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Apresentação

P RE S IDE NT E DA AC ADE MIA B RAS IL E IRA D E LE T R AS

Acadêmico Marco Lucchesi
Pedagogium, 1897. Foto: Autor não identificado. Arquivo Múcio Leão/ABL.
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Acadêmico Marco Lucchesi

Apresentação

estreitar nossa raiz fundamental com a
África. Organizamos também o primeiro
congresso da ABL com as suas coirmãs da
América Latina, encontro memorável para
discutir a missão das academias no mundo
contemporâneo.
O protocolo com a Marinha foi
estratégico, porque os famosos navios da
esperança começaram a levar livros para as
bibliotecas de comunidades ribeirinhas da
Amazônia.

A governança remota da Academia
foi altamente desafiadora. Um delicado
equilíbrio para contemplar as diferenças
que nos unem, as obrigações que
nos apertam e as respostas que nos
correspondem. A criatividade foi nosso
lema.

As instituições brasileiras precisam abrir
portas e janelas, para que se tornem mais
coloridas e diversas, mediante a presença
de afrodescendentes e povos originários.
Assumir a diferença significa ampliar

O tempo corre. A nostalgia do mais não
recua. O rosto do futuro cresce em nosso
espelho. De rosto misterioso e seios fartos.
Inteiramente feminino. Começam as dores
do parto. Sentimos desde já sua beleza.

Presidente da Academia Brasileira de Letras

A

pandemia obrigou ao distanciamento
social para quebrar a cadeia de
transmissão do vírus. Cuidados
inegociáveis, diante dos casos que
aumentam dia a dia. Fomos a primeira
instituição cultural a fechar as portas e
abrir o site de par em par. Oferecemos
uma programação intensa ao público, com
um informe atualizado sobre a Covid‑19,
quando a desinformação seguia forte.
O ano de 2020, palíndromo e aziago,
foi de tempestade perfeita: a eclosão
da pandemia, a negação da realidade,
a politização sanitária e a democracia
hipertensa.

6

Mesmo de portas fechadas, a Academia
Brasileira de Letras não deixou de cumprir
sua agenda solidária e cultural. Edgard
Morin publicou, na contramão dos
extremos, um precioso ensaio sobre a
fraternidade. A Casa de Machado atuou
justamente em chave fraterna, em asilos,
prisões, hospitais, periferias, centros de
ensino. Quando possível, incluiu o livro na
cesta básica. Porque voltamos, o Brasil e o
mundo, à geografia da fome. Mas nem só de
pão: a cultura é fome de liberdade.

a emancipação, combater o racismo e
democratizar a República. Não queremos a
entropia do Mesmo. Somos todos brasileiros.
Somos filhos do plural.

Marco Lucchesi

Assinamos protocolo de amizade com
as academias de Angola, Cabo Verde,
Moçambique e São Tomé e Príncipe para
7

Acadêmicos
Ginásio Nacional, 1898. Foto: Reprodução do cartão-postal da Editora N. Viggiani. Rio. Circa 1920. Coleção Anselmo Maciel.
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Acadêmicos

José Sarney

Nélida Piñon

Murilo Melo Filho

Ana Maria Machado

Ca dei r a 3 8

Ca d e i r a 3 0

Ca de ir a 20

Ca dei r a 1

Eleição: 17/7/1980
Posse: 6/11/1980

Eleição: 27/7/1989
Posse: 3/5/1990

Eleição: 25/3/1999
Posse: 7/6/1999

Eleição: 24/4/2003
Posse: 29/8/2003

Arnaldo Niskier

Candido Mendes de Almeida

Alfredo Bosi

Ca dei r a 1 8

Ca d e i r a 3 5

Affonso Arinos de
Mello Franco

Eleição: 22/3/1984
Posse: 17/9/1984

Eleição: 24/8/1989
Posse: 12/9/1990

Ca de ir a 17

Eleição: 20/3/2003
Posse: 30/9/2003

Marcos Vinicios Vilaça

Alberto Venancio Filho

Alberto da Costa e Silva

Cicero Sandroni

Ca dei r a 26

Ca d e i r a 2 5

Ca de ir a 9

Ca dei r a 6

Eleição: 11/4/1985
Posse: 2/7/1985

Eleição: 25/7/1991
Posse: 14/4/1992

Eleição: 27/7/2000
Posse: 17/11/2000

Eleição: 25/9/2003
Posse: 24/11/2003

Lygia Fagundes Telles

Sergio Paulo Rouanet

Marco Maciel

Ca dei r a 1 6

Ca d e i r a 1 3

Evanildo Cavalcante
Bechara

Eleição: 24/10/1985
Posse: 12/5/1987

Eleição: 23/4/1992
Posse: 11/9/1992

Ca de ir a 33

Eleição: 18/12/2003
Posse: 3/5/2004

Carlos Nejar

Tarcísio Padilha

Paulo Coelho

Antonio Carlos Secchin

Ca dei r a 4

Ca d e i r a 2

Ca de ir a 21

Ca dei r a 19

Eleição: 24/11/1988
Posse: 9/5/1989

Eleição: 20/3/1997
Posse: 13/6/1997

Eleição: 25/7/2002
Posse: 28/10/2002

Eleição: 3/6/2004
Posse: 6/8/2004

Eleição: 22/7/1999
Posse: 26/11/1999

Eleição: 11/12/2000
Posse: 25/5/2001

Ca dei r a 12

Ca dei r a 39
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José Murilo de Carvalho

Marco Lucchesi

Evaldo Cabral de Mello

Arno Wehling

Ca dei r a 5

Ca d e ir a 1 5

Ca de ir a 34

Ca dei r a 37

Eleição: 11/3/2004
Posse: 10/9/2004

Eleição: 3/3/2011
Posse: 20/5/2011

Eleição: 23/10/2014
Posse: 27/3/2015

Eleição: 9/3/2017
Posse: 11/8/2017

Domício Proença Filho

Merval Pereira

Zuenir Ventura

Antonio Cicero

Ca dei r a 28

Ca d e ir a 3 1

Ca de ir a 32

Ca dei r a 27

Eleição: 23/3/2006
Posse: 28/7/2006

Eleição: 2/6/2011
Posse: 23/9/2011

Eleição: 30/10/2014
Posse: 6/3/2015

Eleição: 10/8/2017
Posse: 16/3/2018

Celso Lafer

Rosiska Darcy de Oliveira

Geraldo Carneiro

Joaquim Falcão

Ca dei r a 1 4

Ca d e ir a 1 0

Ca de ir a 24

Ca dei r a 3

Eleição: 21/7/2006
Posse: 1/12/2006

Eleição: 11/4/2013
Posse: 14/6/2013

Eleição: 27/10/2016
Posse: 31/3/2017

Eleição: 19/4/2018
Posse: 23/11/2018

Cleonice Berardinelli

Fernando Henrique
Cardoso

Edmar Lisboa Bacha

Carlos Diegues

Ca de ir a 40

Ca dei r a 7

Ca d e ir a 3 6

Eleição: 3/11/2016
Posse: 7/4/2017

Eleição: 30/8/2018
Posse: 12/4/2019

Antônio Torres

João Almino

Ignácio de Loyola Brandão

Ca d e ir a 2 3

Ca de ir a 22

Ca dei r a 11

Eleição: 7/11/2013
Posse: 9/4/2014

Eleição: 8/3/2017
Posse: 28/7/2017

Eleição: 14/3/2019
Posse: 18/10/2019

Ca dei r a 8
Eleição: 16/12/2009
Posse: 5/4/2010

Geraldo Holanda
Cavalcanti
Ca dei r a 29
Eleição: 2/6/2010
Posse: 18/10/2010
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Eleição: 27/6/2013
Posse: 10/9/2013
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S E C RE T ÁR I O - G E R A L

Acadêmico Merval Pereira
Ministério do Interior, 1898. Foto: Autor não identificado. Fundação Biblioteca Nacional.

Academia Brasileira de Letras

Acadêmico Merval Pereira
Secretário‑Geral

C

aro presidente Marco Lucchesi, quero
começar o balanço de nossas atividades
louvando sua atuação em tempos difíceis
como os que estamos vivendo. Uma casa de cultura
como a Academia Brasileira de Letras, que vive do
intercâmbio cultural e oferece ciclos de palestras e
encenações teatrais e musicais abertos ao publico,
teve que ampliar seus espaços virtuais para compensar
a impossibilidade de eventos presenciais. O balanço
do ano, porém, é recompensador.
De acordo com o engajamento humanista, que
nos é tão caro e que permeou ações no mundo, a
Academia Brasileira de Letras se fez presente nesse
cenário de crise global.
Tal crise sanitária, que acometeu diferentes
partes do mundo, suscitou um conjunto de
determinações por parte da comunidade científica
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internacional, com vistas a mitigar os efeitos pelo
coronavírus. Com base na contínua atualização
dos fatos relativos à pandemia, e seguindo as
recomendações da Organização Mundial de Saúde,
a ABL reiterou seu compromisso social, através de
suas plataformas “#Especial Coronavírus”, com
conteúdos produzidos por especialistas renomados
na área da saúde pública.
E foi ainda neste delicado momento, no
dia 20 de julho, que a Academia Brasileira de
Letras comemorou seus 123 anos de fundação,
em solenidade virtual. Naquela oportunidade, o
Acadêmico Alberto Venancio Filho foi o orador
oficial e ressaltou com maestria: “Nesta crise que
vivemos hoje, diante da pandemia, não se justificam
discursos mais longos, e, sim, só a rememoração
de trazer episódios que fizeram o passado da

Relatório de Atividades

Academia. Diz o estatuto, aprovado em 1897, que na
Academia se cultiva a língua e a literatura nacional.
Esse compromisso está se cumprindo e haverá de se
cumprir por muitos anos.”
Nessa perspectiva, outra valiosa ação promovida
pela Academia Brasileira de Letras na comemoração
do seu aniversário foi a disponibilização de uma
exposição virtual em seu site.
Por intermédio de nossos acadêmicos, demos
vida ao projeto “#ABL Em Sua Casa”, que consistiu
em alimentar nossos canais de mídias e site oficial
com variadas contribuições culturais, divulgando
a leitura dramatizada de contos, poemas, textos
de nossa literatura nacional, além de outras ações
que contribuíram nesse isolamento, promovendo
esperança, solidariedade e resiliência, como o
“#Música de Câmara Diminuta”, apresentações
virtuais exclusivas de proeminentes músicos, através
de nossas plataformas digitais.
Seguindo o mesmo padrão de excelência, a
Academia Brasileira de Letras abriu espaço ao
lançamento do projeto cultural “#Pequenas
Leituras”, que contou com a abordagem de obras
literárias de acadêmicos por atores e atrizes. Na voz
de artistas, trabalhos e obras de mestres da literatura
nacional são revisitados. A proposta reúne arte,
criatividade e história, uma ótima oportunidade para
professores e estudantes.
Como um suspiro em meio ao caos, mais
uma vez a ABL resgatou aspectos preciosos da
cultura nacional lançando a série “#Especial dos
Centenários” que foi dedicada a celebrar o centenário
de nascimento dos Acadêmicos Carlos Castelo
Branco, sexto ocupante da Cadeira 34, João Cabral

de Melo Neto, quinto ocupante da Cadeira 37, e
Celso Furtado, oitavo ocupante da Cadeira 11. Cada
episódio da série versou sobre os principais aspectos
da vida e da obra dos acadêmicos homenageados, e
contou com a participação dos Acadêmicos Cicero
Sandroni, Antonio Carlos Secchin, Antonio Cicero,
Edmar Lisboa Bacha, Ignácio de Loyola Brandão e
minha própria.
Nessa continuidade, buscando sempre um
diálogo cultural atual, a Academia Brasileira de
Letras inaugurou a série de podcasts “#Efemérides
Acadêmicas”, trazendo a comemoração de
aniversários “redondos” de Acadêmicos, que celebram
seus feitos e marcos ao longo de suas trajetórias
dentro da Casa de Machado de Assis. O primeiro
podcast da série foi uma homenagem especial aos
90 anos do Acadêmico José Sarney, decano da
ABL, eleito em 1980. O episódio contou com a
participação do Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça
e teve a apresentação do Presidente da Academia
Brasileira de Letras, Marco Lucchesi. O segundo
áudio fez homenagem aos 80 anos do Acadêmico
Carlos Diegues e contou com a participação do
Acadêmico Geraldo Carneiro e a apresentação do
Acadêmico Antônio Torres. O episódio de número
três fez deferência aos 80 anos do Acadêmico Marco
Maciel, com a participação dos Acadêmicos Marcos
Vinicios Vilaça, Fernando Henrique Cardoso e
Joaquim Falcão. O quarto podcast condecorou
os 80 anos do Acadêmico Antônio Torres, contando
com a participação dos Acadêmicos João Almino,
Ana Maria Machado e Domício Proença Filho.
O quinto homenageou os 90 anos do nascimento do
Acadêmico Ferreira Gullar e trouxe os comentários
17
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dos Acadêmicos Arno Wehling, Antonio Carlos
Secchin e Antonio Cicero.
Foi também por meio do seu canal de podcast
que a ABL apresentou o projeto #Mesa‑redonda
da Academia. A primeira mesa‑redonda especial, a
qual abordou o tema “Saúde mental e pandemia”,
assunto importante e atual diante do desafio de
implementar uma política de saúde mental necessária
nestes momentos de intensa crise na saúde pública. O
debate englobou os efeitos psicológicos da pandemia
sobre todos e apresentou sugestões de como
enfrentá‑la de forma positiva e saudável, contando
com a participação dos médicos Walter Boechat,
Paula Pantoja Boechat, e Humbertho Oliveira, e da
psicóloga Sigrid Haikel. A apresentação coube ao
Presidente da ABL, Acadêmico Marco Lucchesi.
A segunda mesa‑redonda especial, por sua vez,
teve como temática “O mundo pós pandemia: a
retomada do diálogo global”, discutindo como será
o mundo após esse período de crise que estamos
passando, debate e abordagem relevante, diante do
panorama da retomada das relações internacionais
após a pandemia global do coronavírus. O diálogo
foi enriquecido com os comentários da professora
e pesquisadora Ana Flávia Granja e Barros, do
diplomata Adam Jayme Muniz e da embaixadora
Maria Celina de Azevedo Rodrigues. A apresentação
foi feita pelo Acadêmico Celso Lafer, ex‑chanceler e
especialista em Economia.
A terceira mesa‑redonda especial teve como tema
“Preparando o bicentenário de Dostoiévski”, numa
iniciativa dentro das comemorações do bicentenário
do escritor russo Fiódor Dostoiévski (1821‑1881)
que ocorrerá em 2021, e contou com a participação
18

dos professores Fátima Bianchi, Jimmy Sudário
Cabral e Bruno Barretto Gomide.
A quarta mesa‑redonda teve como temática
central “As comunidades do Rio de Janeiro e a
pandemia” discutindo e interpretando a questão
da pandemia, do coronavírus no contexto do dia a
dia de todas as comunidades da cidade do Rio de
Janeiro e como ela tem afetado as comunidades com
graves problemas estruturais. A abordagem contou
com a participação de Adair Rocha (professor
e escritor), Eliana Sousa e Silva (professora
e pesquisadora) e Itamar Silva (jornalista).
A apresentação coube ao Presidente da ABL,
Acadêmico Marco Lucchesi.
A quinta mesa‑redonda especial, “A cultura e a
construção do futuro”, discutiu a construção de um
futuro positivo pós‑pandemia e a energia necessária
para a manutenção da cultura em momento tão
arrebatador. O debate foi enriquecedor e contou
com a participação dos Sócios Correspondentes
da Academia Brasileira de Letras, a seguir: Leslie
Bethell (Inglaterra, ocupante da Cadeira 16), Didier
Lamaison (França, ocupante da Cadeira 1), Darlene
Sadlier (EUA, ocupante da Cadeira 10) e Antonio
Maura (Espanha, ocupante da Cadeira 17).
O tema da sexta mesa‑redonda especial foi
“Diálogos para a cultura da América Latina”,
na qual se discutiu, com especial destaque,
a importância, a afinidade e a dimensão da
aproximação das culturas latino‑americanas.
A mesa‑redonda, apresentada pelo Presidente Marco
Lucchesi, contou com a participação do Presidente
da Academia Nacional de Letras do Uruguai,
Wilfredo Penco (ensaísta, crítico literário) e do
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Presidente da Academia Dominicana da Língua,
Bruno Rosario Candelier (ensaísta, linguista).
Prosseguindo a sequência de mesas‑redondas, a
importância da manutenção do diálogo constante
entre os países falantes da língua portuguesa foi o
tema da sétima mesa‑redonda especial, intitulada
“Horizontes do diálogo das culturas da língua
portuguesa”. Paulo de Carvalho (Presidente da
Academia Angolana de Letras), professor catedrático,
mestre em Sociologia e deputado à Assembleia
Nacional, debateu o tema com o Presidente da ABL,
Marco Lucchesi.
A oitava mesa‑redonda especial abordou o tema
“Dante Alighieri: 700 anos de presença”, onde
se discutiu a obra do escritor, poeta e político
florentino Dante Alighieri, considerado o primeiro
e maior poeta da língua italiana, autor de uma das
obras‑primas da literatura universal, A divina comédia.
A mesa‑redonda contou com a participação dos
seguintes especialistas na obra de Dante: Cecilia
Casini (professora, pesquisadora), Tommaso Raso
(professor, ensaísta) e Luciano Migliaccio (professor,
escritor). A apresentação coube ao Acadêmico
Antonio Cicero.
A nona mesa‑redonda especial que abordou e
debateu o tema “Ensino à distância e a pandemia”,
em que se discutiu o impacto do fechamento das
escolas e a interrupção das aulas presenciais, que
mudaram a rotina de professores e alunos, em
decorrência da pandemia de covid‑19. A pandemia
pegou o mundo de surpresa, e, com certeza, a
educação não estava preparada para lidar com
tamanha adversidade. A mesa‑redonda contou com
a participação das professoras Ana Maria Haddad

