso à prática de atividades 
esportivas, educacionais e  
de atividades socialmente 
inclusivas. 
 O programa destina-se ao 
atendimento de crianças, jovens 
e adolescentes, preferencialmente 
em situação de vulnerabilidade 
social, matriculados na rede 
pública.
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Bibliotecas	Hospitalares
Biblioteca do Centro Mineiro de 

Toxicomania/FHEMIG, MG
Biblioteca do Hospital Estadual Sumaré, SP
Biblioteca do Hospital Universitário  

Cajuru/PUCPR, PR
Biblioteca do Núcleo de Ensino e Pesquisa 

da Maternidade Odete Valadares, Belo 
Horizonte, MG

Biblioteca do Núcleo de Ensino e Pesquisa 
Hospital João XXIII da Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas  
Gerais, MG

Biblioteca do Pronto Socorro Municipal 
Balneário São José, SP

Biblioteca Hélio Durães Alkmin (Instituto 
Raul Soares – área de Saúde Mental),  
da Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais, MG

Biblioteca Infantil do Instituto Pro-Sangue  
e Orgãos (IPSO), SP

Bibliotecas	em	Geral
Biblioteca do Retiro dos Artistas, RJ
Biblioteca do Sesc Universitário Goiânia, GO 
Biblioteca pública itinerante no Projeto de 

extensão ‘Leitura é Saúde’ no Bairro Santa 
Inês – Belo Horizonte, MG

Biblioteca Pública Municipal Augusto José 
Ribeiro de São Francisco do Sul, SC 

Fundação Cultural Casimiro de Abreu, RJ

Unidades	Prisionais
SEAPAT – Penitenciária Alfredo Tranjan, 

Complexo Penitenciário de Gericinó, 
Bangu II, RJ

SEAPBD – Penitenciária Luiz Fernandes 
Bandeira Duarte, Resende, RJ

SEAPBM – Instituto Penal Benjamin de 
Moraes Filho, Complexo Penitenciário de 
Gericinó, RJ

SEAPBS – Penitenciária Bandeira Stampa, 
Complexo Penitenciário de Gericinó, 
Bangu IX), RJ

Doação	de	livros SEAPCK – Cadeia Pública Constantino 
Cokotós, Niterói, RJ

SEAPEB – Penitenciária Industrial 
Esmeraldino Bandeira, Complexo 
Penitenciário de Gericinó, RJ 

SEAPEC – Instituto Penal Edgard Costa, 
Niterói, RJ

SEAPGC – Penitenciária Gabriel Ferreira 
de Castilho, Complexo Penitenciário de 
Gericinó, Bangu III-B, RJ

SEAPJFS – Cadeira Pública Joaquim 
Ferreira de Souza, Complexo Penitenciário 
de Gericinó, RJ

SEAPJL – Penitenciária Jonas Lopes de 
Carvalho, Complexo Penitenciário de 
Gericinó, Bangu IV, RJ

SEAPJP – Cadeia Pública Juíza Patrícia 
Acioli, São Gonçalo, RJ

SEAPLB – Penitenciária Lemos Brito, 
Complexo Penitenciário de Gericinó, 
Bangu VI, RJ

SEAPLP – Penitenciária Laércio da Costa 
Pelegrino, Complexo Penitenciário de 
Gericinó, Bangu I, RJ

SEAPMM – Penitenciária Milton Dias 
Moreira, Japeri, RJ

SEAPMS – Penitenciária Moniz Sodré, 
Complexo Penitenciário de Gericinó, RJ

SEAPNH – Presídio Nelson Hungria, 
Complexo Penitenciário de Gericinó, 
Bangu VII, RJ

SEAPPC – Instituto Penal Plácido Sá 
Carvalho, Complexo Penitenciário de 
Gericinó, RJ

SEAPPM – Cadeia Pública Pedro Melo  
da Silva, Complexo Penitenciário de 
Gericinó, RJ 

SEAPPO – Cadeia Pública Pedrolino  
Werling de Oliveira, Complexo 
Penitenciário de Gericinó,  
Bangú VIII, RJ

SEAPSR – Presídio Elizabeth Sá Rego, 
Complexo Penitenciário de Gericinó, 
Bangu V, Gericinó, RJ

SEAPTB – Penitenciária Talavera Bruce, 
Complexo Penitenciário de Gericinó, RJ

SEAPTD – Cadeia Pública Isap Tiago Teles 
de Castro Domingues, RJ

SEAPVP – Instituto Penal Vicente  
Piragibe, Complexo Penitenciário de 
Gericinó, RJ

Unidade Prisional da Polícia Militar,  
Niterói, Rio de Janeiro RJ

Unidades	de	Saúde	Prisional
SEAPHR – Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico, Niterói, RJ.
UBS – Unidade Básica de Saúde,  

Carandiru, SP

Escolas	da	Diretoria	Regional	
Pedagógica	de	Unidades	
Escolares	Prisionais	e	
Socioeducativas	(DIESP)
CE 1º Tenente PM Hailton dos Santos, RJ
CE Angenor de Oliveira Cartola, RJ
CE Candeia, RJ
CE Carlos Pereira Guimarães Filho, RJ
CE Escritor e Jornalista Graciliano  

Ramos, RJ
CE Evandro Joao da Silva, RJ
CE Gildo Candido da Silva, RJ
CE Henrique de Souza Filho – Henfil, RJ
CE Irma Terezinha de Barros, RJ
CE Jornalista Barbosa Lima Sobrinho, RJ
CE Jose Lewgoy, RJ
CE Luiza Mahin, RJ
CE Maria Montessori, RJ
CE Marinheiro João Candido da  

Silva, RJ
CE Mario Lago, RJ
CE Mario Quintana, RJ
CE Padre Bruno Trombetta, RJ
CE Padre Carlos Leoncio da Silva, RJ
CE Professor Carlos da Costa, RJ
CE Professora Alda Lins Freire, RJ
CE Professora Sonia Maria Menezes  

Soares, RJ
CE Roberto Burle Marx, RJ
CE Rubem Braga, RJ
CE Rui Barbosa, RJ
CE Theodoro Sampaio, RJ

Degase	–	Departamento	Geral	
de	Ações	Sócioeducativas
CAI – Centro de Atendimento Integrado, 

Internação, Belford Roxo, RJ
CENSE – Centro de Socioeducação Dom 

Bosco, Internação, RJ
CENSE Campos – Centro de Socioeducação 

Professora Marlene Henrique Alves, 
Internação e Internação Provisória, RJ

CENSE Ilha – Centro de Socioeducação 
Gelso de Carvalho Amaral, Internação 
Provisória, Ilha do Governador, RJ

CENSE Maria Luiza Marcate Ramos, 
Internação Provisória, Ilha do  
Governador, RJ

CENSE Nova Friburgo – Dr. Antonio Elias 
Dorea de Araújo Bastos, Internação e 
Internação Provisória, RJ

CENSE PACGC – Unidade de internação 
feminina Professor Antonio Carlos 
Gomes da Costa, Internação e Internação 
Provisória, RJ

CRIAAD Barra Mansa – Centro de 
Recursos Integrados de Atendimento ao 
Adolescente, Semiliberdade, RJ

CRIAAD Campos – Centro de Recursos 
Integrados de Atendimento ao 
Adolescente Semiliberdade, RJ

CRIAAD Duque de Caxias – Centro de 
Recursos Integrados de Atendimento ao 
Adolescente Semiliberdade, RJ

CRIAAD Galeão – Centro de Recursos 
Integrados de Atendimento ao 
Adolescente Semiliberdade, RJ

CRIAAD Santa Cruz – Centro de Recursos 
Integrados de Atendimento ao 
Adolescente Semiliberdade, RJ

CRIAAD São Gonçalo – Centro de 
Recursos Integrados de Atendimento ao 
Adolescente Semiliberdade, RJ

CRIAAD Teresópolis – Centro de 
Recursos Integrados de Atendimento ao 
Adolescente Semiliberdade, RJ

EJLA – Escola João Luiz Alves, Internação, 
RJ

CE	–	Colégios	Estaduais
CAIC – Centro de Atenção Integrada à 

Criança Theophilo de Souza Pinto, RJ 
CE 20 de Julho, RJ
CE Acari, RJ
CE Adlai Stevenson, RJ 
CE Agripino Grieco, RJ 
CE Almirante Tamandaré, RJ
CE Anita Garibaldi, RJ 
CE Antônio da Silva, RJ
CE Antonio Houaiss, RJ 
CE Antonio Pinto de Moraes, RJ
CE Aurelino Leal, RJ
CE Bahia, RJ 
CE Bernardo de Vasconcelos, RJ 
CE Brant Horta, RJ
CE Brigadeiro Castriotto, RJ
CE Cardeal Arcoverde, RJ
CE Central do Brasil, RJ 
CE Charles Chaplin, RJ 
CE Chile, RJ 
CE Cidade de Lisboa, RJ 
CE Colégio Estadual Duque de  

Caxias, RJ
CE Colégio Estadual José Rascão, RJ
CE Colégio Estadual Rio de Areia, RJ
CE Compositor Manaceia Jose de  

Andrade, RJ 
CE Conde Afonso Celso, RJ 
CE Conde De Agrolongo, RJ 
CE Conde Pereira Carneiro, RJ
CE Conselheiro Josino, RJ
CE Conselheiro Macedo Soares, RJ
CE Cuba, RJ 
CE Cyro Monteiro, RJ 
CE Deputado Pedro Fernandes, RJ 
CE Dom Helder Câmara, RJ
CE Doutor Barros Barreto, RJ
CE Doutor Feliciano Sodré, RJ
CE Doutor Francisco de Paula  

Paranhos, RJ
CE Doutor Mário Guimarães, RJ
CE Dunshee de Abranches, RJ 
CE Edmundo Silva – Araruama – RJ
CE Embaixador Barros Hurtado, RJ 
CE Embaixador Raul Fernandes, RJ

CE Francisco Jobim, RJ 
CE Francisco Palheta, RJ 
CE General Dutra, RJ
CE General Osório, RJ 
CE Geraque Colet, RJ
CE Gomes Freire de Andrade, RJ 
CE Graciliano Ramos, RJ
CE Guadalupe, RJ 
CE Guilherme Briggs, RJ
CE Hebe Camargo, RJ
CE Heitor Lira, RJ 
CE Hispano Brasileiro João Cabral de  