Baptista (Professora, pesquisadora), Márcia Fusaro
(Professora, ensaísta) e Diana Navas (Professora,
pesquisadora). A apresentação da coube ao
Acadêmico Merval Pereira.
Dando prosseguimento aos feitos da ABL no ano
de 2020, o Setor de Museologia continuou com a
pesquisa sobre o acervo, priorizando a procedência
das obras registradas em atas. Ampliou a pesquisa
do projeto ABL “Onde moraram os Acadêmicos”.
O Arquivo Múcio Leão, dirigido pelo Acadêmico
José Murilo de Carvalho, utilizando‑se de
ferramentas tecnológicas de acesso remoto e
compartilhamento de informações digitais, serviço
de e‑mail pela web e gerenciamento de projetos e
atividades, avançou na criação, desenvolvimento e
atualização de documentos reguladores e orientadores
das práticas e políticas aplicadas à gestão e
preservação do acervo arquivístico da Casa.
O Setor de Publicações da Academia Brasileira
de Letras, dirigido pelo Acadêmico Evaldo Cabral
de Mello, publicou as edições regulares da Revista
Brasileira (números 101 a 104) e, sob a direção do
Acadêmico Geraldo Holanda Cavalcanti, os volumes
215 e 216 dos Anais da Academia Brasileira de
Letras.
Ressalta‑se que os números da Revista Brasileira e os
volumes dos Anais foram impressos em parceria com
a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.
O Setor de Publicações esteve em 2020, mais uma
vez, à frente da elaboração e acompanhamento de
toda a estrutura desse relatório.
Mais um importante acontecimento do ano de
2020 que merece destaque foi a publicação da obra
Correspondência de Machado de Assis, produzida entre
19
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1860 e 1908, lançada em parceria entre
a Academia Brasileira de Letras e a Global Editora.
A Academia publicou o primeiro volume dessas
cartas em 2008, ano do centenário da morte do
escritor, e deu continuidade ao projeto editando
outros quatro volumes posteriormente. A compilação
foi realizada sob a supervisão do Acadêmico Sergio
Paulo Rouanet, congregando pesquisas de Irene
Moutinho e Sílvia Eleutério. O conteúdo da obra
permite conhecer diferentes perspectivas sobre a vida
e a obra de Machado de Assis, disponibilizando,
de forma conjunta e revista, o acesso à rica
correspondência do “bruxo do Cosme Velho”.
Outra parceria que merece destaque foi a
união da ABL com a Cinemateca do Museu de
Arte Moderna e com o apoio do Espaço Itaú de
Cinema, encerrando o primeiro ciclo “Fundação
do Cinema Brasileiro” do projeto CineAcademia
Nelson Pereira dos Santos com a exibição do filme
“Rio 40 graus”, de Nelson Pereira dos Santos.
A coordenação do ciclo coube ao Acadêmico
Carlos Diegues.
O primeiro filme do ciclo “Esse mundo é
um pandeiro” foi “Carnaval Atlântida”, de José
Carlos Burle. Esse ciclo mostrou também “Alegria
de viver”, de Watson Macedo (em abril) e “Nem
Sansão, nem Dalila”, de Carlos Manga (em
maio). Para a exibição de “Carnaval Atlântida”, a
coordenação do ciclo coube ao Acadêmico Carlos
Diegues. A atuação individual dos acadêmicos,
em palestras, debates e lançamentos de livros, está
registrada na versão digital do relatório anual.
Nesse mesmo sentido, ainda tivemos mais uma
parceria de sucesso, a ABL e a Biblioteca da Câmara
20

dos Deputados realizaram doações a bibliotecas
de unidades prisionais de todo o país como parte
de seu protocolo de cooperação. Desde o começo
da pandemia, as duas instituições têm fortalecido
suas ações de doação para segmentos vulneráveis da
sociedade em todos os estados brasileiros.
Foram enviados mais de 70 kits ABL para diversas
bibliotecas. Mais de 30 unidades prisionais espalhadas
pelo país já receberam livros. O objetivo do projeto
é alcançar todas as instituições que possuam um
centro de leitura. A ABL, com essa parceria, reforça
o seu compromisso de viabilizar o acesso à cultura e
ao conhecimento, como já vem realizando através de
ações próprias ou no escopo de outros protocolos de
cooperação assinados com importantes organizações.
Ainda nessa linha, A ABL mais uma vez cumpriu
com seu dever social, participando de ação no
Morro do Preventório, em Niterói, por meio de
doação de livros. No âmbito dessa iniciativa, o
Comitê de Solidariedade, a ABL e a Câmara dos
Deputados firmaram parceria com a ONG Ação
da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida
para distribuição de 4,5 mil livros e cestas básicas de
alimentos não perecíveis à população que passa por
necessidades neste momento de pandemia.
Em outra ação, A ABL e o Centro de Instrução
Almirante Sylvio de Camargo realizaram entregas de
livros na Fragata “Independência”, no Navio‑Veleiro
“Cisne Branco” e no Navio‑Escola “Brasil”. As
embarcações entregaram os livros nas cidades de
Funchal, capital da Ilha da Madeira, e em Lisboa,
ambas em Portugal, e em Praia, Cabo Verde.
Do mesmo modo, O Setor de Lexicologia e
Lexicografia, dirigido pelo Acadêmico Evanildo
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Bechara, também teve um ano bastante produtivo.
O departamento chega ao fim de suas atividades
do ano de 2020 dando continuidade à redação
preliminar de verbetes do segundo volume do
Dicionário de Machado de Assis (até a letra M). A equipe
prosseguiu também com a revisão técnica do primeiro
volume desta obra – letras A a H, com cerca de
3.300 laudas.
Paralelamente, com a grande quantidade de novas
palavras que passaram a fazer parte do cotidiano
da língua nos últimos dez anos, a equipe trabalhou
na pesquisa e seleção de conteúdo para a 6.a edição
do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP),
reunindo cerca de 800 novas entradas colhidas em
textos literários, científicos e jornalísticos, além de
implementar as devidas correções, visando oferecer
ao público uma versão aumentada em seu universo
lexical e em dia com a evolução da língua.
Com o Setor de Mídias e Eventos, a Lexicografia
está dando início ao projeto Novas Palavras, que
consiste em uma seção no site da ABL dedicada à
exposição de 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 cerca de 4.300 questões sobre língua
portuguesa, enviadas por consulentes de todo o país.
A equipe também está fazendo a seleção e edição das
principais dúvidas do ABL Responde, dos últimos
cinco anos, para serem disponibilizadas no site.
Ainda em 2020, O Presidente da Academia
Brasileira de Letras, Acadêmico Marco Lucchesi, e
diversas outras autoridades de instituições ligadas
à língua portuguesa participaram da comemoração

do “Dia da Língua Portuguesa” por meio de
depoimentos em vídeo. Em sua fala, Marco Lucchesi
descreveu a Língua Portuguesa como “um perfume,
uma filosofia, uma forma de compreender quem
somos e de articular todas as nossas formas de
pertencimento, atávico e futuro”.
Importante destacar que a língua portuguesa não
é apenas uma das línguas mais difundidas no mundo,
com mais de 265 milhões de falantes espalhados por
todos os continentes, como é também a língua mais
falada no hemisfério sul.
Nesse sentido, 2020 foi um ano significativo
para nossa língua, ocorreu o encontro inédito
realizado de forma remota entre Academia
Brasileira de Letras e representantes de academias
pertencentes à Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP). Participaram da reunião,
Paulo de Carvalho, da Academia Angolana de
Letras; Daniel Medina, da Academia Cabo‑verdiana
de Letras; Orlando António Quilambo, da
Academia das Ciências de Moçambique; Carlos
Espírito Santo, da Academia São‑Tomense de
Letras; Carlos Salema, da Academia das Ciências
de Lisboa, e Marco Lucchesi e Edmar Lisboa Bacha,
da Academia Brasileira de Letras.
Por fim, a Academia Brasileira de Letras fez sua
contribuição em mais um grande projeto cultural,
por intermédio do Arquivo Múcio Leão, participou
da IV Semana Nacional de Arquivos, de 8 a 14
de junho. Criado pelo Conselho Internacional dos
Arquivos (CIA), o evento segue um tema a cada
ano, sugerido pelo conselho. Para 2020, o mote de
grande relevância foi “Empoderando a sociedade do
conhecimento”.
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Eventos
Especiais

COORDE NAÇÃ O G E R A L

Acadêmico Antônio Torres
Acadêmico Marco Lucchesi
Real Gabinete Português de Leitura. Sede da ABL em 1900 | 1901 | 1903 | 1904.
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A ABL lançou ações culturais de enfrentamento
ao isolamento social provocado pela Covid‑19

D

e acordo com o engajamento
humanista que permeou ações
no mundo, a ABL se fez presente
nesse cenário de crise global.
Por intermédio de nossos
acadêmicos, demos vida ao
projeto “#ABL Em Sua Casa”,

que consistiu em alimentar
nossos canais de mídias e site
oficial com variadas contribuições
culturais, divulgando a leitura
dramatizada de contos,
poemas, textos de nossa
literatura nacional, além de

outras ações que contribuíram
nesse isolamento, promovendo
esperança, solidariedade e
resiliência.

“

A sensação que eu tenho é que vivi muitas vidas, e de
repente tudo aquilo que você pensa ter esquecido ou
esqueceu ou alguém me diz alguma coisa, tudo aflora
e vai aflorando, ou seja, a história nasce da outra
história...

”

Acadêmica Nélida Piñon
Vídeo: Entrevista sobre O livro das horas para Márcio Debellian.

“

Vou ler para vocês um trecho de uma crônica de
Machado de Assis sobre o Senado e vocês verão
como é atual o retrato dos políticos que faz
Machado em 1861 com sua sua ironia delicada mas
cortante...

”

Acadêmico Merval Pereira
Vídeo: Crônica O velho Senado de Machado de Assis.

“

A chuva forte, o resfriado / real ou fingido, e eis‑me livre
/ da escola e solto no meu quarto, / nos lençóis, nos
mares de Chipre / ou no salão de Ana Pavlovna / ou no de
Alcíno, nas cavernas / de Barabar ou sob a abóbada / de
Xanadu; perplexo em Tebas / e pelas veredas ambíguas
/ do sertão do corpo da língua, / cada vez mais longe de
escolas / e de peladas e de bolas / e de promessas de
futuros, / é mesmo errático meu rumo.

”

Acadêmico Antonio Cicero
Vídeo: Poema Longe.

“

Estamos vivendo um momento desafiador, mas que
encontremos formas novas de sociabilidade e de
permanecermos unidos e de não perdermos jamais,
para além da prudência, a dimensão futura e motora
da esperança, que é de fato aquilo que nos resta em
momentos tão desafiadores...

”

Acadêmico Marco Lucchesi
Vídeo: Música Adeus ao piano de Beethoven.
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“

Trago um pequeno poema de Vinicius de Moraes
que lido agora parece ter sido escrito para os dias
seguintes a estes que estamos a atravessar. O poema
se chama a Música das almas ...

”

Acadêmico Antônio Torres
Vídeo: Poema A música das almas de Vinicius de Moraes.

25

E V ENTOS ESPECI A IS 2 0 2 0

E V ENTOS ESPECI A IS 2 0 2 0

# A B L E m S u a Ca s a

# A B L E m S u a Ca s a

“

Nós estamos num isolamento social, mas a ciência
só vai descobrir a solução, e vai, com a união de
todos os cientistas, de todos os centros de pesquisa
e de todas as pessoas capazes de imaginar qual é a
verdade que vai ganhar a guerra...

”

“

Nesse tempo de epidemia, não há precedentes de um
mundo tão capaz de se dar as mãos. É a descoberta do
outro e que, juntos, podemos agora, numa unidade
que se descobre, criar um novo tempo.

”

Acadêmico Candido Mendes
Vídeo: Novo tempo.

Acadêmico Joaquim Falcão
Vídeo: O poder da ciência.

“

“

Hoje eu gostaria de dizer para vocês trechos de um
poema de minha tia, Henriqueta Lisboa, retirado de
seu livro A montanha viva – Caraça , que tem muito a
ver, já no seu título, com a situação pela qual todos
nós estamos passando nesses dias, e o poema se
chama As provações...

Nesses tempos tão duros de desesperança, eu gostaria de
ler para vocês um poema de Carlos Drummond de Andrade,
A noite dissolve os homens , que nos incentiva no caminho
contrário, no caminho da esperança...

”

”

Acadêmico Antonio Carlos Secchin
Vídeo: Poema A noite dissolve os homens de Carlos Drummond de Andrade.

Acadêmico Edmar Lisboa Bacha
Vídeo: Poema As provações de Henriqueta Lisboa.

“

Nós poderíamos estar assistindo a um capítulo da
literatura do absurdo, como em A peste de Albert
Camus, mas é a realidade mesmo que eu chamo à
reflexão sobre a condição e a natureza humanas.
A enfermidade que corta a respiração e extrai de nós
resignação ou coragem, acomodação ou criatividade,
e é preciso pausa para respirar, para uma imersão
em nossa vida interior...

”

Acadêmico João Almino
Vídeo: O poder da ciência.
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“

Para atender ao sábio convite do nosso Lucchesi, eu vou ler aqui
uns versinhos, já que o Alberto da Costa e Silva me denunciou
como poeta em recente reunião da Academia, que eu,
talvez consiga, se tiver vida e saúde, reunir num
livrinho cujo título é No cafofo do macaco...

”

Acadêmico Cicero Sandroni
Áudio: Trecho de No cafofo do macaco.
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“

“

Acho que estamos passando um momento difícil,
por causa do Coronavírus, toda essa epidemia que
estamos vivendo, mas nós vamos passar por isso,
não tenham medo, e quando passarmos ficaremos
muito mais felizes, muito mais poderosos e muito
mais fortes porque seremos muito mais unidos.

Adversidades fazem parte da experiência individual
e coletiva dos homens. Não há épocas genéticas,
há momentos mais ou menos turbulentos, mais
ou menos ásperos, mas não existe paraíso na
história...

”

”

Acadêmico Arno Wehling
Vídeo: Reflexão sobre a adversidade.

Acadêmico Carlos Diegues
Texto: União dos povos.

“

Eu quero ler para vocês um poema do poeta
pernambucano Carlos Pena Filho, um poema que
foi feito para momentos como esse, de desencanto.
É um dos mais bonitos sonetos da língua portuguesa
e chama‑se A solidão em sua porta .

”

Acadêmico Zuenir Ventura
Vídeo: Leitura do soneto A solidão em sua porta de Carlos Pena Filho.

“

Em tempos de coronavírus, estou aproveitando para
colocar em dia a redação de um livro que estou
fazendo com o Roberto Muggiati. Um livro sobre o
humor na revista Manchete ... são histórias da minha
convivência de 35 anos com a família Bloch e das
quais agora eu estou me recordando.

”

Acadêmico Arnaldo Niskier
Vídeo: Humor na Revista Manchete.

Estamos atravessando um período, aparentemente,
em que nossa criatividade fica obnubilada pelas
dificuldades. Entretanto, se nós pensarmos bem, nunca
a vida pode ser vista por um prisma só. A vida é, e
tem de ser vista, pelos dois prismas. Nós agora somos
senhores do nosso tempo e podemos aproveitá‑lo para
o engrandecimento daquelas particularidades que nos
faltavam na hora do trabalho...