Melo Neto, RJ
CE Irene, RJ 
CE Jacintho Xavier Martins, RJ
CE João de Oliveira Botas, RJ
CE Joao Pessoa, RJ
CE Jornalista Rodolfo Fernandes, RJ 
CE Jornalista Tim Lopes, RJ
CE José Bonifácio, RJ
CE Jose Eduardo de Macedo Soares, RJ
CE Jose Marti, RJ 
CE Julião Nogueira, RJ
CE Lauro Sodré, RJ
CE Leonel Azevedo, RJ 
CE Luis de Camões, RJ 
CE Marechal João Baptista de  

Mattos, RJ 
CE Marques Rebelo, RJ
CE Mato Grosso, RJ 
CE Max Fleiuss, RJ 
CE Ministro Orozimbo Nonato, RJ 
CE Montebello Bondim, RJ
CE Nobui Yamagata, RJ
CE Nun’álvares Pereira, RJ 
CE Olavo Josino de Salles, RJ 
CE Olga Benário Prestes, RJ 
CE Olinto da Gama Botelho, RJ
CE Oscar Macedo Soares, RJ
CE Oswaldo Teixeira, RJ
CE Parana, RJ
CE Pastor Miranda Pinto, RJ
CE Paulo Freire, RJ 
CE Pernambuco, RJ
CE Prefeito Mendes de Moraes, RJ 
CE Prof. Sônia do Amaral, RJ

AcAdemiA BrAsileirA de letrAs doaçõesdoações AcAdemiA BrAsileirA de letrAs
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CE Professor Augusto Motta, RJ
CE Professor Joel De Oliveira, RJ
CE Professor Jose Accioli, RJ 
CE Professor Jose de Souza  

Marques, RJ
CE Professor Manoel Mauricio de 

Albuquerque, RJ 
CE Professor Sousa da Silveira, RJ
CE Professor Clóvis Monteiro, RJ
CE Professor Horácio Macedo, RJ
CE Professor João Borges de Moraes, RJ 
CE Professora Alcina Rodrigues de  

Lima, RJ
CE Professora Diuma Madeira, RJ 
CE Professora Eliana de Almeida  

Santos, RJ
CE Professora Jeannette de Souza Coelho 

Mannarino, RJ
CE Professora Luiza Marinho, RJ
CE Professora Maria de Lourdes de  

Oliveira Lavor – tia lavor, RJ
CE Professora Maria José Raunheitti 

Duccini, RJ
CE Professora Maria Nazareth Cavalcanti 

Silva, RJ
CE Professora Sonia do Amaral  

Torres, RJ
CE Professora Sonia Regina Scudese 

Dessimoni Pinto, RJ
CE Republica de Angola, RJ
CE Republica de Cabo Verde, RJ 
CE Republica de Guine Bissau, RJ 
CE República do Peru, RJ
CE Rodrigo Otávio Filho, RJ 
CE Rosa Luxemburgo, RJ 
CE Rotary II, RJ
CE Rotary, RJ
CE Ruy Barbosa, RJ 
CE Santo Antonio de Pádua, RJ 
CE Santos Dumont, RJ 
CE São Cristovão, RJ
CE São Fidélis, RJ
CE São Francisco, RJ
CE Sargento PM Antonio Carlos Oliveira  

de Moura, RJ
CE Senador Francisco Gallotti, RJ

CE Subtenente Cláudio Hentzy, RJ
CE Subtenente PM Claudio Hentzy  

Ferreira, RJ
CE Tenente General Napion, RJ 
CE Teresa Cristina, RJ 
CE Tobias Tostes, RJ 
CE Vila Bela, RJ
CE Visconde de Cairu, RJ 
CE Waldemiro Potsch, RJ
CE Amapá, RJ 
CE Barão de Macaúbas, RJ 
CE Bélgica, RJ 
CE Bolívar, RJ
CE Itália, RJ 
CE João Kopke, RJ
CE João Marques dos Reis, RJ
CE Josué de Castro, RJ
CE Maranhão, RJ 
CE Olegário Mariano, RJ 
CE Olímpia do Couto, RJ 
CE Paraíba, RJ 
CE São João Batista, RJ 
CE Virgílio de Melo Franco, RJ
CEJA Professor Cordelino Teixeira  

Paulo, RJ
CIE Guarani Karai Kuery Renda, RJ
EE José de Paula Barreto, RJ
Instituto de Educação Carmela  

Dutra, RJ
Instituto de Educação Professora  

Ismar Gomes de Azevedo, RJ

CIEP	–	Centros	Integrados		
de	Educação	Pública
CIEP 041 Vital Brazil, RJ
CIEP 057 Nilo Peçanha, RJ
CIEP 075 Cabuçu, Nova Iguaçu, RJ 
CIEP 092 Frederico Fellini, RJ
CIEP 117 Carlos Drummond de Andrade 

Intercultural Brasil – Estados Unidos – 
Nova Iguaçu, RJ

CIEP 146 Professor Cordelino Teixeira 
Paulo, RJ 

CIEP 148 Carlos Élio Vogas, RJ
CIEP 168 Ilda Silveira Rodrigues, RJ
CIEP 173 Rainha Nzinga Angola, RJ 

CIEP 188 Mariano Flor Cavalcante, RJ
CIEP 195 Aníbal Machado, RJ
CIEP 206 Cyrene Moraes Costa, RJ
CIEP 207 Gilson Amado, RJ
CIEP 244 Oswaldo Aranha, RJ
CIEP 258 Astrogildo Pereira, RJ
CIEP 262 Curvelina Dias Curvello, RJ
CIEP 272 Gabriel Joaquim dos  

Santos, RJ
CIEP 307 Djanira, RJ 
CIEP 317 Aurélio Buarque de  

Holanda, RJ
CIEP 323 Maria Werneck de Castro, RJ 
CIEP 326 Professor Cesar Pernetta, RJ 
CIEP 339 Mario Tamborindeguy, RJ 
CIEP 346 Belarmino Alfredo dos  

Santos, RJ
CIEP 355 Roquete Pinto, RJ
CIEP 358 Alberto Pasqualine, RJ
CIEP 372 Paulo Leminsky, RJ
CIEP 379 Raul Seixas, RJ
CIEP 384 Gonçalves Dias, RJ
CIEP 387 Hans Christian Andersen, RJ
CIEP 390 Chão de Estrelas, RJ
CIEP 391 Professor Robson Mendonca  

Lou, RJ
CIEP 450 Di Cavalcanti, RJ
CIEP 451 Elisa Antônia Rainho  

Dias, RJ
CIEP 457 Doutor Jose Elias Mello dos 

Santos, RJ

CAPS	–	Centros	de	Atenção	
Psicossocial	
AMA – Assistência Médica Ambulatorial, 

UBS Califórnia, Vila Califórnia, SP
AMA – Assistência Médica Ambulatorial, 

UBS Integrada Jardim Icaraí,  
Quintana, SP

CAPS Adulto II, Casa Verde, SP
CAPS Adulto II, Jaçanã, SP
CAPS Adulto II, Sapopemba, SP
CAPS Adulto III, Pirituba Casa Azul,  

Pirituba, SP
CAPS Adulto III, Brasilândia, SP
CAPS Adulto III, Butantã, SP

CAPS Adulto III, Itaim Bibi, SP
CAPS Adulto III, Lapa, SP
CAPS Adulto III, Leopoldina, SP
CAPS Adulto III, Mandaqui, SP
CAPS Adulto III, Santana, SP
CAPS Adulto, Perus, SP
CAPS Adulto, Pinheiros, SP
CAPS Infanto Juvenil II, Nise da  

Silveira, SP
CAPS Infanto Juvenil III, Santana, SP
CAPS Infanto Juvenil, Perus, SP
CAPS Infanto Juvenil, Sapopemba, SP
CAPS Infanto Juvenil, Vila Maria, SP
CAPS Infanto Juvenil, Vila Prudente, SP

UBS	–	Unidade	Básica	de	
Saúde
UBS – Unidade Básica de Saúde, Fazenda 

de Jutai, SP
UBS – Unidade Básica de Saúde, Jardim 

Colombo, SP
UBS – Unidade Básica de Saúde, Jardim  

dos Eucaliptos, SP
UBS – Unidade Básica de Saúde, Jardim 

Guairacá, SP
UBS – Unidade Básica de Saúde, Vila  

Alpina, SP

CECCO	–	Centro	de	
Convivência	e	Cooperativa
CECCO Vila Maria Trote – Centro de 

Convivência e Cooperativa, Unidade  
de Saúde, SP

CECCO VP – Centro de Convivência e 
Cooperativa, Unidade de Saúde, SP

Comitês	–	ONG	Ação	da	
Cidadania	
Ação da cidadania comitê Roraima, RO
Ação da Cidadania Curitiba e Região 

Metropolitana, PR
Ação da cidadania, SP
Ação do Bananal, Duqye de Caxias, RJ
Ação Social Magno de Carvalho,  

Mesquita, RJ
Amigos do Chapéu Mangueira, RJ

Associação Comitê Ponto Chic, Nova 
Iguaçú, RJ

Associação de Moradores e Amigos  
dos Bairros Jardim Canaã, Itamaraty, 
Belterra e Adjacências, Nova Iguaçu, RJ.

Centro Cultural Comunitário Chocobim 
Saracuruna, Duque de Caxias RJ

Centro de Convivência Arte & Vida, 
Arapongas, PR

Comitê Caxias e Região Serrana do RS  
da Ação da Cidadania, RS

Comitê da Cidadania Bem Aventurado, 
Magé, RJ

Comitê Gaúcho de Ação da Cidadania, RS
Comitê Maranhão, MA
Comunidade da Barão, RJ
Creche Meu Pedacinho de Chão, RJ
Decolores, Santa Cruz, RJ
Estrela do Amanhã do Jardim  

Guaratiba, RJ
Fé e Coragem/Pastoral Social, Paróquia 

Nossa Senhora do Rosário, RJ
FEMUCOOP – Federação de Mulheres 

Artesã e Cooperativa Municipal de 
Material Reciclável, RJ

Formiguias do lar, RJ
Instituto Mãos à Obra, RJ
Instituto Projeto Atitude Social, RJ
Missões avante por Cristo, RJ
ONG CSPN, RJ
ONG Mara Lucia Araújo, RJ 
Porto Seguro Sul da Bahia, BA
Projeto luz da vida, Nova Iguaçú, RJ
Varanda Literária Maria de Lourdes  

Miranda, Duque de Caxias, RJ

Quilombo
Santa Rita do Bracuí, Angra dos Reis, RJ

Doações	à	Marinha	do	Brasil
O Centro de Instrução Almirante Sylvio 

de Camargo (CIASC) entregou, em 12 
de maio, livros doados pela Academia 
Brasileira de Letras à Escola Municipal 
Amadeu Rocha. A instituição de ensino, 
localizada na Ilha do Governador, 

possui 372 alunos e dispõe de 
turmas até o quinto ano do ensino 
fundamental.