“

Acadêmico Evanildo Bechara
Vídeo: A travessia de um tempo.

Acadêmico Geraldo Carneiro
Vídeo: Depoimento.

”
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“

Querido Cacá, esse poema vai para comemorar os
seus oitentinha. Diz mais ou menos assim: ‘para
os estoicos o tempo não era a mera caravana dos
sucessos, essa aventura quase sempre sem sentido
no rumo da antiCanaã, a terra onde não há qualquer
Moisés extravagando no Deserto dos Sinais...

”
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“

Eu quero fazer um agradecimento e uma homenagem aos artistas e
à cultura brasileira. Vocês já pensaram como a nossa vida teria sido
sem graça sem as canções que nós cantamos, sem os filmes que nós
vimos, as peças de teatro e os livros. Esses autores preferidos nossos
são uma espécie de família secreta cujo sangue invisível nos corre
nas veias...

”

Acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira
Vídeo: Depoimento.

Nesses tempos extremamente tumultuados, a Academia respira em paz, uma
presidência tranquila, uma diretoria muito boa e um plenário consciente
do apoio que deve dar aos dirigentes da Casa. Entre esses dirigentes está
Zé Sarney, que é o decano e vai fazer 90 anos de idade, tem 40 anos de
acadêmico e foi sempre uma pessoa atenta à casa, atenta aos amigos e
temente a Deus. Acho que o segredo da vida de José Sarney reside nisso...

”

Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça
Vídeo: Os filhos da Academia.

Amigos da Academia Brasileira de Letras, proponho uma viagem para a
Poesia em torno das 40 cadeiras da Casa. Como vocês sabem, nós temos
40 membros efetivos, tivemos 40 fundadores e 40 patronos, nem todos
diretamente ligados à poesia, mas, às vezes, um ficcionista lançou um livro
de poemas, às vezes um dramaturgo também escreveu poesia, e então,
na medida do possível, vamos tentar visitar as 40 cadeiras pela ótica do
poema...

”

Acadêmico Antonio Carlos Secchin
Video: Compilação de vídeos.
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“

O Brasil é um país surpreendente. Dependendo
de quem sobre ele se manifesta, chovem elogios,
sobretudo dos nossos visitantes, que encontram aqui
uma atmosfera de congraçamento e de entendimento,
que não é comum lá fora. É chegado o momento
de o Brasil dizer ao que veio, e sem tergiversação,
dizer alto e bom som que é uma pátria especial para
superar a pandemia.

”

Acadêmico Tarcisio Padilha
Vídeo: Brasil, pátria especial.

“

“
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“

O céu era um buraco na pedra e o que acontece
pega os ossos da urna. Carrego no torso a dor do
nascimento, lá fora as borboletas puxam o poente
pelas pernas, que cogitando de como podiam, tão lépidas,
empurrar a roldana da tarde. Mas é o impossível que vai
criando o possível, se pudesse seria outro, mas sou
tantos, sou do tamanho de minha palavra...

”

Acadêmico Carlos Nejar
Vídeo: Fragmento de textos.

“

Quero neste #ABLEmSuaCasa dividir com vocês
três poemas. O primeiro se chama Similitude ,
o segundo se chama Se eu fora rei e o terceiro,
Convite.

”

Acadêmico Domício Proença Filho
Vídeo: Leitura de poemas.
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“

Nesse tempo em que a política agride nossas
esperanças e o vírus agride nossos corpos,
retornemos aos sonhos e à resistência de
Cecília Meireles no poema Desenho, de seu
livro Mar absoluto.
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“

Acadêmico João Almino
Vídeo: Leitura de poema inédito de João Cabral de Melo Neto.

Aqui venho motivado por uma convocação da
querida Nélida Piñon, ’vamos proteger os livros’, ela
conclamou, em recente entrevista no lançamento
do seu novo romance Um dia chegarei a Sagres , que
acaba de sair pela Editora Record. ‘Vamos proteger
os livros de todos os autores brasileiros’, enfatiza
Nélida. Neste tempo em suspenso no qual vivemos
a contar ausências nessa terra devastada em que se
tornou o nosso cenário cultural, é alvissareiro ouvir o
chamamento de uma das mais encantadoras vozes da
literatura de língua portuguesa, esta que veio a ser
a primeira mulher a presidir a Casa de Machado de
Assis. Em plena pandemia, a consagrada romancista e
contista Nélida Piñon, assim como o premiado poeta
e ensaísta Antonio Carlos Secchin e o atual presidente
da ABL Marco Lucchesi, também ele festejado poeta
e ficcionista, nos dão provas de que a Literatura
resiste. Neste ano do centenário do autor de Morte e
vida Severina , Secchin publica João Cabral de ponta
a ponta , pela CEPE Editora de Recife, aplaudida
nacionalmente, com toda a justiça, diga‑se, ou por
outra, como diria o próprio João Cabral de Melo Neto
que ‘entre todos os professores, pesquisadores e
críticos literários que já se debruçaram sobre a sua

“

“

”

Acadêmico Antonio Carlos Secchin
Vídeo: Leitura do poema Desenho de Cecília Meireles.

“

Na 2. a edição do livro Vivir en los Andes com os poemas
equatorianos de João Cabral de Melo Neto, vamos
incluir vários inéditos. Entre eles um poema dedicado
ao engenheiro e poeta Joaquim Cardozo, que havia
morrido alguns meses antes da chegada do João Cabral
a Quito como Embaixador em 1979. Aqui uma evocação
do Recife e dos nordestinos, e o Vulcão Pichincha reforça
sua poética da concretude, exemplificada pela menção a
pedra e cal com que ele termina o poema.

”

Gostaria de apresentar um livro que é uma excelente
leitura, Três mil anos de política do José Luiz Alquéres,
publicado pela Edições de Janeiro. O autor é um sociólogo
e empresário envolvido nos debates sobre questões
sociais e ambientais, e fez um livro com a intenção de
explicar às pessoas que não são especialistas no assunto.
O livro que tem muita informação importante, mas a
linguagem é acessível a todos.

”

Acadêmico Antônio Torres
Vídeo: Depoimento.

obra, destacava Antônio Carlos Secchin’, cuja poesia,
tem se destacado em livros como Desdizer, publicado
pela Editora Top Books... Agora, o meu exercício de
admiração é dedicado a Marco Lucchesi, o poeta que
traz nos olhos o clarão de um mundo inacabado, como
podemos ver num belo poema do livro Clio. Lucchesi
está com um novo romance no prelo, cujo título, Adeus
Pirandello, vem confirmar a definição que lhe deu o
conceituado escritor Alberto Mussa quando o chamou de
‘cidadão de Babel’, ou seja, ‘de muitas línguas, de todas
as literaturas’...

”

Caros Amigos, hoje o ABL Em Sua Casa me leva à
leitura de alguns poemas que saíram pela Editora
Patuá, no livro Domínios da insônia – novos poemas
reunidos. Passo a fazer a leitura de poemas de
minha autoria.

”

Acadêmico Marco Lucchesi
Vídeo: Leitura do poema Domínios da insônia.

Acadêmico Merval Pereira
Vídeo: Depoimento.

32

33

E V ENTOS ESPECI A IS 2 0 2 0

E V ENTOS ESPECI A IS 2 0 2 0

#Música de Câmara Diminuta

#Música de Câmara Diminuta

ABL lança projeto “#Música de Câmara Diminuta”
com apresentações de músicos proeminentes

N

a esteira das recentes ações
de mobilização virtual, a
Academia Brasileira de Letras
apresentou mais um projeto
de relevância neste momento
de isolamento social, o
“#MúsicadeCâmaraDiminuta”.
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O projeto consiste em
apresentações virtuais exclusivas
de proeminentes músicos,
muitos dos quais já se
apresentaram nos concertos
de Música de Câmara da
Academia Brasileira de Letras.

Os vídeos foram alocados em
seção própria em seu site oficial
e em todas as redes sociais da
instituição.

Ricardo Santoro apresenta a música Bella Ciao.

Rosana Lanzelotte apresenta a Sonata em sol maior de
Sigismund von Neukomm.

Carol Murta Ribeiro apresenta a música Doctor Gradus ad Parnassum
– de “Children’s Corner”, de Claude Debussy.

David Chew apresenta Prelude de Bach, Bachianas n.o 5, Trenzinho
Caipira de Villa Lobos e Cisne de Camille Saint Saens.

Clara Sverner apresenta o Prelúdio n.o 17, op. 28 de Chopin.

Hugo Pilger apresenta a música O Canto dos Pássaros.

Lenora Pinto Mendes e Márcio Paes Lemes apresentam
Sonata em sol menor, op. 2 e 3, Allegro, de Benedetto Marcello.

Luiz Ricardo Vidal, Leandro Justino e Katunga Vidal apresentam a
música Gavotte, de G.F. Händel.

Acadêmico Marco Lucchesi e Hugo Pilger apresentam a Serenata de Schubert.
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Lenora Mendes, Laura Mendes Selles e Márcio Selles, com
a Frótola de Bartolomeo Tromboncino sobre o soneto Hor
che’l ciel e la terra e’l vento tace, de Petrarca.

Willa Soanne Martins (voz) e Márcia Silva Rodriguez (piano),
com a música Lua Branca de Chiquinha Gonzaga.

Eurípedes Júnior apresenta “Réquiem para as vítimas
da Covid‑19”.

David Chew apresenta Aria de Bachianas Brasileiras n.o 5 8 Celli,
de Villa Lobos.
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Orquestra da Grota.

Mísicos da “Orquestra da Grota” apresentam o tema da Nona Sinfonia de Beethoven.

36
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# E s p e c i a l C o r o n av í r u s

ABL lança projeto “#Especial Coronavírus” com depoimentos
de especialistas renomados sobre o enfrentamento à Covid‑19

A

grave crise sanitária, que
acomete diferentes partes do
mundo, suscitou um conjunto
de determinações por parte
da comunidade científica
internacional, com vistas a
mitigar os efeitos provocados

38

pelo coronavírus. Com base
na contínua atualização dos
fatos relativos à pandemia, e
seguindo as recomendações
da Organização Mundial de
Saúde, a ABL reiterou seu
compromisso social divulgando,

através de suas plataformas
“#EspecialCoronavírus”,
conteúdos produzidos por
especialistas renomados
na área da saúde
pública.
Eliana Bicudo, da Sociedade
Brasileira de Infectologia.

João Carlos Sales, reitor da
Universidade Federal da Bahia.

J.J. Camargo, da Academia
Nacional de Medicina.

Bruno Scarpellini, médico
infectologista e epidemiologista.

Nísia Trindade, presidente da
FIOCRUZ.

Margareth Dalcolmo, pesquisadora
da FIOCRUZ.

Luiz Davidovich, presidente da Academia
Brasileira de Ciências.

Adair Rocha, pesquisador do
programa “Favela é Cidade”.

Sergio Thiesen, clínico geral e
cardiologista.

Sigrid Haikel, psicóloga e
analista junguiana.

Renato Cordeiro, pesquisador
emérito da Fundação Oswaldo Cruz.

Rubens Belfort Mattos Junior, presidente
da Academia Nacional de Medicina.

Antônio Bandeira, diretor da Sociedade
Brasileira de Infectologia.

Sérgio Cimerman, médico infectologista.

Silvia de Mello, preceptora do
setor de Dermatologia Sanitária
da Sta. C. da Misericórdia, RJ.

Carlos Machado de Freitas,
coordenador do Observatório
Fiocruz Covid‑19.

Carlos Alberto Barros Franco,
membro titular da Academia
Nacional de Medicina.

Omar Lupi, médico
dermatologista.
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#Pequenas Leituras

ABL lança o projeto “#Pequenas Leituras” com leituras
dramatizadas de obras literárias de acadêmicos

C

ontando com a abordagem
de obras literárias de
acadêmicos por atores e
atrizes, a Academia Brasileira
de Letras abriu espaço ao
lançamento do projeto cultural
“#PequenasLeituras”.

40

Na voz de artistas de
diferentes áreas, trabalhos e obras
de mestres da literatura nacional
são revisitados. A proposta reúne
arte, criatividade e história,
uma ótima oportunidade para
professores e estudantes.

Os vídeos e áudios foram
alocados em seção própria no
site oficial da ABL e em todas as
redes sociais da instituição.

O sineiro da Glória, de Machado de Assis,
por Nathália Timberg.

A alma encantadora das ruas, de João do Rio,
por Dedina Bernardelli.

O navio negreiro, de Castro Alves, por
Maitê Proença.

Os sertões, de Euclides da Cunha, por
Arildo de Barros.

Como e porque sou romancista, de José de
Alencar, por Clarice Niskier.

I‑Juca‑Pirama, de Gonçalves Dias, por
Dira Paes.

Casa de pensão, de Aluísio Azevedo, por
Debora Figueiredo.

Meus oito anos, de Casimiro de Abreu, por
Paula Sandroni.

Lembrança de morrer, de Álvares de Azevedo,
por Virginia Berrel.

O Judas em Sábado de Aleluia, de Martins Pena,
por Cecília Vaz.

O ateneu, de Raul Pompeia, por
Bete Mendes.

Sonetos, de Cláudio Manuel da Costa, por
Cristina Pereira.

Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro, de Joaquim
Manuel de Macedo, por Angela Rebello.

Hino à aurora, de Bernardo Guimarães,
por Cássia Reis.
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Podcast: Especial dos Centenários

P o d c a s t : Ef e m é r i d e s A c a d ê m i c a s

Academia Brasileira de Letras inaugurou a série de podcasts
em celebração do centenário de nascimento de acadêmicos

P

ara celebrar o centenário
de nascimento dos
Acadêmicos Carlos Castelo
Branco, sexto ocupante da
Cadeira 34 ( 25 de junho de
1920), João Cabral de Melo
Neto, quinto ocupante da
Cadeira 37 ( 9 de janeiro de
1920) e Celso Furtado, oitavo
ocupante da Cadeira 11 ( 26
de julho de 1920), a Academia
Brasileira de Letras lançou a
série “#EspecialdosCentenários”
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que foi dedicada a esses grandes
nomes da cultura brasileira que
compuseram os quadros da
Academia Brasileira de Letras em
sua época.
Cada episódio versou
sobre os principais aspectos
da vida e da obra dos
acadêmicos homenageados e
contou com a participação
e os comentários dos Acadêmicos
Merval Pereira, Cicero Sandroni,
Antonio Carlos Secchin,

Antonio Cicero, Edmar Lisboa
Bacha e Ignácio de Loyola
Brandão.
Os podcasts foram publicados
no site oficial da Academia
Brasileira de Letras, bem como
em suas redes sociais e nas
plataformas Spotify, Deezer e
Apple.

Carlos Castelo Branco

João Cabral de Melo Neto

Celso Furtado

Participação e comentários dos
Acadêmicos Merval Pereira e
Cicero Sandroni.

Participação e comentários dos
Acadêmicos Antonio Carlos Secchin
e Antonio Cicero.

Participação e comentários dos
Acadêmicos Edmar Lisboa Bacha
e Ignácio de Loyola Brandão.

Academia Brasileira de Letras inaugurou a série de podcasts
em comemoração das efemérides acadêmicas

A

Academia Brasileira de Letras
apresentou a série de podcasts
“#EfeméridesAcadêmicas”.
Os podcasts trazem a
comemoração de aniversários
“redondos” de acadêmicos e
celebram seus feitos e marcos
ao longo de suas trajetórias na

Casa de Machado de Assis.
O primeiro homenageou os
90 anos do Acadêmico José Sarney.
O segundo, os 80 anos do Acadêmico
Carlos Diegues. O terceiro, os
80 anos do Acadêmico Marco Maciel.
O quarto episódio, os 80 anos do
Acadêmico Antônio Torres. O quinto

episódio, os 90 anos do Acadêmico
Ferreira Gullar. E o sexto episódio,
os 110 Anos da Acadêmica Rachel
de Queiroz.

90 anos do Acadêmico José Sarney.
Participação do Acadêmico Marcos Vinicios
Vilaça, com apresentação do Acadêmico
Marco Lucchesi.

80 anos do Acadêmico Carlos Diegues.
Participação do Acadêmico Geraldo
Carneiro, com apresentação do Acadêmico
Antônio Torres.

80 anos do Acadêmico Marco Maciel.
Participação dos Acadêmicos Marcos Vinicios
Vilaça, Fernando Henrique Cardoso e
Joaquim Falcão.