No período de 27 a 29 de junho, o 
Comando do 4º Distrito Naval distribuiu 
em comunidades ribeirinhas livros 
doados pela Academia Brasileira de 
Letras. A entrega foi realizada pelo 
Navio-Patrulha Guanabara, nas  
escolas municipais Mariocay e Casulo, 
ambas localizadas em Gurupá-PA; e 
Dom Pedro I, em Porto de Moz-PA. 
O protocolo, assinado em 2020, tem 
o objetivo de unir esforços para 
promover o acesso à cultura, por meio 
do transporte e doações de livros para 
as comunidades ribeirinhas da região 
amazônica.

A Academia Brasileira de Letras realizou, 
dia 16 de novembro, doação de livros 
em parceria com a Marinha do Brasil, 
para a implantação da biblioteca 
da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental José Marcelino, em 
Marataízes, ES.

A Academia Brasileira de Letras realizou, 
dia 17 de novembro, a doação de livros a 
bibliotecas de escolas do Projeto Força 
no Esporte – PROFESP e, para a Escola 
de Engenharia da Marinha do Brasil, no 
Rio de Janeiro, RJ.

A Academia Brasileira de Letras fez, em 
24 de novembro, doação de livros para o 
Quartel de Base da Ilha das Flores, que 
remeterá para: a Tropa de Reforço, em 
São Gonçalo, e outra para o Museu de 
Base.

A Academia Brasileira de Letras doou, 
por força do protocolo que mantém 
com o Centro de Integração 
Almirante Silvio de Camargo, da 
Marinha do Brasil, livros para a 
premiação do concurso de redação 
Amazônia Azul, a serem entregues 
aos premiados e professores, no dia 
18 de dezembro.
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fundamentais sobre o meio ambiente no 
Brasil. O livro já foi traduzido para  
14 idiomas. O prefácio é da Historiadora 
Heloisa Starling, e a edição traz o processo 
de criação do volume, trechos do diário 
de trabalho e fotos. Entre lançamento e 
hoje, o romance vendeu cerca de 1.200 mil 
exemplares em 29 edições.

acadêmico José murilo de  
carvalho concede entrevista em 
evento da academia mineira de letras

O Acadêmico José Murilo de Carvalho 
participou de uma entrevista virtual que 
integra o projeto especial “22 entrevistas 
no Bicentenário da Independência” da 
Academia Mineira de Letras no dia 10 de 
junho. A entrevista, intitulada 'Os panfletos da 
Independência', foi mediada pelo Presidente 
da AML, Rogério Faria Tavares. A emissão foi 
transmitida pelo YouTube da instituição.  
 O Acadêmico falou sobre a imponente 
obra que organizou, em quatro volumes, 
junto com os professores Lúcia Bastos e 
Marcello Basile. Lançada pela Editora da 
UFMG em 2014, “Guerra Literária: Panfletos 
da Independência (1820-1823)” reúne um 
impressionante volume de textos produzidos, 
no contexto da Independência, na forma de 
panfletos, cartas, análises, reflexões, projetos, 
sermões, orações, discursos, catecismos, 
dicionários, poemas e relatos.

livro sobre trajetória de moacyr 
Scliar será lançado vitualmente no 
youtube

O Acadêmico, médico especialista em 
saúde pública e professor universitário, 
Moacyr Scliar, ganhou um livro dedicado 
à sua trajetória. Com autoria do médico e 
político Germano Bonow, a obra Moacyr 
Scliar: medicina, saúde pública e história foi 
lançada, com transmissão pelo canal oficial 
do Centro Histórico Cultural da Santa Casa 
no YouTube. O lançamento contou com 
uma sessão de autógrafos e participação 
de Judith Scliar e do ex-governador do Rio 
Grande do Sul, Jair Soares.

PrÊmioS

acadêmica nélida Piñon ganha 
Prêmio Pen clube de literatura

A Acadêmica Nélida Piñon ganhou o 
Prêmio Pen Clube de Literatura – 2020  
por sua mais recente obra, Um dia chegarei 
a Sagres, lançada no fim de 2021; e o 
evento transmitido ao vivo através das 
redes sociais do Pen Clube.

acadêmico antônio torres recebe 
Prêmio maestro guerra-Peixe de 
cultura

O Acadêmico Antônio Torres recebeu 
da Prefeitura Municipal de Petrópolis o 

Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura, 
na categoria “Notório Reconhecimento”. 
O Prêmio é o mais importante 
reconhecimento do cenário cultural da 
cidade de Petrópolis e o principal prêmio 
de cultura do interior do estado do Rio de 
Janeiro. Criado em 2009, tem o objetivo de 
homenagear os principais agentes culturais 
do município.

acadêmico Zuenir ventura participa 
da do programa “depoimentos 
cariocas”

O Acadêmico Zuenir Ventura participa do 
primeiro episódio da série “Depoimentos 
Cariocas”, do Arquivo Geral da Cidade.  
A cada mês, a cidade será tema de uma 
entrevista com uma personalidade carioca, 
seja ela de nascimento ou de coração. 
Os vídeos podem ser vistos no perfil do 
Arquivo Geral da Cidade no YouTube e 
também em áudio, por plataformas de 
podcast.

congreSSo

acadêmico celso lafer
O Acadêmico Celso Lafer participou do 

congresso “Discurso de Ódio e os Desafios 
Contemporâneos”, organizado pela OAB-SP 
e da Confederação Israelita do Brasil – 
(Conib). Foi expositor no painel “O Caso 
Ellwanger”, decidido pelo STF em 2003, que 
tratou do crime da prática do racismo, no 
qual atuou como amicus curiae.

homenagem

acadêmica lygia Fagundes telles 
é homenageada na Festa literária 
internacional da mantiqueira

A Acadêmica Lygia Fagundes Telles 
foi a autora homenageada pela edição 
de 2021 da Festa Literária Internacional 
da Mantiqueira (Flima), realizada de 

entreviSta

acadêmica ana maria machado
A Acadêmica Ana Maria Machado 

participou do programa virtual “Conversa 
com Escritor(a)”, realizado pelo YouTube. A 
mediação do evento foi feita pelo Professor 
Marcelo Batalha. A transmissão aconteceu 
pelo YouTube e está disponível aos usuários. 

acadêmico Zuenir ventura
O Acadêmico Zuenir Ventura concedeu 

entrevista ao Escritor e Jornalista Afonso 
Borges sobre a nova edição de seu livro 
Minhas histórias dos outros. A obra, 
publicada pela Objetiva, traz registros da 
experiência jornalística do Acadêmico em 
uma nova versão ampliada e revista.

acadêmica rosiska darcy de oliveira
A Acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira 

participou do programa de entrevistas  
ao vivo da jornalista Anna Ramalho.  
A transmissão foi feita pelo Instagram.  
O público acompanhou o programa pelo 
perfil da jornalista na rede social.

acadêmico Fernando henrique 
cardoso

O Acadêmico Fernando Henrique Cardoso 
concedeu entrevista ao Memorial da América 
Latina sobre suas memórias, a cultura 
latino-americana e a democracia.O público 
acompanhou a participação do Acadêmico 
pelo canal do YouTube e pelas redes sociais 
do Memorial da América Latina. Durante a 
emissão, o Acadêmico relembrou encontros 
com artistas, intelectuais e políticos  
latino-americanos, como o poeta Pablo 
Neruda.

acadêmica nélida Piñon
A Acadêmica Nélida Piñon concedeu uma 

longa entrevista ao Clube Literário “Nossa 

Literatura”, comandado pela Jornalista Eliz 
Oliveira. O evento foi realizado pelo YouTube.

Acadêmica Nélida Pinon concedeu uma 
entrevista para o canal La Hora Cervantes em 
evento na Caja de Las Letras.

acadêmico marco lucchesi
O Acadêmico Marco Lucchesi concedeu 

entrevista sobre Dante Alighieri, para a 
Universidade Federal de Minas Gerais. O 
evento foi transmitido pelo YouTube. 

acadêmico edmar lisboa Bacha
O Acadêmico Edmar Bacha foi 

entrevistado pelo site Virtu News, sobre 
abertura comercial e desenvolvimento, temas 
que integram sua pesquisa acadêmica.

José murilo de carvalho
O Acadêmico José Murilo de Carvalho 

participou de uma entrevista virtual 
que integra o projeto “22 Entrevistas 
no Bicentenário da Independência” da 
Academia Mineira de Letras, intitulada: 
“Os panfletos da Independência”, com a 
mediação do Presidente da AML, Rogério 
Faria Tavares. O Acadêmico falou sobre a 
obra que organizou, em quatro volumes, 
junto aos Professores Lúcia Bastos e 
Marcello Basile. Lançada pela Editora da 
UFMG em 2014, Guerra literária: panfletos 
da independência (1820-1823) reúne 
um impressionante volume de textos 
produzidos no contexto da Independência.

livroS

acadêmico arno Wehling participa 
de publicação sobre os 200 anos de 
criação do tribunal de Justiça de 
Pernambuco

O acadêmico Arno Wehling participou  
da obra comemorativa Tribunal de Justiça 
de Pernambuco – 200 anos de história, 

que celebra o bicentenário de criação do 
Tribunal de Justiça de Pernambuco. O 
capítulo escrito pelo Acadêmico recebeu o 
título de “A justiça colonial em Pernambuco 
– traços estruturais e dinâmica joanina”. O 
livro será disponibilizado no formato virtual 
gratuitamente, em formato PDF, no site do 
Memorial da Justiça, órgão responsável pela 
organização do projeto.

lançamento do livro À sombra da 
amizade: cartas de Israel Pedrosa a 
Marco Lucchesi 

A Editora Universidade Federal 
Fluminense (Eduff ) lançou o livro À sombra 
da amizade: cartas de Israel Pedrosa a 
Marco Lucchesi. A publicação trata da 
correspondência do pintor Israel Pedrosa 
ao poeta Marco Lucchesi e ilumina o 
percurso de amizade de dois destinos em 
sincronicidade. São aproximadamente vinte 
anos de escrita concentrados em sessenta 
e nove cartas organizadas por Felipe Lima.

edição comemorativa dos 40 anos  
do romance do acadêmico ignácio  
de loyola Brandão

Foi lançada a edição comemorativa 
dos 40 anos do romance Não verás país 
nenhum, do Acadêmico Ignácio de Loyola 
Brandão, considerado uma das distopias 
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debater a preservação da memória do 
Poder Judiciário brasileiro e foi parte das 
comemorações do Dia da Memória do 
Poder Judiciário. 

A conferência “Casa da Suplicação 
do Brasil: o Alvará de 10 de maio de 
1808”, apresentada pelo Acadêmico, está 
disponível para o público no canal do 
YouTube do CNJ.

acadêmico marco lucchesi  
realiza palestra para a diretoria 
regional metropolitana iii da 
Secretaria de estado de educação  
do rio de Janeiro

O Acadêmico Marco Lucchesi realizou, 
no dia 26 de maio, uma palestra aos 
docentes de Língua Portuguesa e aos 
diretores de escolas da Diretoria Regional 
Metropolitana III da Secretaria de 
Estado de Educação do Rio de Janeiro. 
As escolas de abrangência da Regional 
Metropolitana III estão localizadas na 
região metropolitana da cidade do Rio 
de Janeiro, cobrindo grande parte dos 
bairros da zona norte, com várias escolas 
localizadas em área de vulnerabilidade 
social.

acadêmico carlos diegues  
participa de bate-papo promovido  
pelo cineclube Sérgio ricardo 
memória viva

O Acadêmico Carlos Diegues participou 
de um bate-papo promovido pelo Cineclube 
Sérgio Ricardo Memória Viva. 

A conversa aconteceu após sessão de 
estreia do cineclube do curta-metragem 
Menino da calça branca, de Sérgio Ricardo, 
e que conta com a montagem de Nelson 
Pereira dos Santos e a participação 
de Ziraldo como ator. Em sua fala, o 
Acadêmico discutiu a obra do amigo 
e contemporâneo Sérgio Ricardo no 
audiovisual.

acadêmico candido mendes de 
almeida participa de palestra os 
caminhos da educação na pandemia

O Acadêmico Candido Mendes de 
Almeida participou de palestra virtual 
sobre os caminhos da educação na 
pandemia. O evento foi promovido 
pela Universidade Candido Mendes e 
integra as comemorações do aniversário 
de 119 anos da instituição. Também 
participaram da palestra o Ex-senador 
Cristovam Buarque e pró-reitores da 
universidade.

acadêmico marco lucchesi faz 
palestra de abertura sobre “allama 
iqbal: oriente ocidente”

O Acadêmico Marco Lucchesi foi 
convidado para participar da palestra de 
abertura “Allama Iqbal: Oriente Ocidente”, 
no ciclo de conferências da Cátedra 
Edward Saïd – Unifesp.

acadêmico edmar lisboa Bacha
O Acadêmico Edmar Lisboa Bacha 

participou de palestra on-line, para o Grupo 
de Estudos de Economia Brasileira do  
Iepe/Casa das Garças, sobre o Plano Real.

roteiro

acadêmico geraldo carneiro assina 
roteiro de documentário sobre a vida 
e a obra do acadêmico Sergio Paulo 
rouanet

O Acadêmico Geraldo Carneiro é o 
responsável pelo roteiro do documentário 
(em produção) sobre a vida e a obra 
do Acadêmico Sergio Paulo Rouanet. O 
filme Sergio Paulo Rouanet: O cidadão 
do mundo visa a mostrar a importância 
do pensamento do Acadêmico e de seu 
legado para as Ciências Sociais e a Cultura 
Brasileira. Aborda diferentes aspectos e 
etapas de sua vida de forma a revelar como 
sua filosofia universalista sustentou tudo o 

que construiu em sua vida, sendo inclusive 
o fundamento básico da Lei Rouanet, de 
sua autoria.

WeBinário

acadêmico antônio torres participa 
de webinário sobre a obra do 
acadêmico Jorge amado

O Acadêmico Antônio Torres integrou 
a programação do “II Webinário Estudos 
Amadianos: 20 anos de Permanência”. 
Criado pelo Grupo de Pesquisa Crítica 
Literária e Identidade Cultural (Clic) da 
Universidade Estadual da Bahia (Uneb), o 
“Webinário Estudos Amadianos” consiste 
em um instrumento de divulgação, difusão, 
apoio e incentivo a pesquisas e atividades 
extensionistas e de ensino em andamento 
e concluídas relacionadas à obra do 
Acadêmico, um dos autores brasileiros 
mais lidos em todo mundo. As inscrições 
puderam ser feitas através do site do 
evento.

meSa-redonda

acadêmico marco lucchesi participa 
do Festival do conhecimento da uFrJ

O Acadêmico Marco Lucchesi 
participou da mesa-redonda “Urgência da 
Multidisciplinaridade na Cibersociedade”, 
promovida pelo Festival do Conhecimento 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Também participaram da mesa 
Nelson Maculan, Ex-reitor da Universidade; 
Letícia Galluzi, Professora do NCE-UFRJ; 
Frederico Jandre, Professor da Coppe-
UFRJ, e Roberto Moraes, Professor do 
Núcleo de Pesquisa em Estratégia e 
Desenvolvimento do Instituto Federal 
Fluminense. A mediação foi feita por 
Rafael Barbosa, do Ippur-UFRJ. O evento 
foi transmitido pelo canal do YouTube do 
evento.
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modo virtual. Com a participação de 
31 convidados, o evento teve uma 
programação especial que celebrou sua 
obra e sua influência sobre a produção 
de três gerações literárias em nossa 
cultura. Incluiu ainda exibição de filmes 
e a publicação de um conto inédito da 
Acadêmica.

acadêmico ignácio de loyola 
Brandão é escolhido como 
Personalidade literária do ano pelo 
Prêmio Jabuti

O Acadêmico Ignácio de Loyola Brandão 
será a Personalidade Literária do Ano 
homenageada na 63.ª edição do Prêmio 
Jabuti. O anúncio foi feito no dia por 
representantes da Câmara Brasileira do 
Livro (CBL). 

Segundo o Presidente da CBL, Vitor 
Tavares, “é uma honra celebrar a vida e 
a obra de um autor que, em suas mais 
diversas formas de escrita, retrata tão 
bem o Brasil e sua complexidade”. 
Marcos Marcionilo, curador do Prêmio 
Jabuti, afirma que Loyola Brandão 
é “um autor o tempo todo atento a 
pensar literariamente o que foi, o que 
é e o que deve ser o Brasil” e que “sua 
obra acende em seus leitores e leitoras 
a chama de uma esperança crítica”, 
conforme publicado pelo jornal O 
Globo.

acadêmico edmar Bacha concede 
entrevista ao portal VirtuNews sobre 
a abertura econômica

O Acadêmico Edmar Bacha concedeu 
entrevista ao portal VirtuNews sobre 
os temas de abertura econômica e 
desenvolvimento, temas que integra a  
sua pesquisa acadêmica. 

Em sua fala, o Acadêmico lista os 
motivos e interesses que mantêm o Brasil 
preso ao protecionismo e fala sobre as 

perspectivas no pós-pandemia.  
A entrevista pode ser acessada pelo canal 
do portal VirTuNews no Youtube.

acadêmico alfredo Bosi é 
homenageado em evento promovido 
pela universidade de São Paulo

O Acadêmico Alfredo Bosi foi 
homenageado em um seminário on-line 
organizado pelo Instituto de Estudos 
Avançados da USP (IEA) e pela Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da USP (FFLCH). O evento “Presença de 
Alfredo Bosi” foi transmitido ao vivo pelo 
site da instituição.

Durante os quatro dias, foram 
abordados diferentes aspectos da vida 
e carreira do Acadêmico: sua relação 
com a poesia e a crítica literária, seu 
papel como ocupante da Cadeira 12 
da ABL, o ativismo em causas sociais, 
as ações em prol da educação, a 
presença à frente da revista Estudos 
Avançados, a tradução na Literatura e 
sua investigação sobre autores e temas 
específicos. Entre os convidados do 
evento, participaram os Acadêmicos 
Marco Lucchesi e Celso Lafer.

obra do acadêmico moacyr Scliar é 
celebrada em evento virtual

O livro A mulher que escreveu a 
Bíblia, escrito pelo Acadêmico Moacyr 
Scliar, foi a obra escolhida para o 
mais recente episódio da série de 
bate-papos virtuais sobre o legado 
do escritor. O legado do Acadêmico 
acumula mais de 80 livros publicados 
em mais de 20 idiomas. 

O encontro aconteceu na página do 
Facebook do Acadêmico e contou com 
a participação dos Acadêmicos Antônio 
Torres e Ignácio de Loyola Brandão com 
mediação de Túlio Milman e introdução de 
Cíntia Moscovich.

acadêmico antônio torres fala  
sobre 155 anos de nascimento de 
euclides da cunha

O Acadêmico Antônio Torres participou 
do Bate-papo “Literatura Euclidiana no 
Panorama Histórico-cultural Brasileiro”, 
na Casa de Cultura Euclides da Cunha, em 
comemoração aos 155 anos de nascimento 
do escritor.

acadêmica nélida Piñon é 
homenageada pelo instituto 
cervantes do rio de Janeiro

A Acadêmica Nélida Piñon foi 
homenageada pelo Instituto Cervantes  
do Rio de Janeiro. 

Em sua terceira edição, o evento 
intitulado “60 Anos de Ofício de um 
Coração Andarilho: Nélida Piñon”  
pertence a uma série de conferências 
mensais de extensão universitária 
coorganizada com a UFRJ.

deBate

acadêmico Joaquim Falcão
O Acadêmico Joaquim Falcão  

participou do debate on-line “Um Plano B  
para a Vacina: Respostas em Nível  
Subnacional”, do Centro Brasileiro de 
Relações Internacionais. Estiveram  
presentes o Governador da Bahia,  
Dr. Rui Costa, o Embaixador Marcos 
Azambuja e o Jornalista Fernando Gabeira.