80 anos do Acadêmico Antônio Torres.
Participação dos Acadêmicos João Almino,
Ana Maria Machado e Domício Proença
Filho.

80 anos do Acadêmico Ferreira Gullar.
Participação dos Acadêmicos Arno
Wehling, Antonio Carlos Secchin e
Antonio Cicero.

110 Anos de Rachel de Queiroz.
Participação da Acadêmica Nélida Piñon,
com apresentação do Acadêmico Marco
Lucchesi.
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Podcast: Mesa‑redonda da Academia

Podcast: Mesa‑redonda da Academia

“Saúde mental e pandemia” é tema da primeira
Mesa‑redonda da ABL em formato podcast

A

Academia Brasileira
de Letras apresentou,
através de seu canal de podcast,
a primeira mesa‑redonda especial,
que abordou e debateu o tema
“Saúde mental e pandemia”,
um assunto importante e
atual diante do desafio de
implementar uma política
de saúde mental necessária nestes
momentos de intensa crise na
saúde pública.

Humbertho Oliveira
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A mesa‑redonda também
englobou os efeitos psicológicos
da pandemia sobre todos e
apresentou sugestões de como
enfrentá‑la de forma positiva
e saudável.
A conversa ou a conferência
contou com a participação de
Walter Boechat (Médico), Paula
Pantoja Boechat (Médica), Sigrid
Haikel (Psicóloga) e Humbertho
Oliveira (Médico).

Paula Pantoja Boechat

Walter Boechat

A apresentação coube ao
Presidente da ABL, Acadêmico
Marco Lucchesi.
O podcast foi publicado no
site oficial da ABL, em suas redes
sociais e nas plataformas Spotify,
Deezer e Apple.

Sigrid Haikel

“O mundo pós‑pandemia” é tema da segunda
Mesa‑redonda da ABL em formato podcast

A

Academia Brasileira de
Letras apresentou, através
de seu canal de podcast, a
segunda mesa‑redonda especial,
que abordou e debateu o tema
“O mundo pós-pandemia: a
retomada do diálogo global” ,
em que se discutiu como será o
mundo após esse período de crise
que estamos passando, com uma
abordagem muito relevante diante
do panorama da retomada das

Ana Flávia Granja e Barros

relações internacionais
após a pandemia global do
coronavírus.
A Mesa‑redonda contou
com a participação de Ana Flávia
Granja e Barros (Professora
e pesquisadora), Adam Jayme
Muniz (diplomata) e Maria
Celina de Azevedo Rodrigues
(Embaixadora).
A apresentação coube
ao Acadêmico Celso Lafer,

Adam Jayme Muniz

ex‑chanceler e especialista em
Economia, que atuou como
ministro das Relações Exteriores.
O podcast foi publicado no
site oficial da ABL, em suas redes
sociais e nas plataformas Spotify,
Deezer e Apple.

Maria Celina de Azevedo Rodrigues
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Podcast: Mesa‑redonda da Academia

Podcast: Mesa‑redonda da Academia

“Preparando o bicentenário de Dostoiévski” é tema da
terceira Mesa‑redonda da ABL em formato podcast

A

ABL apresentou, através
de seu canal de podcast, a
terceira mesa‑redonda especial,
que abordou e debateu o tema
“Preparando o bicentenário de
Dostoiévski”, numa iniciativa
das comemorações do
bicentenário do escritor russo
Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski
(1821‑1881) que ocorrerá em
2021. Dostoiévski foi um escritor
profundamente religioso, seus

Fatima Bianchi
Foto: Konstantin Smolniakov.

46

romances não só abordavam
questões existenciais, culpas,
suicídio e estados patológicos, como
tinham predileção pelo fantástico,
pela sátira e pela comédia. O autor
também não hesitava em lidar com
as grandes questões políticas.
A mesa‑redonda contou com
a participação de Fátima Bianchi
(Professora), Jimmy Sudário
Cabral (Professor) e Bruno
Barretto Gomide (Professor).

Jimmy Sudário Cabral

A apresentação coube ao
Presidente da ABL, Acadêmico
Marco Lucchesi.
O podcast foi publicado no
site oficial da ABL, em suas redes
sociais e nas plataformas Spotify,
Deezer e Apple.

Bruno Barretto Gomide

“As comunidades do Rio e a pandemia” é tema da
quarta Mesa‑redonda da ABL em formato podcast

A

Academia Brasileira de
Letras apresentou, através
de seu canal de podcast, a
quarta mesa‑redonda especial,
que abordou e debateu o tema
“As comunidades do Rio e a
pandemia”, em que foi discutida
e interpretada a questão da
pandemia do coronavírus no
contexto do dia a dia de todas as
comunidades da cidade do Rio
de Janeiro e como ela tem afetado

Adair Rocha

as comunidades com graves
problemas estruturais.
A mesa‑redonda contou
com a participação de Adair
Rocha (PROFESSOR E ESCRITOR),
Eliana Sousa e Silva (Professora
e pesquisadora) e Itamar Silva
(JORNALISTA).
A apresentação coube ao
Presidente da Academia Brasileira
de Letras, Acadêmico Marco
Lucchesi.

Eliana Sousa e Silva
FOTO: Gisele Ribeiro.

O podcast foi publicado no
site oficial da ABL, em suas redes
sociais e nas plataformas Spotify,
Deezer e Apple.

Itamar Silva
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Podcast: Mesa‑redonda da Academia

Podcast: Mesa‑redonda da Academia

“A cultura e a construção do futuro” é tema da
quinta Mesa‑redonda da ABL em formato podcast

A

Academia Brasileira de
Letras apresentou, através
de seu canal de podcast, a
quinta mesa‑redonda especial, que
abordou e debateu o tema
“A cultura e a construção do
futuro”, em que se discutiu
a construção de um futuro
positivo pós‑pandemia e a energia
necessária para a manutenção
da cultura em momento tão
arrebatador.

Leslie Bethell
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A mesa‑redonda contou
com a participação dos Sócios
Correspondentes da Academia
Brasileira de Letras, a seguir:
 Leslie Bethell (INGLATERRA,
ocupante da CADEIRA 16),
 Didier Lamaison (França ,
ocupante da CADEIRA 1),
D
 arlene Sadlier (EUA ,
ocupante da CADEIRA 10) e
A
 ntonio Maura (Espanha,
ocupante da CADEIRA 17).

Didier Lamaison

Darlene Sadlier

A apresentação coube ao
Presidente da ABL, Acadêmico
Marco Lucchesi.
O podcast foi publicado no
site oficial da ABL, em suas redes
sociais e nas plataformas Spotify,
Deezer e Apple.

Antonio Maura

“Diálogos para a cultura da América Latina” é tema
da sexta Mesa‑redonda da ABL em formato podcast

A

Academia Brasileira de
Letras apresentou, através
de seu canal de podcast, a
sexta mesa‑redonda especial,
que abordou e debateu o tema
“Diálogos para a cultura
da América Latina”, em que
se discutiu, com especial
destaque, a importância, a
afinidade e a dimensão da
aproximação das culturas
latino‑americanas.

A mesa‑redonda contou
com a participação do Presidente
da Academia Nacional de Letras
do Uruguai, Wilfredo Penco
(ensaísta, crítico literário),
e do Presidente da Academia
Dominicana da Língua,
Bruno Rosario Candelier
(ensaísta, Linguista).
A apresentação coube ao
Presidente da ABL, Acadêmico
Marco Lucchesi.

Wilfredo Penco, Presidente da Academia
Nacional de Letras do Uruguai.

O podcast foi publicado no
site oficial da Academia Brasileira
de Letras, em suas redes sociais e
nas plataformas Spotify, Deezer
e Apple.

Bruno Rosario Candelier, Presidente
da Academia Dominicana da Língua.
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Podcast: Mesa‑redonda da Academia

Podcast: Mesa‑redonda da Academia

“Horizontes do diálogo das culturas da língua portuguesa”
é tema da sétima Mesa‑redonda da ABL em formato podcast

A

Academia Brasileira de
Letras apresentou, através
de seu canal de podcast, a
sétima mesa‑redonda especial,
que abordou e debateu o tema
“Horizontes do diálogo
das culturas da língua
portuguesa”, em que se discutiu
a importância da manutenção
do diálogo constante entre
os países falantes da língua
portuguesa.

A mesa‑redonda contou
com a participação de Paulo
de Carvalho (presidente da
Academia Angolana de Letras),

que é Mestre em Sociologia e
membro fundador da Academia
Angolana de Letras. É igualmente
deputado à Assembleia Nacional
e professor catedrático. Ex-reitor
da Universidade Katyavala Bwila
e vice‑presidente da Universidade
Pan‑Africana.

Paulo de Carvalho, Presidente da
Academia Angolana de Letras.
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A apresentação coube ao
Presidente da ABL, Acadêmico
Marco Lucchesi.
O podcast foi publicado no
site oficial da ABL, em suas redes
sociais e nas plataformas Spotify,
Deezer e Apple.

“Dante Alighieri: 700 anos de presença” é tema da
oitava Mesa‑redonda da ABL em formato podcast

A

Academia Brasileira de
Letras apresentou, através
de seu canal de podcast, a
oitava mesa‑redonda especial,
que abordou e debateu o tema
“Dante Alighieri: 700 anos
de presença”, em que se discutiu
a obra do escritor, poeta e
político florentino Dante
Alighieri, considerado o
primeiro e maior poeta da
língua italiana – definido como

il sommo poeta ( “o sumo
poeta”) – e autor de uma
das obras‑primas da
literatura universal, A Divina
Comédia.
A mesa‑redonda contou
com a participação dos seguintes
especialistas na obra de Dante:
Cecilia Casini (Professora,
pesquisadora), Tommaso Raso
(Professor, ensaísta) e Luciano
Migliaccio (Professor, escritor).

Acadêmico Antonio Cicero.

A apresentação da
Mesa‑redonda coube ao
Acadêmico Antonio Cicero.
O podcast foi publicado no
site oficial da ABL, em suas redes
sociais e nas plataformas Spotify,
Deezer e Apple.

Cecilia Casini
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Podcast: Mesa‑redonda da Academia

ba n d e i r a a m e i o - m a s t r o

“Ensino à distância e a pandemia” é tema da
nona Mesa‑redonda da ABL em formato podcast

A

Academia Brasileira de
Letras apresentou, através
de seu canal de podcast, a
nona Mesa‑redonda especial
que abordou e debateu o
tema “Ensino à distância e a
pandemia”, em que se discutiu
o impacto do fechamento das
escolas e a interrupção das aulas
presenciais, que mudaram a
rotina de professores e alunos,
em decorrência da pandemia

Ana Maria Haddad Baptista
Foto: Ana Carolina Haddad Baptista.
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de Covid‑19. A pandemia
pegou o mundo de surpresa,
e, com certeza, a educação não
estava preparada para lidar com
tamanha adversidade.
A mesa‑redonda contou com
a participação das professoras
Ana Maria Haddad Baptista
(Professora, pesquisadora),
Márcia Fusaro (Professora,
ensaísta) e Diana Navas
(Professora, pesquisadora)

Márcia Fusaro

A apresentação da coube ao
Acadêmico Merval Pereira.
O podcast foi publicado no
site oficial da ABL, em suas redes
sociais e nas plataformas Spotify,
Deezer e Apple.

A Academia Brasileira de Letras coloca sua bandeira
a meio-mastro em luto pelas mortes por Covid-19

A

ABL pela primeira vez
desde que foi fundada, em
1897, colocou sua bandeira a
meio-mastro em agosto de 2020,
como luto, lamentando o marco
de cem mil mortos pela pandemia
da Covid-19 no Brasil. Atenta aos
riscos, a Academia foi uma das
primeiras instituições a declarar a
suspensão de suas atividades em
março de 2020. O Presidente da
ABL, Acadêmico Marco Lucchesi
determinou que a bandeira da

fosse hasteada a meio-mastro,
por três dias, mostrando a dor da
instituição diante das perdas.

A nação ferida
“Hoje atingimos o assombroso
número de cem mil mortos.
Trata-se da guerra mais devastadora
que jamais se abateu sobre o país.
A guerra da incúria, a guerra da
ausência de uma política sanitária
substantiva, que não é apenas fruto
do momento atual. Uma lição de

altíssima desumanidade dos que
reduziram a defesa da vida a uma
intensa precificação. A bandeira
da Academia está a meio-mastro,
em sinal de luto e de solidariedade
às famílias atingidas pela dor.
É urgente somar forças da
sociedade para evitar que o
número de vítimas siga crescendo.
A História não perdoará nossos
erros. Choramos as vítimas.
A nação está ferida.” Marco
Lucchesi .

Diana Navas
FOTO: Marcelo Ferreira.
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Podcast: Pensando o novo normal

ABL inaugura o ciclo de podcasts abordando as relações entre
a pandemia e as diferentes áreas do conhecimento humano

A

Academia Brasileira de Letras inaugurou o
ciclo de podcasts “#Pensandoonovonormal”.
Os episódios, gravados por seus acadêmicos,
abordaram as relações entre a pandemia e as diferentes
áreas do conhecimento humano, tais como: Pandemia
e Literatura, Pandemia e Educação, Pandemia e Ordenamento
Jurídico, Pandemia e Dramaturgia, Pandemia e Economia,

Pandemia e Leitura, Pandemia e Poesia, Pandemia e Política,
Pandemia e História, Pandemia e Utopia, Pandemia e Cinema,
Pandemia e Imprensa, Pandemia e o Velho Anormal, Pandemia
e Filosofia, Pandemia e Desenvolvimento Sustentável, e,
concluindo o ciclo de podcasts, Pandemia e a Academia.
A coordenação geral do evento coube
ao Acadêmico Antônio Torres.

Podcast: Pensando o novo normal
Episódio 2

Pandemia e Educação
O Acadêmico Arnaldo Niskier abordou o tema
“Pandemia e Educação”. A apresentação coube
ao Acadêmico Antônio Torres.

Episódio 3

Pandemia e Ordenamento Jurídico

Acadêmico Antônio Torres

O Acadêmico Joaquim Falcão abordou o tema
“Pandemia e Ordenamento Jurídico”.
A apresentação coube ao Acadêmico Cícero
Sandroni.

Episódio 1

Episódio 4

Pandemia e Literatura

Pandemia e Dramaturgia

A Acadêmica Nélida Piñon, a convite da Academia
Brasileira de Medicina, participou do Simpósio
“Pandemia e Literatura”, com palestra sobre a
obra Decameron, de Giovanni
Boccaccio. Participaram do evento
os Acadêmicos Domício Proença
Filho e Geraldo Carneiro.

O Acadêmico Geraldo Carneiro abordou o tema
“Pandemia e Dramaturgia”. A apresentação coube
ao Acadêmico Antonio Carlos Secchin.

COORDEN A ÇÃO G ER A L
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Podcast: Pensando o novo normal

Episódio 5

Episódio 8

Pandemia e Economia

Pandemia e Política

O Acadêmico Edmar Lisboa Bacha abordou o tema
“Pandemia e Economia”. A apresentação coube ao
Acadêmico Antonio Torres.

O Acadêmico Merval Pereira abordou o tema
“Pandemia e Política”. A apresentação foi feita
pelo Acadêmico Domício Proença Filho.

Episódio 6

Episódio 9

Pandemia e Leitura

Pandemia e História

O Acadêmico Domício Proença Filho abordou o
tema “Pandemia e Leitura”. A apresentação coube
ao Acadêmico Tarcísio Padilha.

O Acadêmico Arno Wehling abordou o tema
“Pandemia e História”. A apresentação coube
ao Acadêmico Alberto Venancio Filho.

Episódio 7

Episódio 10

Pandemia e Poesia

Pandemia e Utopia

O Acadêmico Carlos Nejar abordou o tema
“Pandemia e Poesia”. A apresentação coube
ao Acadêmico Antonio Cicero.

A Acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira abordou o
tema “Pandemia e Utopia”. A apresentação coube
ao Acadêmico Ignácio de Loyola Brandão.
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Podcast: Pensando o novo normal

Episódio 11

Episódio 14

Pandemia e Cinema

Pandemia e Filosofia

O Acadêmico Carlos Diegues abordou o tema
“Pandemia e Cinema”. A apresentação coube
ao Acadêmico Antônio Torres.

O Acadêmico Tarcísio Padilha abordou o tema
“Pandemia e Filosofia”. A apresentação coube ao
Acadêmico Candido Mendes de Almeida.

Episódio 12

Episódio 15

Pandemia e Imprensa

Pandemia e Desenvolvimento Sustentável

O Acadêmico Zuenir Ventura abordou o tema
“Pandemia e Imprensa”. A apresentação coube
ao Acadêmico Antônio Torres.

O Acadêmico Celso Lafer abordou o tema
“Pandemia e Desenvolvimento Sustentável”.
A apresentação coube ao Acadêmico Antônio Torres.

Episódio 13

Episódio 16

Pandemia e o Velho Anormal

Pandemia e a Academia

O Acadêmico João Almino abordou o tema
“Pandemia e o Velho Anormal”. A apresentação
coube ao Acadêmico Antônio Torres.

O Acadêmico Marco Lucchesi abordou o tema
“Pandemia e a Academia”. A apresentação coube
ao Acadêmico Antônio Torres.
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#Aconteceu na Academia

Marco Lucchesi e sua homenagem no “Dantedì”

Resgate histórico de vídeos dos Ciclos de Conferências
é alavancado por novo projeto da ABL

A

Academia Brasileira de Letras
apresentou o novo projeto
denominado “#Aconteceu na
Academia”, que prevê o resgate
histórico de arquivos digitais

originais referentes aos Ciclos
de Conferências, depoimentos,
posses e demais atividades
promovidas no âmbito da
Academia ao longo dos anos.

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

S

eguindo uma linha de
estreitamento de relações
institucionais, o Acadêmico
Marco Lucchesi elaborou um
vídeo por ocasião do “Dia de

Dante” ou “Dantedì”, no qual
nos brinda com uma bela parte
do Canto V da Divina Comédia,
que trata do vício da luxúria. Esse
marco, instituído pelo governo

italiano, é dedicado a Dante
Alighieri (1265‑1321) e celebrado
na data de 25 de março, dia em
que começa a viagem do poeta na
Divina Comédia, sua obra‑prima.

Vídeos disponíveis
A história em Giambattista Vico
Marco Lucchesi

A crítica literária e a crise
do objeto

Carlos Nejar

A Poesia de Gonçalves Dias

Alfredo Bosi

Ivan Junqueira

Como eu escrevo

Augusto dos Anjos

João Ubaldo Ribeiro

Língua, cultura e identidade
nacional
Domício Proença Filho

O fim da História?
Sergio Paulo Rouanet

Machado de Assis: Jornalismo
e Política
Murilo Melo Filho

A Teoria Literária em questão

Alberto da Costa e Silva

Os Contistas
Lygia Fagundes Telles

Os Poetas
Lêdo Ivo

A consolidação do acordo
ortográfico da língua portuguesa
Evanildo Bechara

Dom Quixote e os perigos
da leitura

Eduardo Portella

Ferreira Gullar

Conversa de escritora

O Romance carioca

Ana Maria Machado

Um acadêmico da transição –
Souza Bandeira
Alberto Venancio Filho

Clarice: atrás do pensamento
Rosiska Darcy de OLIVEIRA

Os Romancistas
José Sarney
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A épica do instante e a infância
do futuro

Carlos Heitor Cony

Estrangeirismos: um bem, um mal?
Arnaldo Niskier

Joaquim Nabuco: uma visão do
passado brasileiro
Evaldo Cabral de Mello

Os tempos do Rio
José Murilo de Carvalho

A voz que narra no escuro
Nélida Piñon

Os Filólogos
Antonio Houaiss

História e historicidade em
Santo Agostinho

Presidente da Academia Brasileira de Letras, Acadêmico Marco Lucchesi, e sua homenagem a Dante Alighieri.

Tarcísio Padilha

As academias uruguaia e brasileira trocam
mensagens virtuais de solidariedade e amizade

Os Dramaturgos
Sábato Magaldi

Os Jornalistas
João de Scantimburgo

Shakeaspeare: o poeta e a máscara
Geraldo Carneiro

Oriente/Ocidente: Geografias
do diálogo

O

Presidente da Academia Nacional de Letras do
Uruguai, Wilfredo Penco, e o Presidente da
Academia Brasileira de Letras, Acadêmico Marco

Marco Lucchesi

Cerimônia de Posse
Murilo Melo Filho

Cerimônia de Posse
Afonso Arinos Filho

Cerimônia de Posse
Alberto da Costa e Silva

Cerimônia de Posse
Nélida Piñon

Cerimônia de Posse
Carlos Heitor Cony

Presidente Academia Nacional de Letras do Uruguai, Wilfredo Penco.

Lucchesi, trocaram mensagens de solidariedade
virtuais durante o isolamento social provocado
pela ameaça mundial do coronavírus.
O Presidente Wilfredo Penco também
participou da iniciativa “#AcademiasEmSuaCasa”,
projeto idealizado pela Academia Brasileira de
Letras, que promoveu a troca de mensagens
motivadoras entre presidentes de Academias
Internacionais de Letras. Em seu vídeo, declarou:
“Com nossas línguas falamos, com nossas letras
escrevemos, mais cedo ou mais tarde temos
confiança no futuro, em tempos que serão
melhores, onde estaremos e nos encontraremos
novamente.”
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Academia Brasileira de Letras participa de evento da
Câmara dos Deputados em comemoração dos
200 anos da Revolução Constitucionalista do Porto

A

Academia Brasileira de Letras
participou, por intermédio
de seu Presidente, Marco
Lucchesi, e dos Acadêmicos Arno
Wehling e Carlos Diegues, das
festividades em comemoração
do bicentenário da Revolução do
Porto promovidas pela Câmara
dos Deputados.
O ato solene virtual dá
continuidade às comemorações

que já vinham sendo realizadas
nos últimos anos em homenagem
à Independência do Brasil,
que completará 200 anos
em 2022. Em 7 de setembro
de 2020, a comissão destacou
este acontecimento histórico que
antecedeu a Independência: a
Revolução do Porto, em Portugal,
que completou duzentos anos em
2020 e marcou a formação do

Estado brasileiro. Os acadêmicos
fizeram discursos durante o
evento que aconteceu no dia 4
de setembro de 2020 e
contou com a participação
de representantes de diversas
instituições históricas e culturais
brasileiras.
O evento foi transmitido
ao vivo pelo canal do YouTube
da Câmara dos Deputados.

E V ENTOS ESPECI A IS 2 0 2 0

Acadêmico Joaquim Falcão participa do debate
“O STF de Celso de Mello: decisões e legado”

R

ealizou‑se, através do YouTube, mais uma série
de debates on‑line intitulada “O STF de Celso de
Mello: decisões e legado”, com as participações do
Acadêmico Joaquim Falcão e do Ministro Alexandre
de Moraes.
O objetivo dessa série, promovida pelo JOTA,
com apoio do Pinheiro Neto Advogados e do Insper,
foi discutir e homenagear o legado do Ministro
Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal.

Live com o Acadêmico Marco Lucchesi e a Sociedade
dos Amigos do Museu de Imagens do Inconsciente

O

A partida da Rainha, Jean‑Baptiste Debret, 1821.
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Presidente da Academia Brasileira de Letras,
Acadêmico Marco Lucchesi, participou de uma
live com a Sociedade Amigos do Museu de Imagens
do Inconsciente (SAMII) em que abordaram o
pré‑lançamento da 3.a edição de Cartas a Spinoza,
um dos livros mais instigantes da Dra. Nise da
Silveira, psiquiatra que criou, em 1946, no Centro
Psiquiátrico Nacional, Rio de Janeiro, a Seção de
Terapêutica Ocupacional.
A Dra. Nise Magalhães da Silveira foi
uma médica psiquiatra brasileira. Reconhecida
mundialmente por sua contribuição à psiquiatria,
revolucionando o tratamento mental no Brasil.
A live teve como mediador Eurípedes Junior,
compositor, museólogo e vice‑presidente da
Sociedade Amigos do Museu de Imagens do
Inconsciente (SAMII). O depoimento virtual
aconteceu no dia 4 de junho no Youtube.
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Presidente da ABL conversa com Presidente da Accademia
della Crusca sobre ações institucionais durante pandemia

O

Presidente da Academia
Brasileira de Letras,
Acadêmico Marco Lucchesi,
e o Presidente da Accademia
della Crusca, Claudio
Marazzini, prosearam, via
Skype, sobre as difíceis
condições em que Brasil
e Itália se encontram neste
período e consolidaram a
amizade, solidariedade e
cooperação entre as duas
instituições.
O vídeo foi relançado
pelo blogue da comunidade
de língua italiana e brasileira,
“ComunitàItaliana”.

Presidente da Accademia della Crusca,
Claudio Marazzini, em conferência virtual
via Skape com o Presidente da ABL,
Acadêmico Marco Lucchesi.
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A Real Academia Galega e a Academia Brasileira de Letras
dialogam no espaço virtual para fazer frente à quarentena

O

coronavírus obrigou‑nos a
ficar de quarentena. Mas
o isolamento social foi mais
leve, graças às tecnologias da
comunicação, que permitiram
continuar, pelas redes, a divulgação
da irmandade cultural. É o
caso da campanha lançada pela
Academia Brasileira de Letras,
#AcademiasEmSuaCasa, uma
iniciativa que contou com a
participação do Presidente da Real
Academia Galega. A mensagem
de Víctor F. Freixanes salientou
a “irmandade histórica” entre a
Galícia e o Brasil e foi agradecida
pelo Presidente da Academia
Brasileira de Letras, Acadêmico
Marco Lucchesi.
Víctor F. Freixanes destacou
os laços que unem tanto as
academias quanto seus países
e têm base sólida – a Real
Academia Galega e a Academia
Brasileira de Letras assinaram
convênio de colaboração (2019),
na sede da Real Academia
Galega, uma lembrança de
amizade e união. Meses depois,
a Academia Brasileira de
Letras abriu suas portas aos
representantes da Real Academia
Galega numa visita à capital
carioca.

A pandemia do coronavírus
intensificou a necessidade de
“implementar novas formas
de solidariedade, aproximação
e vizinhança”, expressou o
Presidente da ABL, para quem

o diálogo entre as academias
e seus países, é cada vez mais
forte “é um sinal de que é
possível enfrentar os desafios
de uma forma nobre, intensa e
generosa”.
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Academia Brasileira de Letras escreve carta aberta
aos enfermeiros e enfermeiras do Brasil

O

Presidente da Academia Brasileira de Letras,
Acadêmico Marco Lucchesi, enviou uma carta
em reconhecimento ao trabalho desempenhado por
enfermeiros e enfermeiras durante a crise mundial
do novo coronavírus. A carta foi recebida por
representantes da classe e repassada aos demais
profissionais, que somam mais de dois milhões
em todo o Brasil.
Dando sequência às homenagens, o presidente
também participou de uma chamada de vídeo

A carta
Às Enfermeiras e Enfermeiros do Brasil
Aceitem nossas homenagens pela dedi
cação absoluta ao trabalho, pelo cuidado
com os doentes, nesse momento dramático da
pandemia.
A sociedade deve a vocês o exemplo de
extrema dignidade, a entrega total e pro
funda, em condições adversas.
Muitas páginas de heroísmo ficarão mar
cadas em nossa memória, em cada gesto lu
minoso e solidário.
Tenham a certeza de que não estão sós.
Muito cordialmente,

ao vivo com a enfermeira Renata Pietro, figura
influente na representação dos profissionais de saúde
nas redes sociais.
Durante a emissão, o Presidente debateu pontos
como a invisibilidade do trabalho dos enfermeiros
e a necessidade de melhoramento e preservação do
Sistema Único de Saúde.
A Academia Brasileira de Letras enviará
livros aos centros de formação e faculdades de
enfermagem pelo país como parte do projeto
em parceria com a Biblioteca da Câmara dos
Deputados. A doação reflete o compromisso
da Academia Brasileira de Letras com toda a
sociedade brasileira de viabilizar o acesso à
cultura e ao conhecimento, assim como o apoio
aos profissionais de saúde que vêm atuando
corajosamente na linha de frente no combate à
pandemia mundial.

O

Acadêmico Carlos Nejar
participou de uma transmissão
ao vivo em homenagem aos seus
60 anos de carreira literária.
O evento foi transmitido pelo
Facebook e pelo Youtube da Life
Editora.
Participaram do evento: Valter
Jeronymo, Kenner Terra, Marcos
Almeida e Jairo Ferreira.
Carlos Nejar publicou seu
primeiro livro, Sélesis, em 1960 e
recebeu diversos prêmios por suas
obras, tendo escrito romances,

Enfermeira Renata Pietro em chamada de vídeo.

antologias poéticas, ensaios e
livros infantojuvenis. É um
dos mais importantes poetas
brasileiros da sua geração,
também chamado de “O poeta
do pampa brasileiro”. Traduziu
autores como Pablo Neruda e
Jorge Luis Borges.
É o 5.o ocupante da Cadeira
4. Foi eleito em 24 de novembro
de 1988, na sucessão de Vianna
Moog, e recebido em 9 de maio
de 1989 pelo Acadêmico Eduardo
Portella.

Seminário on‑line comemora o aniversário de 80 anos
do Acadêmico Antônio Torres

O

M.L.
Presidente da Academia Brasileira de Letras
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60 anos de literatura do Acadêmico Carlos Nejar
são comemorados em transmissão ao vivo

aniversário de 80 anos do
Acadêmico Antônio Torres
foi celebrado no seminário
on‑line “Narrativas e viagens
do sertão ao mundo: 80 anos
de Antônio Torres”, promovido
pela Universidade Estadual de
Feira de Santana (UEFS) e pela
Academia de Letras da Bahia.
O evento contou com a
participação de professores
e estudiosos do trabalho do
acadêmico, que participou da
abertura do evento.

Antônio Torres estreou na
literatura em 1972, com o romance
Um cão uivando para a Lua. Ao longo
da sua carreira, ganhou alguns dos
mais importantes prêmios nacionais,
como o Machado de Assis, da
ABL, pelo conjunto da sua obra.
É contista, cronista e autor de uma
história para crianças.
É o 8.o ocupante da Cadeira
23. Foi eleito em 7 de novembro
de 2013, na sucessão de Luiz Paulo
Horta, e recebido em 9 de abril de
2014 pela Acadêmica Nélida Piñon.
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Vida e obra do Acadêmico Evanildo Bechara
são homenageadas em livro

O

Acadêmico Evanildo Bechara
foi homenageado em um
novo livro, publicado pela
NAU Editora, que celebra a
sua obra: O sentimento da língua:
Homenagem a Evanildo Bechara –
90 anos. A coletânea de artigos
e depoimentos sobre o trabalho
do acadêmico e professor foi
uma iniciativa do Liceu Literário
Português e do Instituto de
Letras da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, organizada
por Denise Salim, Flávio de

Aguiar Barbosa e Sheila Hue,
Doutores em Letras pela
UERJ.
Evanildo Bechara é o
o
5. ocupante da Cadeira 33. Foi
eleito em 11 de dezembro de
2000, na sucessão de Afrânio
Coutinho, e recebido em 25 de
maio de 2001 pelo Acadêmico
Sergio Corrêa da Costa.
É professor emérito da
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (1994) e da Universidade
Federal Fluminense (1998).

ABL e Empresa Paraibana de Comunicação lançam em
coedição a obra Celso Furtado – Pensar o mundo, para mudá‑lo

E

ste livro nasceu de uma
parceria entre a Academia
Brasileira de Letras, a Empresa
Paraibana de Comunicação (EPC)
e a jornalista e tradutora Rosa
Freire d’Aguiar. O objetivo da
publicação é contribuir para a
construção de um perfil que se
aproxime sempre mais de Celso
Furtado.
Dele, participam a Presidente
da Empresa Paraibana de
Comunicação, Naná Garcez,
o Presidente da Academia Brasileira

68

de Letras, Marco Lucchesi, além
de Neide Medeiros Santos, Zélia
Almeida, José Octávio de Arruda
Melo, Murilo Melo Filho e Ignácio
de Loyola Brandão.
O discurso de posse feito
na Academia Brasileira de Letras
e os seis textos escolhidos de
Celso Furtado, reunidos nesta
obra, estão abrigados no site da
Academia Brasileira de Letras e
foram gentilmente cedidos para
esta publicação por Rosa Freire
d’Aguiar, viúva do economista.

ABL lança Antologia Poética da Academia Brasileira de Letras
em parceria com as Edições Câmara

A

ABL lançou, em parceria com
as Edições Câmara, o livro
Antologia Poética da Academia Brasileira
de Letras. O lançamento aconteceu
no dia 25 de setembro, 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, desta vez, por meio da
poesia nacional.
Prefaciada pelo Acadêmico
Marco Lucchesi, Presidente da
ABL, a obra reúne poemas dos

Acadêmicos Alberto da Costa e
Silva, Antonio Carlos Secchin,
Antonio Cicero, Carlos Nejar,
Domício Proença Filho, Geraldo
Carneiro, Geraldo Holanda
Cavalcanti e do próprio Marco
Lucchesi.
O evento foi conduzido pelo
Deputado Federal Enrico Misasi
e contou com a participação de
alguns dos autores. A obra está
disponível para download
gratuito no site das Edições
Câmara.