PaleStra

acadêmico arno Wehling ministra 
palestra virtual em evento do 
conselho nacional de Justiça

O Acadêmico Arno Wehling participou, 
no dia 18 de maio, do I Encontro Nacional 
de Memória do Poder Judiciário, 
promovido pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). O evento destinou-se a 
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do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional). O processo de tombamento 
n.º 375–T48 foi aberto por iniciativa de 
Alcides da Rocha Miranda, Sphan/MES, 
que em correspondência de 3 de março 
de 1948 justificou assim a proposição: 
trata-se “da primeira edificação 
monumental, destinada a sede de 
serviços públicos, planejada e executada 
no mundo, em estrita obediência aos 
princípios da moderna Arquitetura”. O 
Decreto Lei n.º 25 de 1937 estabelece 
em seu Capítulo III, Art. 11., que “as 
coisas tombadas, que pertençam à 
União, aos Estados ou aos Municípios, 
inalienáveis por natureza, só poderão 
ser transferidas de uma à outra das 
referidas entidades”. Entretanto, esta 
inalienabilidade pode ser liberada por lei 
federal específica relativa àquele bem. 
E tudo indica que o Governo Federal 
pretende editar tal lei.

O MEC não pode ser vendido porque 
seu valor é incalculável. Quanto vale 
um prédio concebido, projetado e 
construído para ser um símbolo da 
cultura nacional? O edifício sobre 
pilotis pousa elegantemente na 
esplanada com jardins de Roberto Burle 
Marx e a escultura Juventude de Bruno 
Giorgi. No térreo, revestido com painéis 
de azulejos de Candido Portinari, 
encontram-se as obras de Prometeu 
e o Abutre, de Jacques Lipchitz. Por 
tudo isso, a sede do ministério passou 
a ser denominada, na década de 1970, 
Palácio Cultura.

A lâmina principal do prédio, com 16 
andares, possui a fachada sul totalmente 
envidraçada, a primeira nessas 
proporções no mundo, e a fachada  
norte é de dotada de um conjunto de 
brise-soleils horizontais móveis, também 
uma novidade. Em seu interior, as obras 
de artes ganham lugar de destaque. De 

Celso Antônio, temos as esculturas: a 
Moça em pé, no hall do elevador privativo 
e a Moça reclinada, no mezanino. De 
Adriana Janacópulos, temos a Mulher, 
localizada n. jardim do 2.º pavimento. De 
Candido Portinari, são os belos afrescos 
localizados no andar do gabinete do 
ministro. Jogos infantis, no hall do 2.º 
pavimento, e Ciclos econômicos no Salão 
Portinari. Os afrescos Escola de canto e 
Coro de Portinari ornamentam o Salão de 
Conferências Gilberto Freyre. Diversas 
outras obras de arte complementam a 
decoração dos pavimentos, dotados, 
também, de móveis especialmente 
projetados para o prédio por Oscar 
Niemeyer.

Desde 1996, o Palácio Gustavo 
Capanema integra a Lista Indicativa 
do Brasil ao reconhecimento como 
Patrimônio Mundial pela Unesco; 
portanto, é inegável o valor do Palácio 
Gustavo Capanema para a cultura 
nacional e torna-se, assim, impensável 
que se possa tratar esse símbolo do 
Brasil, moderno e amante das artes, 
como um simples prédio administrativo 
a ser vendido para gerar caixa para o 
Governo Federal.

Em 1943, o Palácio Capanema foi 
considerado, pelo Museu de Arte 
Moderna de Nova York, o edifício mais 
avançado em construção no mundo: 
“o Rio de Janeiro possui o mais belo 
edifício governamental no hemisfério 
ocidental – o novo Ministério da 
Educação e Saúde”, como destacou, 
à época, o jornal The New York Sun. 
Ele é a obra brasileira mais citada em 
livros de Arquitetura, mundo afora, 
como o primeiro edifício monumental 
do mundo a aplicar diretamente os 
conceitos da Arquitetura Moderna 
de Le Corbusier. As grandes obras 
que consagraram a geração de Lucio 

Costa e Oscar Niemeyer tiveram ali 
sua inspiração: Pampulha, Cidade 
Universitária da UFRJ e Brasília.

O MEC não pode ser vendido porque 
ele é Patrimônio do povo brasileiro.

Subscrevem este documento:
Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil – CAU Brasil
Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Rio de Janeiro – CAU/RJ
Departamento Rio de Janeiro do 

Instituto de Arquitetos do Rio de Janeiro 
– IAB-RJ

Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas 
no Estado do Rio de Janeiro – Sarj

Associação Brasileira de Ensino de 
Arquitetura e Urbanismo – Abeao

Associação Brasileira de Arquitetos 
Paisagistas – Abap

Associação Brasileira dos Escritórios 
de Arquitetura – Asbea

Regional Leste da Federação 
Nacional de Estudantes de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil – Fenea

Sociedade dos Engenheiros e 
Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro 
– Searj

Docomomo Brasil

2/8/2021
A Cinemateca Brasileira, sediada 

em São Paulo, é a quinta maior e mais 
completa do mundo. Guardiã de filmes e 
documentos da cultura cinematográfica 
do Brasil e da América Latina, tem 
um vasto repertório de imagens, que 
traduzem nossa História, desde o início 
do século XX.

Quinta-feira passada, 28 de julho, um 
incêndio abateu-se sobre o depósito da 
Cinemateca, destruindo uma parte de seu 
acervo.

É cedo para determinar quanto 
desapareceu nas chamas. Sabemos que foi 
uma tragédia anunciada, fruto do descaso, 

tradução

acadêmico marco lucchesi assina 
traduções de dois novos livros

O Acadêmico Marco Lucchesi acaba 
de lançar duas novas traduções pela 
Editora Mauad. A obra Prelúdio reúne trinta 
quartetos de Muhammad Iqbal (1877-1938), 
escolhidos e traduzidos para o português. 
De acordo com o Acadêmico, “Iqbal é o 
poeta do aberto, o poeta das esferas, no 
espaço da transição, de uma zona franca, 
além de fortes e fronteiras”. A segunda 
obra, Teologia mística, em uma segunda 
edição revista e aumentada, consiste na 
tradução dos textos do escritor grego 
Pseudo-Dionísio Areopagita, um dos eixos 
do Pensamento Ocidental, da Idade Média 
ao século XX, segundo o Acadêmico.

acadêmico marco lucchesi é 
traduzido para o turco

Foram publicados na antologia Virüs um 
ensaio e várias traduções dos poemas do 
Acadêmico Marco Lucchesi para o turco, 
feitas pelo poeta Tozan Alkan.

acadêmico marco lucchesi é 
traduzido para o espanhol

Foi publicado em espanhol o livro 
Elipsis y refraccion / Elipse e Refração do 
Acadêmico Marco Lucchesi traduzido pela 
professora Montserrat Villar Gonzalez.

Seminário virtual

acadêmico antonio cicero participa 
de seminário virtual promovido pela 
casa Fiat de cultura

O Acadêmico Antonio Cicero participou 
de um seminário virtual “Conversas sobre 
Perguntas”, promovido pela Casa Fiat 
de Cultura, pelo Memorial Minas Gerais 
Vale e pelo MM Gerdau – Museu das 
Minas e do Metal. O seminário apresentou 
visões diferentes sobre perguntas que 
surgem diante do atual cenário mundial. A 
participação do Acadêmico foi transmitida 
pelo canal do YouTube do Memorial Minas 
Gerais Vale e contou com a mediação de 
Daniella Zupo.

notaS oFiciaiS

14/8/2021
Diante da notícia veiculada sobre a 

iminência de que o Palácio Gustavo 
Capanema seja posto à venda por 
meio de sua inclusão em um “feirão de 
imóveis”, a Academia Brasileira de Letras 
tornou público seu repúdio a essa ideia 
estapafúrdia e revoltante.

Ao nos manifestarmos contra essa 
ameaça inaceitável a um ícone da 
Cultura Brasileira, somamo-nos às 
associações de arquitetos e urbanistas 
que já se pronunciaram a respeito e 
subscrevemos seu documento conjunto 
que transcrevemos a seguir:

O MEC NÃO PODE SER VENDIDO!
O Palácio Gustavo Capanema 

(originalmente sede do Ministério 
da Educação e Saúde Pública) está 
sob ameaça de privatização. Foi 
com assombro que a comunidade 
arquitetônica brasileira e internacional se 
deparou com a notícia de que o edifício, 
que é marco da Arquitetura Moderna, 
seria a “estrela de um ‘feirão de imóveis’” 
da União (Valor Econômico, 13/8/2021, 
Daniel Rittner) a ser anunciado no Rio de 
Janeiro.

Em 1935, Lúcio Costa foi encarregado 
por Gustavo Capanema (1900-1985), 
Ministro da Educação e Saúde Pública 
do Governo Getúlio Vargas, para 
elaborar o projeto com a colaboração 
de Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Jorge 
Machado Moreira, Affonso Eduardo 
Reidy e Ernani Vasconcellos. A jovem 
equipe de arquitetos brasileiros contou 
também com a consultoria do mestre da 
Arquitetura moderna, Le Corbusier.

O MEC, como é popularmente 
conhecido, não pode ser vendido 
porque é tombado pelo Iphan (Instituto 
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Portugal

acadêmico antônio torres 
participa do festival português 
“livros a oeste”

O Acadêmico Antônio Torres participou 
do festival “Livros a Oeste”, realizado pelo 
município de Lourinhã, em Portugal.  
O Acadêmico apresentou uma  
mesa-redonda junto ao escritor angolano 
Ondjaki, sob a coordenação do Jornalista 
português João Morales. 

Também deu entrevista ao programa 
Lusofonia e Política, da TV Kotter, de 
Lisboa, conduzida pelo jornalista Marcos 
Pamplona e o poeta Luís Felipe Sarmento.

acadêmico marco lucchesi 
participa de colóquio internacional 
sobre a obra de eduardo lourenço

O Acadêmico Marco Lucchesi participou 
de um colóquio internacional virtual sobre 
a obra do filósofo Eduardo Lourenço. O 
colóquio é promovido pela Universidade 
de Évora. Sua palestra, intitulada “Eduardo 
Lourenço: Guerra e Paz”, fez parte do dia 
de abertura do evento.

acadêmico antonio carlos Secchin
O Acadêmico Antonio Carlos Secchin 

foi o representante brasileiro do júri do 
grande Prêmio de Poesia de Oeiras, para a 
lusofonia. 

o Acadêmico Antonio Carlos Secchin 
abriu a 1.ª Bienal Internacional de Poesia 
de Oeiras, com a palestra “O que é uma 
capital de poesia?”.

acadêmico arno Wehling
O Acadêmico Arno Wehling participou 

do III Colóquio de História do Direito 
Luso-Brasileiro, na Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, apresentando 
trabalho sobre “Os deputados brasileiros 
nas Cortes portuguesas – percepções, 
ações e reações”.

O Acadêmico Arno Wehling participou 
nde sessão da Academia Portuguesa 
da História, na qual foi homenageado o 
historiador Joaquim Veríssimo Serrão, 
ex-presidente daquela instituição e Sócio 
Correspondente (cadeira 7) da Academia 
Brasileira de Letras. No encontro o 
Acadêmico falou sobre “Joaquim Veríssimo 
Serrão e a história luso-brasileira”.

acadêmico antonio cicero 
A Imprensa Nacional de Portugal acaba 

de publicar, sob a direção literária de 
Jorge Reis-Sá, uma edição da obra poética 
do Acadêmico Antonio Cicero intitulada: 
Guardar a cidade e os livros porventura.

eSPanha

acadêmico Paulo coelho ingressa 
na academia Xacobea na galícia

O Acadêmico Paulo Coelho recebeu 
o título de Acadêmico da Academia 
Xacobea, em cerimônia realizada no 
dia 3 de junho de 2021. A Academia 
Xacobea é uma instituição pública, não 
governamental e sem fins lucrativos, 

que regulamenta a criação e o regime 
jurídico das academias na Comunidade 
Autônoma da Galiza. Seu principal 
objetivo fundacional é a promoção e o 
desenvolvimento da pesquisa do estudo 
e da divulgação do Caminho de Santiago 
e do fenômeno Jacobeu em todos os 
seus aspectos, bem como a promoção e 
a divulgação de seus valores universais.

O Rei Filipe VI da Espanha também 
participou da cerimônia e, em seu 
discurso, proferiu sobre o novo 
Acadêmico: “Paulo Coelho, um peregrino 
do exterior, e cuja entrada na Academia 
Xacobea está sendo celebrada hoje, 
afirma que ‘Santiago não é o fim do 
Caminho, mas o começo’. O fim do 
Caminho físico dá lugar a um espiritual 
em que as experiências preciosas são 
as provisões do peregrino, e as etapas 
da vida são equivalentes àquelas do 
Caminho do Peregrino. Isto significa que 
a Galiza, entendida pelos antigos como 
o fim da terra, é também um começo 
que encerra infinitas possibilidades 
para aqueles que, chegando a estas 
latitudes, se tornam galegos adotivos 
que incorporam as virtudes desta amada 
terra da Espanha”.

acadêmico marco lucchesi 
O Acadêmico Marco Lucchesi teve o seu 

livro Elipsis y refracción, editora Lastura, 
apresentado na 14.a edição da Expoesía, 
em Soría, na Espanha, que este ano teve 
como tema “Palabra en el tiempo”.

lituÂnia

acadêmico celso lafer recebe 
a medalha de honra estrela da 
diplomacia lituana

O Acadêmico Celso Lafer foi 
condecorado com a Medalha de Honra 
Estrela da Diplomacia Lituana, outorgada 

AcAdemiA BrAsileirA de letrAs atividades no plano internacionalatividades AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

do desinteresse, do deplorável abandono 
a que o Governo Federal condenou a 
Cinemateca, cujo controle assumiu há dois 
anos. 

Funcionários especialistas e cineastas 
de todas as tendências, artistas e 
intelectuais não deixaram de alertar 
sobre os perigos iminentes do fogo 
que ameaçavam, e ainda ameaçam, a 
Cinemateca.

Só poderemos ampliar os ideais 
republicanos através da defesa da cultura 
e da preservação da memória, nas várias 
dimensões da arte, nas formas que 
contemplem, de forma ecumênica, a 
diversidade de atores e agentes culturais 
de nosso país.

19/6/2021
A Academia Brasileira de Letras exprime 

seu pesar pelas 500 mil vidas perdidas 
na pandemia da covid-19 e presta a 
mais sentida solidariedade às famílias 
enlutadas.

É urgente apressar a vacinação e 
reforçar as medidas não farmacológicas, 
como o uso da máscara, o álcool em gel e 
o distanciamento social.

Só através da ciência, da justiça e da 
solidariedade, valores constitutivos da 
civilização, encontraremos a saída contra o 
vírus e o negacionismo.

17/3/2021
O Brasil vive a maior crise sanitária 

de sua História. O número de 
contaminações e de mortes cresce 
de modo avassalador. Não podemos 
negar a realidade trágica na qual nos 
encontramos, tampouco aceitá-la 
como um destino irreversível. Devemos 
agir com eficácia e prontidão para 
recuperar o tempo perdido.

As instituições republicanas e a 
sociedade civil devem corresponder 
à altura de sua missão: defender 
protocolos sanitários, com a devida 
coragem para implementá-los; 
oferecer campanhas de informação 
nacional; propiciar a vacinação 
em massa; e defender o SUS, 
a Universidade e os centros de 
excelência e de pesquisa.

A economia e a saúde pública são 
aliadas, não inimigas. Investir no 
maniqueísmo “vida versus economia”, 
implica desrespeito à Constituição 
de 1988 e à Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, de que 
Austregésilo de Athayde foi coautor e 
signatário.

Em breve, chegaremos a 300 mil 
mortes. Não permitamos que esses 
números cresçam. O veredito do 
tribunal da História será irrecorrível.

19/1/2021
A Academia Brasileira de Letras celebra 

o horizonte de esperança das vacinas.
A ciência falou mais alto que o 

negacionismo. Vitória do Instituto 
Butantan, da Fiocruz e do Sistema Único de 
Saúde. Um legítimo divisor de águas.

O desafio prossegue, em múltiplas 
esferas. Não será breve nem simples. Mas 
foi dado um passo.

Renovamos o aplauso à comunidade 
científica e aos profissionais da saúde 
envolvidos no combate à pandemia.

15/1/2021
A Academia Brasileira de Letras 

manifesta a mais sentida solidariedade aos 
médicos deste país.

Aos que não faltam ao juramento de 
Hipócrates. Aos que combatem o descaso 
da necropolítica. Aos que arriscam a 
própria vida, num cenário sem insumos, 
sem dignidade e sem o mínimo de uma 
política sanitária.

A falta de oxigênio ficará na história. 
Como ferida aberta. 

Símbolo do descaso e do abandono. 
E, no entanto, vocês exercem uma tarefa 

imensa.
Melhor não precisassem de virtudes 

heroicas.
Mas, em tanta escuridão, o sacrifício de 

vocês brilha como o sol.
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AcAdemiA BrAsileirA de letrAs Setor de lexicologia e lexicografia

Acadêmico	
Evanildo	
Bechara
Diretor do Setor de 
Lexicologia e Lexicografia

O Setor de Lexicologia e 
Lexicografia, dirigido pelo 
Acadêmico Evanildo Bechara, 
representando a Comissão 
constituída também pelos 
Acadêmicos Arnaldo Niskier e 
Domício Proença Filho, elaborou a 
6.a edição do Vocabulário ortográfico 
da língua portuguesa (Volp), reunindo 
1.160 novas entradas colhidas 
em textos literários, científicos e 
jornalísticos, ou recebidas como 
sugestão por consulentes do Volp. 
Foram implementadas as devidas 
correções e adicionadas informações 
complementares aos verbetes, 
visando a oferecer ao público uma 
versão aumentada em seu universo 

lexical e em dia com a evolução 
da língua. A nova edição, com 
382 mil entradas, está disponível 
exclusivamente no site da ABL e 
pelo aplicativo oficial.

A equipe de Lexicologia e 
Lexicografia deu continuidade à 
pesquisa e à redação de verbetes 
da seção Novas Palavras, dedicada 
à exposição semanal, no site e nas 
redes sociais da Instituição, de 
novos vocábulos ou expressões 
que passaram a ter uso corrente 
na Língua Portuguesa, com suas 
respectivas definições, abonações e 
referências. 

No tocante ao serviço ABL 
Responde, foram recebidas e 
respondidas 5.240 questões sobre 
Língua Portuguesa, enviadas por 
consulentes de todo o país. 

No primeiro semestre de 2021, 
o Setor prosseguiu com a redação 
preliminar de verbetes do segundo 
volume do Dicionário de Machado  
de Assis.

Juntamente à CTInfo e o Setor 
de Mídias e Eventos, a Lexicologia e 
Lexicografia deu início ao Dicionário 
da língua portuguesa da ABL (em 
versão on-line), obra de referência 
acadêmica, sincrônica e funcional, 
de acesso livre, em constante 
atualização e que apresenta todas as 
informações relevantes e facilidades 
de uso que um dicionário digital 
propicia. Estima-se alcançar o 
registro de 200 mil entradas e 
subentradas.

atividades no plano internacional AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

pelo Ministério das Relações Exteriores 
da República da Lituânia. A cerimônia 
ocorreu em 18 de agosto, na cidade 
de São Paulo, e foi conduzida por 
Vytautas Umbrasas, Cônsul-geral da 
República da Lituânia. Em seu discurso, 
o Cônsul enfatizou o trabalho realizado 
pelo Acadêmico, que contribuiu para o 
desenvolvimento da cooperação cultural 
bilateral lituano-brasileira e para a 
imagem positiva da Lituânia no Brasil.

itália

o acadêmico marco lucchesi 
participa de maratona literária

O Acadêmico Marco Lucchesi 
participou da maratona literária virtual 
“Dante nel mondo”, organizada pelo 
Centro do Livro e da Leitura e o jornal 
Corriere della Sera que transmitiu a 
leitura do Canto 33, do Paraíso, e de dois 
de seus poemas, para o projeto “Umana 
divina geometria”.

acadêmico marco lucchesi
O Acadêmico Marco Lucchesi concedeu 

entrevistas para a agência italiana de 
notícias LaPresse e para o Jornal Versilia 
Today.