ABL e Imprensa Oficial do Estado de São Paulo lançam coedição
da obra Dicionário de Machado de Assis de Ubiratan Machado

E

m uma parceria firmada entre
a Academia Brasileira de Letras
e a Imprensa Oficial do Estado de
São Paulo, será editada em coedição
o Dicionário de Machado de Assis, de
Ubiratan Machado (NO PRELO).
A obra reúne mais de dois
mil verbetes, referentes à biografia e
à bibliografia do autor de
Dom Casmurro. Aborda todos
os fatos e episódios conhecidos
(e alguns inéditos) de sua vida
particular, profissional e literária,
além de pseudônimos utilizados,

doenças, viagens, residências,
levantamento de amigos e inimigos,
fotos da época, sendo, inclusive,
algumas inéditas e o registro de
suas obras.
Ubiratan Paulo Machado é
jornalista, escritor e tradutor, e
também autor de vários livros.
Bibliófilo amplamente reconhecido
entre seus pares em 2006 recebeu
a Medalha João Ribeiro, da
Academia Brasileira de Letras,
pelos serviços prestados à cultura
brasileira.
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#A missão das Academias no mundo de hoje

#A missão das Academias no mundo de hoje

Academia Brasileira de Letras promove encontro virtual
internacional com Academias da América Latina

A

ABL promoveu, nos dias 7 e
8 de outubro, um seminário
virtual intitulado “A missão das
Academias no mundo de hoje”.
O evento inédito foi composto
por diversas mesas‑redondas
entre a maioria dos países latinos,
em que foram debatidos o
papel das academias no mundo
contemporâneo, seus idiomas
originais e seu legado cultural.
O I encontro entre a ABL
e as Academias da América
Latina teve o objetivo de criar
um fórum regular de debate
em que o conhecimento
perpetuado pelas instituições
latinas fosse enriquecido pelas
suas diferenças, na prática de

Alicia Maria Zorrilla,
Presidenta da Academia
Argentina de Letras.
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todas as línguas existentes na
geografia latino‑americana, que
compõem um mosaico luminoso
e plural, e a diversidade cultural
que atravessa e constitui os seus
povos.
Segundo o Presidente da ABL,
Acadêmico Marco Lucchesi,
“promover a língua e a literatura
é a missão de nossas academias.
Assim, favorecemos a cultura
da paz e da justiça social.
Liberdade e igualdade integram
nossa agenda. Mas não podemos
esquecer a fraternidade, traço
de união que avaliza as duas
pontas. Eis por que não acatamos
a intolerância, as formas de
exclusão, autorreferentes.”

Acadêmico Marco Lucchesi,
Presidente da Academia
Brasileira de Letras.

Adriana Valdés Budge,
Diretora da Academia
Chilena de la Lengua.

I encontro entre a
Academia Brasileira de
Letras e as Academias
da América Latina
Mesa 1

Cuba • El Salvador
Guatemala • México

Rogelio Rodríguez Coronel,
Diretor da Academia Cubana
de la Lengua.

Eduardo Buenaventura Badía
Serra, Diretor da Academia
Salvadorenha de la Lengua.

Susana Cordero de Espinosa,
Presidenta da Academia
Equatoriana de la Lengua.

María Raquel Montenegro
Muñoz, Diretora da Academia
Guatemalteca de la Lengua.

Adolfo Castañon, Secretário
da Academia Mexicana de la
Lengua.

Francisco José Arellano
Oviedo, Diretor da Academia
Nicaraguense de la Lengua.

Margarita Vásquez Quirós,
Diretora Substituta da Academia
Panameña de la Lengua.

José Antonio Moreno Rufinelli,
Presidente da Academia Paraguaya
de la Lengua Española.

Marco Martos Carrera,
Presidente da Academia
Peruana de la Lengua.

Bruno Rosario Candelier,
Diretor da Academia
Dominicana de la Lengua.

Wilfredo Penco, Presidente
da Academia Nacional de
Letras do Uruguai.

Horacio Biord Castillo,
Presidente da Academia
Venezuelana de la Lengua.

Mesa 2

Nicarágua • Panamá
República Dominicana
Venezuela
Mesa 3

Argentina • Chile
Colômbia • Equador
Mesa 4

Peru • Paraguai
Uruguai • Brasil

Juan Carlos Vergara
Silva, Diretor da Academia
Colombiana de la Lengua.
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Academias em
sua Casa
72

Silogeu Brasileiro. Sede da ABL de 1905 a 1923.

Foto: Autor não identificado. Arquivo G. Ermakoff/Arquivo Múcio Leão.
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#Academias em sua casa

#Academias em sua casa

A ABL evoca o projeto “#Academias em sua casa”, com mensagens
motivadoras de presidentes de Academias Internacionais de Letras

E

m sintonia com o ethos
humanista que vem
promovendo diversas ações
em prol de um ímpeto
global contra o coronavírus,

presidentes e representantes
de Academias Internacionais
de Letras estão participando,
com mensagens motivadoras,
do projeto “#Academias em

sua casa”, cuja porta‑voz foi
a Academia Brasileira de Letras
em seu site oficial.

REAL ACADEMIA GALEGA

Víctor Freixanes, Presidente da Real Academia Galega.
Vídeo: Saudoso abraço.

Para os amigos e amigas do Brasil, para os irmãos da
Academia Brasileira de Letras e para o outro lado do
Atlântico, os irmãos da Galícia, da Real Academia Galega.
Mandamos um abraço carinhoso de saúde e solidário
nestas horas difíceis que estamos passando todos.
Na irmandade que nos une, na irmandade restrita,
também nos sentimos bem próximos de todos, como
sabemos que todos também estão próximos de nós.
Um abraço a todos e a todas na esperança que o futuro
seja de força e luminosidade.

ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA

Completaram-se recentemente 100 anos da data em
que os sócios da Academia das Ciências de Lisboa
decidiram por unanimidade que metade dos seus
sócios estrangeiros seria constituída por intelectuais
brasileiros. Isso dá uma representatividade no
Brasil da Academia das Ciências verdadeiramente
invulgar se compararmos com a fraca representatividade
dos outros países. Esta condição tem a ver com uma ideia
de solidariedade, além de ter caráter científico, e são as
instituições científicas que devem estar unidas em épocas
como a que estamos a atravessar, durante as quais os
cientistas devem fazer prova de uma enorme maturidade.
E é com esse espírito de maturidade científica que desejo
que a Academia Brasileira de Letras passe rapidamente
pela crise que infelizmente nos atinge a todos.
Grande abraço.

ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Estou realmente agradecido ao colega, amigo,
professor Lucchesi, Presidente da Academia
Brasileira, que entrou em contato comigo com grande
amizade e enviou‑me os melhores votos dos italianos

ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS DO URUGUAI

Eu quero me juntar à iniciativa do Presidente da
Academia Brasileira de Letras, o poeta Marco Lucchesi,
à sua mensagem de solidariedade, à sua mensagem
humanista, à sua mensagem de esperança nestes tempos
difíceis pelos quais nós passamos, e eu faço isso do
Uruguai, de Montevidéu, da Academia Nacional de
Letras. Com nossas línguas falamos, com nossas letras
escrevemos, mais cedo ou mais tarde temos confiança no
futuro, em tempos que serão melhores, onde estaremos e
nos encontraremos novamente. Um grande abraço!
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Wilfredo Penco, Presidente da Academia Nacional de Letras do Uruguai.
Vídeo: Mensagem de solidariedade.

Artur Anselmo, da Academia das Ciências de Lisboa.
Vídeo: União e maturidade científica.

Claudio Marazzini, Presidente da Accademia della Crusca.
Áudio: Solidariedade.

que estão no Brasil e dos brasileiros devido à difícil
situação que a Itália está vivendo. Eu retribuo
calorosamente esses desejos. Eu sei também que no
Brasil alguns problemas estão surgindo, então é
preciso grande solidariedade.
Estamos todos ligados por um destino comum,
especialmente nós que estamos interessados em
cultura. E nessa situação difícil que nos imobiliza,
talvez possamos usar esse movimento para fazer novo
contato com os livros que possuímos, mas que às vezes
não temos tempo para ler porque estamos sempre com
pressa, passamos de cidade em cidade em trens, com
meios de transporte rápido... Quem sabe, este não é um
momento de lembrança, de acolhimento, de encontrar
a nós mesmos e ler os autores literários que tanto
amamos.
Obrigado, professor Lucchesi, obrigado, Academia
Brasileira de Letras.
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#Academias em sua casa

Darío Vilanueva, diretor da Real Academia Espanhola.
Áudio: Solidariedade e compaixão.

REAL ACADEMIA ESPANHOLA

Do meu confinamento doméstico na Galícia, envio um
abraço de solidariedade, de admiração e carinho aos
meus colegas da Academia Brasileira de Letras. Nossas
academias são muito próximas por causa de sua origem
e sua função. Temos entre os dois idiomas 800 milhões
de compatriotas linguísticos, e em todos eles devemos
pensar agora, quando esta pandemia global nos alcança.
Nossos idiomas também são globais e, portanto, estamos
em condições de perceber a magnitude deste triste evento.

#Academias em sua casa
Pensamos nos desamparados e em nossos compatriotas
de idiomas que estão em uma situação mais vulnerável
e para eles nós queremos enviar nossa lição, nossa
solidariedade e a compreensão das circunstâncias que
estão acontecendo, Confiamos nas nossas autoridades e
que a solidariedade entre todos ajude a resolver essas
situações. Nós, acadêmicos, somos a esse respeito um
grupo privilegiado, pois que temos mesmo no confinamento
nossos livros, nossos escritos, nossos contatos verbais ou
por escrito com outros colegas e com outros amigos. Temos
sempre os livros, aquelas vozes que sempre nos podem
acompanhar, e esta mensagem vale também para quem
não tem o hábito de leitura enraizada na sua existência
diária, agora é uma ocasião para obter esse apoio das
grandes vozes do passado. Nós, os espanhóis, sempre
podemos recorrer a Miguel de Cervantes Saavedra.
Parece apropriado trazer, para terminar, duas frases de
Dom Miguel, em uma ele que nos disse que os infortúnios
e os trabalhos quando se comunicam com frequência
podem aliviar‑se. É o que estamos tentando fazer com
essas maneiras de comunicação que estamos praticando.
E, finalmente, também disse o grande Miguel de
Cervantes, na grande esperança de vencê‑los surge força
desesperada. Abraços.

ACADEMIA CABO-VERDIANA DE LETRAS

Meus queridos amigos do Brasil, sobretudo os da área
literária: poetas, escritores, professores, investigadores,
estudiosos e leitores. Quem vos fala é Vera Duarte, da
Academia cabo‑verdiana de Letras e membro correspondente
de algumas academias literárias brasileiras, o que muito
me honra. Vivemos um tempo estranho em que não podemos
aproximar‑nos uns dos outros devido ao coronavírus, mas,
apesar da quarentena, todos podemos ir ao baú das nossas
mais belas memórias e recordações e reviver momentos
incríveis de solidariedade que já vivemos e que voltarão
certamente, pois a crise não há de durar sempre. Apesar de Vera Duarte, da Academia Cabo-verdiana de Letras.
Vídeo: Tempos estranhos.
não estarmos juntos fisicamente, espiritualmente estamos
juntos, com amor e carinho uns para com os outros.
Que fiquemos bem nessa quarentena, ou seja, fiquemos
bem durante toda ela.
Abraço.

ACADEMIA ROMENA

ACADEMIA ANGOLANA DE LETRAS

De Angola, Patrono Agostinho Neto, para o povo irmão do Brasil, para
todos os membros da Academia Brasileira de Letras, vai a expressão de
solidariedade dos acadêmicos da Academia Angolana de Letras no forte
abraço e na certeza de que a atual crise será ultrapassada.
Ioan‑Aurel Pop, Presidente da Academia Romena.
Texto: Crença na humanidade.
Boaventura Cardoso, ex-ministro da Cultura e membro da
Academia Angolana de Letras. Vídeo: Expressão de solidariedade.
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Sr. Acadêmico Marco Lucchesi, Presidente da
Academia Brasileira de Letras. Do extremo leste da
latinidade, da Academia Romena, fundada em 1866,
transmitimos aos nossos colegas brasileiros, no extremo
oeste da latinidade, nossa saudação fraterna, baseada
nos valores comuns das ciências e das artes, do mais
alto nível de pesquisa e criação. Nestes tempos de dura
provação para todo o planeta, expressamos nossa
confiança no conhecimento, no ensino superior e na
força dos sistemas médicos e de saúde da humanidade.
De todas as grandes catástrofes, o mundo surgiu
através da tenacidade, disciplina, ciência, criação,
trabalho duro e esperança. Esperamos que, após o
fim desta crise, nossas duas academias organizem
juntas um grande encontro científico, em homenagem
aos valores humanos gerais, às criações perenes da
humanidade e aos mundos latino e neolatino.
Muita saúde!
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Hélène Carrère d’Encausse (secretária perpétua da Academia
Francesa, presidente honorária do Observatoire “Médias et
Education”). Texto: União das Academias.

ACADEMIA FRANCESA

Sr. Presidente,
Meus confrades e eu nos sentimos gratos pela
proximidade que nos demonstraram, assim como o
apoio que prestaram à nossa Instituição no período
difícil que estamos atravessando.
A França, como sabem, é, com suas irmãs latinas,
Itália e Espanha, o país europeu mais afetado pela
epidemia, que continua progredindo a cada dia, com
altíssimo custo para nossos concidadãos.
Na provação comum vivida em nossos dias, a
solidariedade expressa pela Academia Brasileira de
Letras, à qual estamos unidos por laços tão antigos e
estreitos, toca‑nos profundamente.
Nunca, desde sua supressão pela Convenção
Nacional, em agosto de 1793, nossa Casa viu‑se
forçada a suspender seus trabalhos por tanto tempo.
E é muito difícil prever hoje quando poderemos
encontrar‑nos novamente para realizar nossas
sessões.

#Academias em sua casa
Se lhes for temporariamente impossível realizar,
em condições habituais, as missões que lhes foram
confiadas pelos fundadores, os membros da Academia
Francesa compartilham o desejo de seus colegas da
Academia Brasileira de participarem plenamente
da reconstrução intelectual e moral de um mundo
devastado pela dúvida: a tentação de sair do
isolamento será sentida em todos os países, e os
valores, aos quais estamos apegados, serão
ameaçados pelos egoísmos nacionais e rivalidades
entre Estados.
Para atender às expectativas dos povos, lançados
em tão profunda angústia, todas as academias têm
o dever imperativo de se unirem e buscarem juntas
caminhos para superar uma crise, cujos desafios
e efeitos não são apenas sanitários, mas também
econômicos e sociais. As academias devem aproveitar
todas as oportunidades para destacarem a
importância do diálogo entre as culturas, a fim de
romperem as barreiras entre os povos e preservarem
a harmonia entre as nações. Para construir o futuro,
iniciativas fortes deverão ser tomadas, à altura dos
desafios que teremos de enfrentar num mundo inquieto
e em busca de sentido.
Nossas duas Casas, tenho certeza, darão o mesmo
passo nessa direção. Poderia ser diferente para
instituições, cuja história atesta igual fidelidade à
sua missão?
Com o desejo de todos os meus colegas de que
o sofrimento infligido pela epidemia, que atinge o
coração do Velho Continente, possa ser poupado ao
povo brasileiro, e que a sua Academia, preservada de
todos os perigos, possa continuar em paz e serenidade
o curso do seu trabalho, peço‑lhe, Sr. Presidente,
que encontre aqui as garantias da minha distinta
consideração e dos meus sentimentos fraternais.

ACADEMIA ALEMÃ DE LÍNGUA E POESIA

Caro Marco Lucchesi,
A pandemia do Corona põe um
fim a tudo o que tomamos por
garantido na vida social e traz consigo
enormes cortes econômicos. Também
atinge duramente a vida cultural: as
orquestras têm de cancelar os seus
concertos, os teatros já não podem
tocar, os cinemas ficam sem público.
E a vida literária também chega a um
impasse virtual: A Feira do Livro de
Leipzig foi cancelada, as livrarias
têm que fechar, os autores não podem
mais segurar leituras de seus novos
livros e são assim privados de uma
importante fonte de renda.
Hoje, a Academia Alemã de Língua
e Poesia teve que decidir cancelar sua
conferência de primavera, que deveria
ter acontecido em Essen, em maio.