O Acadêmico Marco Lucchesi 
concedeu entrevista para professores 
da Universidade de Parma, Itália, sobre 
interlíngua, línguas artificiais e a língua 
laputar. 

acadêmico João almino
O Acadêmico João Almino fez a 

conferência de abertura no encontro 
virtual “FALA BRASIL”, organizado pela 
Universidade Gabriele d'Annunzio, de 
Pescara, reunindo reflexões sobre o 
Português como Língua de Herança, 
visto por especialistas de diferentes 
continentes. 

equador

acadêmico João almino
O Acadêmico João Almino participou 

de evento virtual, organizado pelo Instituto 
Brasileiro-equatoriano de Cultura, sobre 
seu livro As cinco estações do amor, com 
cerca de 60 professores e alunos que 
haviam escolhido esse romance (em sua 
edição em espanhol) para a discussão em 
clube de leitura.

eStadoS unidoS

acadêmico edmar Bacha
O Acadêmico Edmar Bacha fez uma 

apresentação virtual sobre The Economy 
of Brazil, 1980 to Present: Problems and 
Possibilities, na comemoração do 60.o 
aniversário do Economic Growth Center da 
Universidade de Yale, onde ele estudou na 
década de 1960.

acadêmico João almino
Juntamente com as escritoras Lídia 

Jorge (Portugal) e Augusta Teixeira 
(Cabo Verde), o Acadêmico João Almino 
participou on-line da X Conferência de 
Literatura em Língua Portuguesa em 
Boston, organizada pelo Instituto Camões, 
a Universidade de Massachusetts em 
Boston e a Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento (FLAD), com 
participação dos Consulados-Gerais do 
Brasil, de Cabo Verde e de Portugal em 
Boston.

acadêmico antônio torres
O Acadêmico Antônio Torres  

participou virtualmente da nova edição  
do Festival Literário de Miami. Na ocasião, 
apresentará seu novo livro, Querida Cidade, 
publicado pela Editora Record. 

A mesa foi mediada pelo Acadêmico 
João Almino.

acadêmica ana maria machado 
Saiu nos Estados Unidos Freedom  

Sun in the Tropics, a tradução de 
Tropical Sol da Liberdade, da Acadêmica 
Ana Maria Machado. Publicado pela 
Universidade de Massachusetts em 
tradução de Renata Wassermann, é 
um romance que evoca a resistência à 
ditadura militar nas décadas de 1960 e 
1970 e a experiência do exílio.

Peru

acadêmico marco lucchesi
A revista peruana de poesia Vallejo & 

Co. publicou, em sua edição on-line, La 
indecisa aurora, 13 poemas do Acadêmico 
Marco Lucchesi, traduzidos por Montserrat 
Villar González.

áuStria

acadêmico antônio torres
Durante este primeiro semestre, a 

Universidade de Salzburgo, na Áustria, 
está oferecendo um curso virtual sobre 
Literatura Brasileira, ministrado pelo prof. 
Cláudio Cledson Novaes, da Universidade 
Estadual de Feira de Santana. Farão parte 
da prova final, além do seu livro Essa Terra, 
da editora Record, obras dos Acadêmicos 
Graciliano Ramos, José Lins do Rego e 
Jorge Amado.

França

acadêmica ana maria machado 
A Acadêmica Ana Maria Machado 

realizou palestra no Fórum Literário 
do Projeto Tear (Diálogos entre Arte e 
Ciência), para formação de professores, 
com apoio do Museu de Astronomia, 
do Instituto Goethe e da Embaixada da 
França.
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O Arquivo Múcio Leão, cumprindo 
sua função regimental de preservação, 
acesso e difusão dos documentos 
dos arquivos dos acadêmicos 
e do fundo institucional ABL, 
elaborou e desenvolveu projetos 
relativos a Organização, Descrição, 
Conservação, Restauração e 
Digitalização dos Documentos 
do arquivo permanente, além da 
Gestão Documental nos arquivos 
correntes e intermediários. Em 
2021, os projetos contemplados 
no Plano Anual de Atividades, 
elaborado sob a supervisão do 
Diretor José Murilo de Carvalho, 
pelo segundo ano consecutivo, 
sofreram alterações significativas 
devido aos impactos provocados pela 
pandemia de covid-19. No entanto, 

com o patrocínio do Instituto 
Cultural Vale, foi possível realizar 
um grande projeto do Programa 
de Difusão e Acesso do Arquivo, 
o projeto de digitalização dos 
arquivos dos fundadores e uma nova 
digitalização das Atas das Sessões da 
ABL, incluindo a busca por termos e 
palavras.

No programa de Preservação da 
Memória Histórica Institucional 
e dos Acadêmicos, destaca-se a 
incorporação de acervos, através 
da doação do arquivo pessoal do 
Acadêmico Carlos Heitor Cony; 
do conjunto de documentos do 
arquivo pessoal da Acadêmica 
Ana Maria Machado, relativos à 
censura oficial contra o Jornalismo 
nos anos de 1970, período 
no qual a Acadêmica chefiava 
o Radiojornalismo da Rádio 
Jornal do Brasil; dos documentos 
natodigitais do Acadêmico Marco 
Maciel; dos documentos avulsos 
do Acadêmico Manuel Bandeira 
encaminhados pela Biblioteca 
Lúcio de Mendonça; e cerca de dez 
registros documentais audiovisuais, 
contendo palestras, entrevistas e 
documentários dos Acadêmicos 
Marco Lucchesi, Nelson Pereira 
dos Santos e Evandro Lins e Silva e 
da Acadêmica Nélida Piñon.

O Núcleo de Conservação 
e Restauração restaurou 238 
documentos textuais (encadernados  
e avulsos totalizando 711 folhas),  
113 recortes de jornais e 24 Livros  
de Atas das Sessões da ABL  
(5.943 folhas).

Acadêmico  
José Murilo  
de Carvalho 
Diretor do Arquivo  
Múcio Leão

As Bibliotecas Rodolfo Garcia (BRG) 
e Acadêmica Lúcio de Mendonça 
(BALM) prosseguiram as atividades de 
tratamento ao acervo  
e de atendimento aos acadêmicos e  
ao público a distância. Nos serviços 
prestados aos acadêmicos e aos 
usuários, deu-se continuidade a 
consulta ao acervo registramos 
aproximadamente 18.800 pesquisas 
em nosso catálogo on-line. 

Realizamos atendimento à 
pesquisa a distância por e-mail, com 
digitalização de trechos de obras do 
acervo. Foram continuados os projetos 
de levantamento de efemérides 
acadêmicas com levantamento 
bibliográfico das obras dos acadêmicos 
do mês correspondente.

Com nosso retorno, os projetos 
iniciados no regime de home 
office foram continuados, como: 
levantamento bibliográfico da Coleção 
Acadêmica; e integração das bases de 
dados Balm/BRG, com destaque para 
a padronização da base de autoridades 
(nomes) das bibliotecas de nossos 
Acadêmicos e Sócio-correspondentes. 

Em conjunto com o Núcleo 
de Conservação, Restauração e 
Encadernação, podemos destacar os 
seguintes projetos: o mapeamento 
e diagnóstico de 996 livros da 
coleção pessoal do Acadêmico 
Machado de Assim; e mapeamento 
e diagnóstico de 494 livros da 
Coleção das Obras Raras localizada 
na Biblioteca Lúcio de Mendonça. 
Com esses projetos, poderemos 
apontar as futuras ações necessárias 
nessas duas importantes coleções de 
nosso acervo.

Em relação às atividades de 
aquisição e doação das bibliotecas, 
podemos destacar o recebimento da 
biblioteca particular do Acadêmico 
Evaristo de Moraes Filho em 
colaboração com os técnicos do 
Núcleo de Conservação, Restauração 
e Encadernação, com um volume de 
aproximadamente 15 mil exemplares, 
com destaque para Obras Raras e 
especiais. Entre elas, há as primeiras 
edições de diversos autores da 
Literatura Brasileira e exemplares 
de periódicos raros que fazem 
complementação de nossas coleções. 
Foi realizada também a doação de 
aproximadamente 2 mil exemplares.

Acadêmico 
Alberto 
Venancio Filho 
Diretor das Bibliotecas 
Rodolfo Garcia e  
Lúcio de Mendonça
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Acadêmico	Geraldo	
Holanda	Cavalcanti
Diretor dos Anais da ABL

Acadêmico		
Evaldo	Cabral	de	Mello
Diretor de Publicações

Acadêmico		
Cicero	Sandroni
Diretor da Revista Brasileira

O Setor de Publicações, 
coordenado pelo Acadêmico 
Evaldo Cabral de Mello, deu 
sequência ao amplo programa 
editorial da Academia. 

A Academia Brasileira de 
Letras, atenta aos riscos reais 
da covid-19 e respeitando o 
isolamento social, assegurou a 
regularidade das publicações da 
Revista Brasileira, tendo à frente 
o diretor Cicero Sandroni, com 
o lançamento dos números 105, 
106, 107, 108 e 109, de forma 
impressa e digital.

Editou os números 217 e 218 
dos Anais da Academia Brasileira 
de Letras, que têm como diretor 
o Acadêmico Geraldo Holanda 
Cavalcanti.

A ABL lançou, em parceria 
com as Edições Câmara, Antologia 
Poética da Academia Brasileira de 

Letras. O evento aconteceu ao 
vivo, no canal oficial da Câmara 
dos Deputados, no YouTube.  
O intuito da parceria é difundir a 
cultura nacional e valorizar o livro 
e a leitura, dessa vez por meio da 
poesia nacional. 

Produziu, em caráter 
especial, o “I Encontro da 
Academia Brasileira de Letras 
com as Academias da América 
Latina”, que celebrou os 
valores fundamentais da cultura. 
Realizou ainda, nos dias 7 e 8 
de outubro de 2020, “A missão 
das Academias no mundo de 
hoje”. O evento foi composto 
por diversas mesas-redondas 
com a maioria dos países latinos, 
em que foram debatidos o 
papel das Academias no mundo 
contemporâneo, seus idiomas 
originais e seu legado cultural.

Lançou o livro Onde moravam  
os acadêmicos que tem o objetivo 
de sinalizar as residências dos 
acadêmicos no Rio de Janeiro 
para aposição de placas indicativas 
da passagem dos mesmos por 
aquele endereço.

Encerrando suas atividades, 
trouxe as Efemérides Acadêmicas,  
em que celebrou os principais 
acontecimentos ou fatos 
importantes que ocorreram em 
determinado dia em diferentes 
anos e lugares.

Por fim, no Relatório de 
atividades 2021, pode ser visto 
que o “exercício da cidadania 
pressupõe responsabilidade 
construtiva no enfrentamento 
conjunto da pandemia. 
Momento em que toda a ajuda 
pode fazer a diferença”.

antologia Poética da 
academia BraSileira de letraS

reviSta BraSileira 105 reviSta BraSileira 108reviSta BraSileira 106 reviSta BraSileira 107

reviSta BraSileira 109

i encontro da academia 
BraSileira de letraS com aS 

academiaS da américa latina

eFemérideS acadÊmicaS 2021onde moravam oS acadÊmicoS

anaiS 217 anaiS 218
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Portal	da	Academia	
Brasileira	de	Letras

e da Língua Portuguesa 
através das décadas. (Link da 
Linha do Tempo: https://
www.academia.org.br/
linha-do-tempo-da-academia).