A pandemia está, portanto,
ameaçando também o trabalho
das academias e, nesta situação,
é particularmente importante que
as academias que se dedicam ao
cultivo da língua e da literatura
se assegurem mutuamente da sua
solidariedade. Como Presidente da
Academia Alemã de Língua e Poesia,
posso desejar do fundo do coração à
Academia Brasileira de Letras
que nestes tempos difíceis possa
continuar seu valioso trabalho para
Ernst Osterkamp, Presidente da Academia
a literatura brasileira sem perigo
Alemã de Língua e Poesia. Texto: Desenhos
e assim contribuir para assegurar
de futuro.
um grande futuro para a literatura
brasileira no espírito do seu lema
“Ad immortalitatem”.
Com os mais calorosos cumprimentos
de uma Berlim muito tranquila.

ACADEMIA PARAGUAIA DE LÍNGUA ESPANHOLA

Estimado Marco,
Eu quero enviar através de você,
para todos da Academia Brasileira
de Letras, a solidariedade da
Academia Paraguaia de Língua
Espanhola, neste momento tão
difícil que estamos todos passando
por causa dessa pandemia que

nos assola prematuramente.
Acreditamos que com a ajuda
de Deus e a boa vontade dos
governos, que estão se esforçando
em fazer tudo funcionar,
poderemos seguir em frente.
Enquanto isso, todos recebam
um grande abraço solidário.
José Antonio Moreno Rufinelli,
Presidente da Academia Paraguaia de
Língua Espanhola. Áudio: Abraço solidário.
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Marco Martos Carrera, Presidente da Academia
Peruana da Língua. Texto: Saudações e apreço.

#Academias em sua casa
ACADEMIA PERUANA DA LÍNGUA

ACADEMIA EQUATORIANA DA LÍNGUA

Em nome da Academia Peruana da Língua, expresso a você e a
todos os membros de sua corporação nossas cordiais saudações
nestes dias de ansiedade mundial que vão passar, pois a
parte mais escura da noite é, paradoxalmente, o anúncio do
amanhecer. No Peru temos um grande apreço pela cultura e
literatura do Brasil, desde o grande Machado de Assis até
autores como Manuel Bandeira, Cecília Meireles, Jorge Amado
e Rubem Fonseca. Esta é uma ocasião para lembrá‑los. Nossa
Academia faz uma pausa agora, mas em breve continuaremos
nossa comunicação com aqueles que apreciam nossas
contribuições, tanto digitalmente como na publicação de livros.

Prezado colega,
Eu me encontro, como todos nós, em uma área de dolorosa
incerteza. O que nos dizem palavras como solidariedade,
apoio, presença, quando a desordenada e caótica ameaça
de morte paira sobre nossas vidas, flagrante, universal,
em desafio que, durante anos de desapego irresponsável,
não podemos entender hoje. Porém, esta manhã abri ao
acaso uma antiga coleção de poemas de Neruda, que
encontrei sem saber como, na minha mesa; era a edição
de 1954 de “As Uvas e o Vento”, e nela este poema,
intitulado “Esperança”, como uma admoestação e uma
advertência ao horror da desgraça: “En todo tiempo el
hombre / da su prueba. / Parece que se extinguen / de
pronto las semillas y las lámparas / y no es verdad.
/ Entonces / aparece / un hombre, una nación, una
bandera, / una bandera que no conocíamos / y sobre el
mástil / y el color que ondula, / más alta que la sangre,
/ vuelve a vivir la luz entre los hombres / y la semilla
vuelve a ser sembrada”. Uma palavra poética que, na

ACADEMIA DOMINICANA DA LÍNGUA

Prezado colega, muito obrigado por me enviar
uma mensagem de solidariedade do Presidente da
Academia Brasileira de Letras, Sr. Marco Lucchesi,
cujas saudações recebo com gratidão e respondo com
reciprocidade e distinção. Que o ilustre colega e amigo
saiba que aprecio muito sua carta de solidariedade, cuja
mensagem compartilho com a diretoria da Academia
Dominicana da Língua, cuja missão compartilhamos.
Receba minhas cordiais saudações.

ACADEMIA DE ATENAS

80

Anna Benaki‑Psarouda, Presidente da Academia de Atenas.
Texto: Solidariedade e colaboração.

aleatoriedade que estamos esperando, promete talvez uma
nova bandeira, como a pandemia que estamos vivendo,
universal, de todos para todos. O que, se não a palavra
poética, essencial, nos aproxima na distância; permite
olharmos um para o outro, reconhecermo-nos sem nos
tocarmos, ansiando pelo abraço: o encontro na separação.

ACADEMIA DE CIÊNCIAS DA POLÔNIA

Bruno Rosario Candelier, Presidente da Academia Dominicana
da Língua. Texto: Depoimento.

Prezado colega,
Aprecio profundamente a expressão de solidariedade
diante da atual pandemia em sua carta de 7 de abril, e
concordo plenamente que as Academias podem ajudar
principalmente a superar esta calamidade através de
iniciativas e ações culturais.
Com os melhores cumprimentos.

Susana Cordero de Espinosa, diretora da Academia Equatoriana da
Língua. Texto: Esperança do livro, As uvas e o tempo (Pablo Neruda, 1954).

Jerzy Duszyński, Presidente da Academia de Ciências da Polônia.
Texto: Depoimento.

Prezado Professor Lucchesi,
Agradeço sua carta em que expressa sua preocupação
com a situação do Covid‑19 no mundo e a sua ênfase
no papel das Academias na promoção da cultura da
paz para um crescimento das nações. Temos observado,
com muita preocupação e compaixão, as notícias sobre
o aumento do número de vítimas da Covid‑19 no Brasil.
Como Academia das Ciências da Polônia, queremos
expressar nossa solidariedade com a Academia Brasileira
de Letras. Adiciono que a atual situação de pandemia
mostra o quanto a cooperação internacional é importante
no campo das ciências. Buscar a complementariedade e
a sinergia nesta colaboração deve ser a nossa prioridade
para o benefício da humanidade.
Com os melhores votos.
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ACADEMIA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES
DE ISRAEL

Caro Professor Lucchesi,
Agradeço a sua carta gentil, expressando a sua
solidariedade em relação à pandemia da Covid‑19.
Concordo que agora, mais do que nunca, ações culturais
e cooperações científicas em nível internacional têm um
significado importantíssimo. Nestes tempos difíceis e
incertos, gostaria de oferecer uma mão amiga em meu
nome e em nome de todos os membros da Academia de
Ciências e Humanidades de Israel.
Aceite meus melhores desejos pela sua saúde e pela
rápida solução desta situação.
Meus cumprimentos.

ACADEMIA LITUANA DE CIÊNCIAS

Caro Professor Lucchesi,
Agradeço a sua gentil carta em que expressa a sua solidariedade frente à séria
pandemia que afeta nossos países. Compartilhamos da sua preocupação quanto
às contaminações e consequências da Covid‑19. A Academia Lituana de Ciências
apoia fortemente a ideia de que as Academias podem contribuir de forma valiosa
para a luta contra a pandemia. Nossa Academia estabeleceu a Comissão Especial
sobre a Covid‑19 e sugerimos às autoridades da República da Lituânia
estabelecer um protocolo de monitoramento permanente de propagação de
doenças contagiosas. Senhor Presidente, receba os meus melhores cumprimentos.
Cordialmente.
Jūras Banys, Presidente da Academia
Lituana de Ciências.

Nili Cohen, Presidente da Academia de Ciências e
Humanidades de Israel. Texto: Depoimento.

SOCIEDADE LITERÁRIA DA SÉRVIA

Prezado Professor Lucchesi,
Agradeço a sua mensagem encorajadora e de boa-fé neste tempo de pandemia.
Temos certeza de que a literatura irá superar todos os desafios. Os melhores
cumprimentos.

ACADEMIA ESLOVACA DE CIÊNCIAS

Caro Professor Lucchesi,
É com grande prazer e emoção que recebo sua
carta expressando a sua solidariedade em nome da
Academia Brasileira de Letras quanto à luta contra
a pandemia da Covid‑19. Temos acompanhado os
esforços de seu país de manter a doença sob controle
e estamos confiantes de que em breve serão capazes
de ultrapassar esse grande desafio. A Eslováquia
atualmente também passa por um aumento significativo
no número de novos casos. Estamos cientes do papel
crucial das Academias de Ciências nesses tempos difíceis
de manter a cooperação internacional e de que o diálogo
entre as comunidades científicas ao redor do mundo
seja preservado após o fim da pandemia. Essas
circunstâncias podem marcar um ímpeto de boas‑vindas
para o estabelecimento de cooperação entre duas
instituições em áreas de interesse comum.
Atenciosamente.
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Slavoljub Markovic, Presidente da Sociedade
Literária da Sérvia.

ACADEMIA DE CIÊNCIAS E ARTES DE KOSOVO

Pavol Šajgalík, Presidente da Academia Eslovaca de Ciências.
Texto: Depoimento.

Caro Professor Lucchesi,
Agradeço pela sua carta e pelas suas palavras gentis. De fato, todos nós
fomos desafiados pela pandemia, como o senhor disse em sua carta. Nossas
instituições estão na linha de frente de apoio às nossas sociedades para construir
a resiliência necessária para combater este desafio global e suas consequências.
A Academia de Ciências e Artes de Kosovo espera que no futuro possamos
estabelecer um diálogo muito necessário com a sua instituição. Com os melhores
cumprimentos.

Mehmet Kraja, Presidente da Academia
de Ciências e Artes de Kosovo.
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Eventos
Palácio Monroe. Sessões solenes da ABL em 1910 e 1911. Foto: Augusto Malta. Arquivo G. Ermakoff.

Ciclo de conferência 2020

CineAcademia

Ma r ç o

CineAcademia Nelson Pereira dos Santos exibe
o filme “Rio 40 graus”

Pensar o Brasil hoje:
sínteses e confluências

A

Academia Brasileira de
Letras, em parceria com a
Cinemateca do Museu de Arte
Moderna e com o apoio do
Espaço Itaú de Cinema, encerrou
o primeiro ciclo “Fundação do

Coordenação Geral

Acadêmico Antônio Torres
Acadêmica Ana Maria Machado

O

primeiro filme do ciclo “Esse
mundo é um pandeiro” foi
“Carnaval Atlântida”, de José
Carlos Burle. Esse ciclo, mostrou
também “Alegria de viver”, de
Watson Macedo (em abril) e

Dia 5 de março

Em busca da nação perdida
Conferencista: Antonio Risério
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Diegues, e a mesa de debates foi
composta pelo cineasta Luiz
Carlos Barreto e pelo Acadêmico
Geraldo Carneiro. José Quental,
da Cinemateca do MAM, foi o
mediador do debate.

CineAcademia Nelson Pereira dos Santos exibe
o filme “Carnaval Atlântida”

Coordenação

Antonio Risério

Cinema Brasileiro” do projeto
CineAcademia Nelson Pereira dos Santos
com a exibição do filme “Rio
40 graus”, de Nelson Pereira
dos Santos. A coordenação do
ciclo coube ao Acadêmico Carlos

Acadêmico Antônio Torres

Acadêmico Carlos Diegues

“Nem Sansão, nem Dalila”,
de Carlos Manga (em maio).
Para a exibição de “Carnaval
Atlântida”, a coordenação do
ciclo coube ao Acadêmico Carlos
Diegues, e a mesa de debates foi

composta pelo Curador do Ciclo,
Sergio Augusto, e pelo escritor
João Luiz Vieira. José Quental,
da Cinemateca do Museu de
Arte Moderna (MAM), foi o
mediador do debate.

Sergio Augusto, João Luiz Vieira e José Quental.
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ABL participa da IV Semana Nacional de Arquivos
e apresenta exposição virtual

A

Academia Brasileira de Letras,
por intermédio do Arquivo
Múcio Leão, participou da IV
Semana Nacional de Arquivos,
de 8 a 14 de junho. Criado pelo
Conselho Internacional dos
Arquivos (CIA), o evento segue
um tema a cada ano, sugerido
pelo conselho. Para 2020, o mote
foi “Empoderando a sociedade

do conhecimento”. A programação
ocorreu de forma virtual, devido
ao isolamento imposto pela
pandemia da Covid‑19.
A ABL disponibilizou uma
visita virtual à exposição “Galeria
de Retratos – Os acadêmicos
sob as lentes de grandes nomes
da história da fotografia no
Brasil nos séculos XIX e XX”.

No formato de vídeo, o
internauta pôde ingressar em
uma sala virtual e apreciar as
fotografias de uma seleção de
acadêmicos. A curadoria expôs
trabalhos de fotógrafos como
Alberto Henschel (1827‑1882)
e Augusto Malta (1864‑1957),
com registros de nomes como
Rui Barbosa e Machado de Assis.

ABL firma acordo inédito de cooperação entre Academias
de Letras da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

A

Academia Brasileira de Letras reuniu‑se
com representantes de academias pertencentes
à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP). O encontro inédito foi realizado de forma
remota. Participaram da reunião, Paulo de Carvalho,
da Academia Angolana de Letras; Daniel Medina,
da Academia Cabo-verdiana de Letras; Orlando
António Quilambo, da Academia das Ciências
de Moçambique; Carlos Espírito Santo, da
Academia São‑Tomense de Letras, Carlos Salema,

Paulo de Carvalho, Presidente
da Academia Angolana de
Letras.

Daniel Medina, presidente da
Academia Cabo-verdiana de
Letras.

da Academia das Ciências de Lisboa, e Marco
Lucchesi e Edmar Lisboa Bacha, da Academia
Brasileira de Letras.
Durante o encontro, os presidentes das academias
discutiram sobre ações de integração e cooperação
entre as casas, com o intuito de fortalecer os laços
entre as instituições e promover intercâmbios
culturais entre os países. O acordo prevê a realização
de palestras, reuniões e doações de forma a incentivar
o diálogo acadêmico entre os países lusófonos.

Selo comemorativo.

AGUARDANDO
FOTO

Detalhe da exposição virtual na IV Semana Nacional de Arquivos.
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Orlando António Quilambo,
Presidente da Academia das
Ciências de Moçambique.

Carlos Espírito Santo, Presidente Carlos Salema, Presidente
da Academia das Ciências de
da Academia São‑Tomense de
Lisboa.
Letras.

Acadêmico Edmar Lisboa
Bacha, da Academia Brasileira
de Letras
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Doação de livros

Academia Brasileira de Letras lança o projeto
“Novas Palavras” em seu portal

A

Academia Brasileira de
Letras lançou, no dia 26 de
outubro uma nova área em seu
portal dedicada à apresentação
de novas palavras da língua
Portuguesa. O projeto pode
ser acessado através do link e
é alimentado semanalmente.
Os termos escolhidos são palavras
ou expressões que passaram
a ter uso corrente na língua
portuguesa. Um neologismo,
um empréstimo linguístico ou
mesmo um vocábulo que, apesar
de já existir há algum tempo

na língua, tem sido usado com
mais frequência ou com um novo
sentido nos dias de hoje.
Na página, é possível
encontrar informações sobre a
categoria gramatical da palavra,
as suas palavras derivadas,
sua definição, abonações,
informações complementares
e referências bibliográficas.
O usuário também será capaz
de pesquisar pelas palavras
anteriores disponibilizadas
no portal. O projeto vem
da necessidade de ampliar o

conhecimento sobre o extenso
vocabulário da língua portuguesa,
visto que nenhuma língua
histórica tem toda a extensão
de seu vocabulário refletida
nos dicionários. Um idioma a
serviço de uma comunidade está
sempre em mudança, de modo
que nunca tem esgotada a infinita
possibilidade de renovar‑se e
ampliar‑se, se seus falantes e
sua cultura se renovam e se
enriquecem. E, por isso, a ABL
empreende esforços para levar esse
projeto ao público.

ABL e Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo
entregam livros para doação em países de Língua Portuguesa

A

ABL e o Centro de Instrução
Almirante Sylvio de Camargo
realizaram entregas de livros
na Fragata “Independência”, no
Navio‑Veleiro “Cisne Branco” e
no Navio‑Escola “Brasil”.
As embarcações entregaram
os livros nas cidades de Funchal,
capital da Ilha da Madeira, e
em Lisboa, ambas em Portugal,
e em Praia, Cabo Verde. Foram
doados mais de 100 títulos, que
contam com clássicos de autores
brasileiros consagrados, como
Clarice Lispector e Machado

de Assis. Ainda nessa iniciativa,
o Navio-Patrulha Oceânico
“Amazonas” levou doações para
São Tomé e Príncipe a pedido
do embaixador Vilmar Rogeiro
Coutinho Junior diretamente ao
Comandante Paulo Vasconcellos,
que se encontra em missão
naquele país.
A ação é resultado da parceria
estabelecida entre a Marinha do
Brasil e a Academia Brasileira
de Letras em 2018, que visa ao
intercâmbio cultural entre os
países lusófonos.