Outro projeto virtual 
realizado pelo SME em 2021 
foi a implementação de uma 
ferramenta de tradução de 
textos para a Língua Brasileira 
de Sinais (Libras). Assim, 
usuários surdos terão seu 
acesso à informação facilitado 
pelo novo recurso.

AcAdemiA BrAsileirA de letrAs Portal centro de memória AcAdemiA BrAsileirA de letrAs

Os dados do Google mostram 
que o Portal, com mais de 120 
notícias e 400 artigos inseridos 
até setembro de 2021, obteve, 
em média, 4.895 acessos diários 
e contou com mais de 189 mil 
visualizações de seus conteúdos 
em vídeo. 

O Twitter da Academia 
Brasileira de Letras, o  
@abletras, inaugurado em 2009, 
ultrapassa a faixa de 15.900 
seguidores e 2.800 postagens 
realizadas. Na página oficial 
da Academia Brasileira de 
Letras no Facebook, mais de 
159 mil usuários curtiram o 
espaço virtual. A conta oficial 
no Instagram, inaugurada em 
2020, já conta com mais de 580 
publicações e 8.500 seguidores. 
Seu canal de podcasts tem mais 
de 16 mil reproduções de suas 
emissões. O canal da Academia 
Brasileira de Letras na plataforma 
YouTube também ultrapassou o 
marco de 25.000 inscritos.

Em comemoração a seu 
aniversário de 124 anos, uma 
nova atração foi adicionada 
ao site: uma linha do tempo 
interativa da história da ABL. LINhA do TEMPo: hTTPs://www.ACAdEMIA.oRG.BR/LINhA-do-TEMPo-dA-ACAdEMIA

Com a iniciativa do SME, 
pretende-se oferecer ao usuário 
dos portais da Academia mais 
uma opção de cultura e lazer, 
de forma a “matar as saudades” 
da ABL, no conforto e na 
segurança do lar. Há, também, 
uma finalidade educativa de 
reforçar junto à sociedade 
brasileira a importância e a 
forte atuação da Academia 
Brasileira de Letras na 
conservação, na divulgação e 
proteção da Literatura Brasileira 

Centro	de	Memória	da	
Academia	Brasileira	de	Letras

Com o objetivo de dar suporte 
à Administração em futuras 
intervenções de conservação e 
restauro do patrimônio histórico 
e artístico da Academia, o Setor 
realizou um levantamento 
do Arquivo fotográfico em 
suporte papel dos processos 
de restaurações dos acervos: 
mobiliário, pintura, escultura, 
objetos de Iluminação, objetos 
de prata, tapeçarias, confecção 
de novo púlpito, intervenções 
no Petit Trianon início e 
conclusão com substituição das 
cortinas do Salão Nobre e do 
Salão de Chá.

O Setor de Museologia 
deu prosseguimento à pesquisa 
sobre o acervo, com o intuito 
de disponibilizá-lo no site da 
Academia. As coleções de 
pintura, escultura e desenho, 
por terem registro fotográfico, 
foram as primeiras a serem 
disponibilizadas. As demais 
atenderam à sequência das 
avaliações das fichas técnicas.

Intensificou a investigação 
das peças que há anos 
mantinham dúvidas quanto à 
autoria e à procedência. No 

decorrer das investigações, duas 
coleções de “pinturas naïfs” 
foram catalogadas, uma de 
autoria de Murillo Porto, datada 
dos anos de 1985 a 1989, e a 
outra de Victor Hugo, de 1992 
a 1994.

Na coleção de gravura, 
catalogou as litografias do 
século XIX, com exemplares 
encontrados na Biblioteca 
Nacional de Portugal, 
na Biblioteca Digital del 
Patrimonio Iberoamericano, 
no site da Hemeroteca 
Municipal de Lisboa e no 
Museu de Lisboa. Tais gravuras 
pertenciam ao Solar da 
Baronesa e foram incorporadas 
ao patrimônio da ABL quando 
da extinção do Instituto 
Internacional de Cultura, em 
estado de conservação muito 
ruim, mas ainda recuperáveis.

O Setor recebeu da 
Coordenadoria de Patrimônio 
duzentas e três medalhas 
mandadas fundir pela Academia. 
Dessa coleção, selecionou cento 
e noventa réplicas para doações 
a museus e instituições culturais; 
e treze incorporadas ao acervo 

museológico. Dos itens para 
doações, foram selecionadas 
cento e vinte e sete referentes 
ao 50.º aniversário de morte de 
Machado de Assis; vinte e oito 
ao 70.º aniversário de fundação 
da Academia; vinte e dois ao 
centenário nascimento de João 
Ribeiro; seis do cinquentenário 
de fundação da Academia, de 
1946, e sete A.S.S. Pio XII a 
Academia Brasileira de Letras.

A pesquisa apresentou 
inúmeras variantes de observações 
relacionadas ao resgate da história 
da Academia, através dos objetos 
que compõem seu acervo 
museológico.

Para que se possa dar maior 
visibilidade, é necessário dar 
continuidade à exposição 
das coleções na web através 
do Sophia Acervo, sendo 
imprescindível o registro 
fotográfico dos objetos.

A relevância da pesquisa 
permitirá no momento 
oportuno a unificação dos  
três acervos existentes na 
Academia Brasileira de Letras:  
o museológico, o bibliográfico  
e o arquivístico.

https://www.academia.org.br/linha-do-tempo-da-academia
https://www.academia.org.br/linha-do-tempo-da-academia
https://www.academia.org.br/linha-do-tempo-da-academia
https://www.academia.org.br/linha-do-tempo-da-academia
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Setor	de	Patrimônio	da	
Academia	Brasileira	de	Letras

No ano de 2021 foi criado 
o setor de Patrimônio da 
Academia Brasileira de Letras, 
coordenado por Daniela Leite, 
englobando além do Inventário 
dos Ativos fixos da ABL; 
também a gestão do setor de 
Áudio e Vídeo. Infelizmente 
por conta da pandemia, as 
Visitas Guiadas, o Espaço 
Machado de Assis e a Galeria 

Manuel Bandeira, setores que se 
encaixam dentro do Patrimônio 
da ABL, não puderam ter suas 
atividades regulares durante o 
corrente ano. Descrevo, a seguir, 
alguns dos trabalhos executados 
pelo setor.

•  Inventário dos Ativos  
Fixos Patrimoniais do Espaço 
Machado de Assis (2.º andar);

•  Inventário dos Ativos  
Fixos Patrimoniais dos 
setores de Publicações e de 
Lexicografia (5.º andar);

•  Inventário dos Ativos  
Fixos Patrimoniais dos  
setores: Diretoria, Setor de 
Mídias e Eventos, Copa e 
respectivas dependências do  
4.º andar.

Setor	de	Recursos	Humanos		
da	Academia	Brasileira	de	Letras

Atividades desenvolvidas no 
Setor de Recursos Humanos  
no ano de 2021:

•  Palestras de saúde física e 
mental e ações para prevenção 
de doenças;

•  Implementação do Manual  
de Conduta;

•  Implementação da Tabela 
Descritiva de Cargos para 
melhor monitoramento das 
habilidades e competências  
do colaborador;

Setor de recursos humanos

•     Palestras para incentivo  
da Comunicação  
Assertiva;

•  Otimização do recebimento 
dos formulários de estrutura 
física para on-line.

Diretoria	2022

Foi eleita no dia 2 de dezembro a nova  
diretoria da Academia Brasileira de Letras  
para o ano de 2022. 
 O Acadêmico Merval Pereira foi eleito para  
o cargo de Presidente no mandato de 2022. 

Também foram eleitos os seguintes Diretores:  
Secretária-Geral: Acadêmica Nélida Piñon, 
Primeiro-Secretário: Acadêmico Joaquim Falcão, 
Segundo-Secretário: Acadêmico Celso Lafer e 
Tesoureiro: Acadêmico Evaldo Cabral de Mello.

merval Pereira

PreSidente

nélida Piñon

Secretária-geral

Joaquim Falcão

Primeiro-Secretário

celSo laFer

Segundo-Secretário

evaldo caBral de mello

teSoureiro
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Alberto da Costa e Silva
Alberto Venancio Filho
Ana Maria Machado
Antonio Carlos Secchin
Antonio Cicero
Antônio Torres
Arnaldo Niskier
Arno Wehling
Carlos Diegues
Candido Mendes de Almeida
Carlos Nejar
Celso Lafer
Cicero Sandroni
Cleonice Serôa da Motta Berardinelli
Domício Proença Filho
Edmar Lisboa Bacha
Evaldo Cabral de Mello
Evanildo Cavalcanti Bechara
Fernanda Montenegro
Fernando Henrique Cardoso
Geraldo Carneiro
Geraldo Holanda Cavalcanti
Gilberto Gil
Ignácio de Loyola Brandão
João Almino
Joaquim Falcão
José Murilo de Carvalho
José Paulo Cavalcanti Filho
José Sarney
Lygia Fagundes Telles
Marco Lucchesi
Marcos Vinicios Vilaça
Merval Pereira
Nélida Piñon
Paulo Coelho
Paulo Niemeyer Filho
Rosiska Darcy de Oliveira
Sergio Paulo Rouanet
Tarcísio Padilha
Zuenir Ventura

Membros	efetivos

Comissão de Contas 
Celso Lafer
Geraldo Holanda Cavalcanti
Zuenir Ventura

Comissão de Publicações 
Antonio Carlos Secchin 
Domício Proença Filho
Evaldo Cabral de Mello

Comissão de Lexicografia e Lexicologia 
Arnaldo Niskier
Domício Proença Filho 
Evanildo Cavalcanti Bechara

Conselho Editorial da Revista Brasileira 
Arnaldo Niskier 
João Almino
Merval Pereira

Diretor de Publicações 
Evaldo Cabral de Mello

Diretor da Revista Brasileira 
Cicero Sandroni

Diretor das Bibliotecas 
Alberto Venancio Filho

Diretor dos Anais da ABL 
Geraldo Holanda Cavalcanti

Diretor do Arquivo 
José Murilo de Carvalho

Diretorias
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