Entrega dos livros ao Oficial do
Navio‑Veleiro “Cisne Branco”.

Academia Brasileira de Letras e TV Câmara celebraram
assinatura de acordo de cooperação

A

ABL e a TV Câmara
firmaram uma parceria para
exibição de programas, vídeos e
documentários. A transmissão do
evento virtual foi feita no canal
da Câmara no Youtube e no site
da ABL.
“O acordo é motivo de
alegria para todos nós: seja por
representar a união entre duas
instituições históricas em prol
de um objetivo comum, seja por
reconhecer o enriquecimento
mútuo que pode haver nesse
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estreitamento das relações”,
afirmou o deputado federal
Enrico Misasi, responsável pela
condução da reunião.
O Presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia,
destacou: “Essa parceria é muito
importante para criar o estímulo
à cultura, à leitura, para as nossas
futuras gerações”.
O Presidente da ABL, Marco
Lucchesi, celebrou: “A ABL e a
Câmara dos Deputados realizam
um diálogo republicano de alto

nível. O protocolo de amizade
e cooperação firmado adquire
maior potência em tempos de
pandemia. Os livros chegam a
todas as partes do Brasil, centros
de formação, comunidades
vulneráveis, bibliotecas prisionais,
aldeias indígenas, comunidades
quilombolas. Haverá vocação
republicana mais solidária?”.
Na ocasião, o Acadêmico Arno
Wehling participou com uma
palestra intitulada: “Instituições,
cultura e cidadania”.
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ABL firma parceria para distribuição de 4,5 mil livros
e doações aos mais carentes junto com cestas básicas

A

ABL e a Câmara dos
Deputados firmaram parceria
com a ONG Ação da Cidadania
Contra a Fome, a Miséria e pela
Vida para distribuição de 4,5 mil
livros e cestas básicas de alimentos
não perecíveis à população que
passa por necessidades neste
momento de pandemia.
O Presidente da ABL, Marco
Lucchesi, declarou: “Eu estava
profundamente angustiado, como
qualquer cidadão brasileiro, não
apenas diante das dificuldades
que a pandemia impõe para cada
um de nós, mas de modo especial
em termos de solidariedade
aos irmãos nossos em situação
vulnerável”.
Por isso, decidiu escrever ao
Presidente da Federação das
Organizações Indígenas do Rio
Negro, Marivelton Barroso, do
povo Baré, e a outras entidades
similares, com a ideia de
colaborar. Entrou em contato
com a Ação da Cidadania, que se
associou recentemente à Cáritas
Internacional, para ampliar o
alcance de suas ações. A ideia é
oferecer um livro em cada cesta
básica.
Segundo o Presidente da
Academia Brasileira de Letras,
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muitas comunidades que já
receberam os livros sinalizaram
que esse é o primeiro passo
para a criação de bibliotecas.
“Seguramente, quando a
pandemia passar e nós tivermos
maiores condições, vamos
implementar até onde for
possível, dentro dos limites; acho
que abrimos uma porta”, disse.
Ele espera que outras portas se
abram em parcerias semelhantes,
envolvendo cestas básicas, kits de
limpeza e de livros.
Os kits ABL de livros doados
trazem edições de obras como
Dom Casmurro, de Machado de
Assis; Iracema, de José de Alencar;
Macunaíma, de Mário de Andrade;
Triste Fim de Policarpo Quaresma,
de Lima Barreto; O cortiço, de

Aluísio Azevedo, entre outras
publicações.
O Presidente do Conselho da
Ação da Cidadania, Daniel de
Souza, disse que “é uma honra
contar com a parceria da Câmara
dos Deputados e da ABL, o
combate à fome e à deficiência
de instrução de milhares de
brasileiros agora estão de mãos
dadas”, afirmou.
Para André Freire da
Silva, diretor do Centro de
Documentação e Informação da
Câmara dos Deputados, “o livro,
a leitura e o acesso à informação
são fundamentais para a
promoção da cidadania. Essa
parceria nos dá a oportunidade
de incluir mais pessoas e mais
famílias no mundo dos livros”.

ABL e a Biblioteca da Câmara dos Deputados fazem
doação a bibliotecas de unidades prisionais

A

Academia Brasileira de Letras
e a Biblioteca da Câmara dos
Deputados realizaram doações a
bibliotecas de unidades prisionais
de todo o país como parte de seu
protocolo de cooperação.
Desde o começo da pandemia,
as duas instituições têm
fortalecido suas ações de doação
para segmentos vulneráveis da

sociedade em todos os estados
brasileiros. Foram enviados
mais de 70 kits ABL para diversas
bibliotecas.
Mais de 30 unidades
prisionais espalhadas pelo
país já receberam livros.
O objetivo do projeto é
alcançar todas as instituições
que possuam um centro de

leitura. A Academia Brasileira
de Letras, com essa parceria,
reforça o seu compromisso de
viabilizar o acesso à cultura e
ao conhecimento, como já vem
realizando através de ações
próprias ou no escopo de outros
protocolos de cooperação
assinados com importantes
organizações.

ABL faz doação de livros para ação social
no Morro do Preventório, em Niterói, RJ

A

ABL participou de ação
social no Morro do
Preventório, em Niterói, por
meio de doação de livros.
No âmbito dessa iniciativa,
o Comitê de Solidariedade
do Morro do Preventório foi
criado no início da quarentena
com o intuito de apoiar os

moradores da área que estivessem
impossibilitados de trabalhar
por conta da pandemia da
Covid‑19.
A ação da Academia Brasileira
de Letras reforça o compromisso
que a instituição firmou com
a sociedade para manutenção
de seu projeto de levar cultura

e conhecimento através da
alimentação de bibliotecas
públicas.
“Mesmo em tempos de
pandemia, a Casa de Machado
de Assis permanece vigilante,
ao estreitar os laços de uma
cultura solidária”, declarou o
Presidente Marco Lucchesi.

ABL reforça seu compromisso com projetos de
doações de livros a bibliotecas públicas

A

Academia Brasileira de Letras,
apesar das dificuldades
impostas pela pandemia,
continuou, entre outras frentes,

fazendo doações de livros para
bibliotecas públicas em diversas
áreas da cidade e do país.
Com apoio da Marinha,

a ABL ampliou o acervo da
biblioteca da Escola Municipal
Joaquim Manuel Macedo, na Ilha
de Paquetá, Rio de Janeiro.
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Academia Brasileira de Letras e Marinha do Brasil doam livros
para FAETEC da Ilha do Governador – Unidade Cocotá

A

Academia Brasileira de Letras (ABL) e o Centro
de Instrução Almirante Sylvio de Camargo
(CIASC) realizaram uma doação de livros para a
Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) da
Ilha do Governador – Unidade Cocotá. O material
foi entregue à coordenadora da unidade, Isabel
Cristina Gomes Moreira, e integrará o acervo da
instituição. Ao todo, foram doados 32 títulos, que
contam com romances, livros infantis e livros de
poemas de autores brasileiros, como Afonso Arinos,
Casimiro de Abreu e Marco Lucchesi.
A contribuição feita pela ABL e entregue pelo
CIASC faz parte de uma parceria estabelecida
entre as duas instituições em 2018, cujo objetivo
é incentivar o hábito da leitura e a divulgação da

literatura brasileira. Os livros doados ajudarão
a estimular a leitura dos mais de 800 alunos da
unidade da FAETEC no Cocotá.

Academia Brasileira de Letras fez doação de livros
à Associação de Moradores da Cidade de Deus

A

Academia Brasileira de Letras realizou
uma doação de livros à Associação de
Moradores da Cidade de Deus – Amunicom,
no Rio de Janeiro, RJ. A entrega foi feita em 15 de
dezembro de 2020.
A Associação de Moradores da Cidade de
Deus se destaca no segmento de Associações
Culturais, Desportivas e Sociais. Atende a centenas
de crianças e adoslencentes com atividades como
jiu‑jitsu, capoeira, balé clássico, aulas de xadrez,
violão e reforço escolar sob o lema “Transformar
sofrimento em alegria, dor em sorrisos e desamparo
em amor e acolhimento”.
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A ABL, com essa parceria, reforça o seu
compromisso de viabilizar o acesso à cultura e ao
conhecimento, como já vem realizando através de
ações próprias ou no escopo de outros protocolos
de cooperação assinados com importantes
organizações nacionais e internacionais.

Academia Brasileira de Letras e a Biblioteca da Câmara dos
Deputados realizam doações de livros a comunidades carentes

A

Academia Brasileira de Letras
e a Biblioteca da Câmara dos
Deputados realizaram doações
de livros a diversas comunidades
carentes e hospitais de todo o
país.
A iniciativa foi contemplada
pelo acordo de cooperação
assinado em 2019 entre a Câmara
dos Deputados e a ABL, com
o objetivo de desenvolver ações
conjuntas para disseminar a
cultura nacional e promover ações
de valorização da leitura.
Entre essas ações, além das
edições publicadas de forma
conjunta – como o lançamento
da obra Imortais: patronos e fundadores
da Academia Brasileira de Letras –,
estão as doações de livros para
bibliotecas públicas em áreas
carentes do Brasil. A ação social
conjunta tem atendido regiões
de todo o Brasil. Foram enviados

kits de livros que trazem edições
de obras como Dom Casmurro, de
Machado de Assis; Iracema, de José
de Alencar; Macunaíma, de Mário
de Andrade; Triste Fim de Policarpo
Quaresma, de Lima Barreto;
O cortiço, de Aluísio Azevedo,
entre outras publicações.
O Presidente da ABL, Marco
Lucchesi, declarou: “É preciso
ampliar o índice de solidariedade
em nosso país. As comunidades
mais vulneráveis encontraram
formas criativas e rápidas
para preencher o grande vazio
republicano. Mas é necessário e
urgente ampliar a participação
cidadã. Nosso desejo é incluir na
cesta básica um livro”.
O Presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia,
destacou a importância do
acordo: “Essa parceria entre a
Câmara dos Deputados é muito

importante para criar o estímulo
à cultura, à leitura, para as nossas
futuras gerações. Tudo isso é
importante para que tenhamos
uma sociedade mais igual, mais
justa e para que construamos um
Brasil melhor para todos”.
A Academia Brasileira
de Letras, com essa parceria
institucional, reforça o seu
compromisso de viabilizar
o acesso à cultura e ao
conhecimento, como já vem
realizando através de ações
próprias ou no escopo de outros
protocolos de cooperação
assinados com importantes
organizações. Esses projetos
culminam em ações de
responsabilidade social para
a formação de bibliotecas em
comunidades quilombolas e
indígenas, além de unidades
prisionais e escolas públicas.

Academia Brasileira de Letras e as Edições Câmara iniciam
plano de doações de livros a comunidades quilombolas

A

Academia Brasileira de Letras
e as Edições Câmara iniciam
as doações às organizações
representantes das comunidades

quilombolas. A iniciativa é
parte do acordo de cooperação
assinado em 2019 entre a
Câmara dos Deputados e a ABL.

Serão enviados, até o final da
campanha, 4800 livros para as
24 organizações representantes
existentes no Brasil.
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Asilos

Abrigo Lar da Sagrada Face, Campina Grande, PB
Abrigo Lar da Sagrada Face, Lagoa Seca, PB
Abrigo São Vicente de Paulo, Belém, PA
Asilo Casa do Pobre – Abrigo Santo Antônio, União dos
Palmares, AL
Asilo Irmão Joaquim, Florianópolis, SC
Asilo São Lázaro, Salvador, BA
ASPAN – Associação Promocional do Ancião, João
Pessoa, PB
Associação Beneficente Lar do Menino Deus, Lages, SC
Associação Espírita Enviados de Jesus – Lar da Vovozinha,
Natal, RN
Instituição de Caridade Lar Irmã Maria Luiza, Salvador, BA
Lar Bela Vida, São Luís, MA
Lar dos Idosos de Fátima do Sul, Fátima do Sul, MS
Lar dos Idosos São José, Belo Horizonte, MG
Lar dos Velhinhos de Zulma, Santa Catarina, SC
Socorro aos Necessitados, Curitiba, PR
Solar das Orquídeas, Itaipu‑Niterói, RJ

Bibliotecas

Acervo da Laje, Salvador, BA
Associação Beneficente Cultural Ugo Meregalli,
Salvador, BA
Associação Comunitária Edgard Werneck, Belo
Horizonte, MG
Associação das Donas de Casa da Salina do Sacavém,
São Luís, MA
Associação de Moradores do Bairro Metropolitano,
Ribeirão das Neves, MG
Associação dos Amigos de Buriti, Buriti, MA
Associação Maria Flos Carmeli, São Paulo, SP
Associação Redes de Desenvolvimento da Maré, Rio
de Janeiro, RJ
Biblioteca Comunitária Condor Literário, Salvador, BA
Biblioteca Comunitária Ilha Literária, São Luís, MA
Biblioteca Comunitária Judith Lacaz, Nova Iguaçu, RJ
Biblioteca Comunitária Livro Livre Curió, Fortaleza, CE
Biblioteca Comunitária Maria Rita Almeida de Andrade,
Salvador, BA
Biblioteca Comunitária Monteiro Lobato, São Luís, MA
Biblioteca Comunitária Mundo do Saber, São Luís, MA
Biblioteca Comunitária Prazer em Ler, São Luís, MA
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Biblioteca Comunitária Semente Literária, São Luís, MA
Biblioteca Comunitária Sete de Abril, Salvador, BA
Biblioteca Comunitária Tecendo uma Rede, Duque de
Caxias, RJ
Biblioteca Comunitária Vila Maranhão, São Luís, MA
Biblioteca Comunitária Zeferina Beiru, Salvador, BA
Bruna da Luz Rocha, Rio de Janeiro, RJ
Centro Comunitário Luis Tinoco, Duque de Caxias, RJ
Centro Cultural Corrente do Bem, Santa Luzia, MG
Centro Cultural Recreativo e Esportivo Madureira,
São Luís, MA
Centro Educacional Profissional do Coroadinho,
São Luís, MA
Coletivo Marginal, Rio de Janeiro, RJ
Companhia de Folia de Reis Estrela do Oriente, Itu, SP
Cursinho Popular Risoflora, Mangueoteca, Vitória, ES
Depto de Línguas e Letras, UFES/CCHN, Vitória, ES
Edielso Almeida, Macapá, AP
Escola Comunitária Nossa Senhora da Conceição,
São Luís, MA
Faculdade Eduvale de Avaré, Avaré, SP
FAETEC, Ilha do Governador, Unidade Cocotá, Rio de
Janeiro, RJ
GRES Chega Mais, Vitória, ES
Grupo da Creche Comunitária Alegria de Viver,
São Luís/MA
Ilha literária, Rede de bibliotecas comunitárias,
São Luís, MA
Instituto Cultural Aníbal Machado, Borrachalioteca,
Sabará, MG
Instituto Educacional e Assistencial Nossa Senhora da
Aparecida, São Luís, MA
Instituto Educando, São Luís, MA
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Campus
Paracambi, Rio de Janeiro, RJ
Instituto Pro‑Sangue e Órgãos (IPSO), São Paulo, SP
Instituto Ramacrisna, Betim, MG
Instituto Santa Clara, São Luís, MA
Instituto Santa Luzia, São Luís, MA
Instituto Trilha da Arte e Educação, Paraty, RJ
Isaac D. Lima, Canindé, CE
Jonas Fernandes Gomes Veras, São Luís, MA
Júlio Lacerda, Rio de Janeiro, RJ
Juvenopólis, Maceió, AL
LACE, Cidadania da Diversidade, São Paulo, SP

Mauro Henrique Gouveia de Almeida, São Luís, MA
Museu Sankofa Memória e História, Rio de Janeiro, RJ
Núcleo Bombeiros Militar de Confresa, Confresa, MT
Projeto Casa dos Sonhos, Bayeux, PB
Projeto Geloteca, São Paulo, SP
Residência Multiprofissional em UTI, Cacoal, RO
Seminário São José, Niterói, RJ
Serviço da Dor e Cuidados Paliativos, Porto Alegre, RS

Bibliotecas do Sistema Prisional
Biblioteca do Sistema Prisional, Ananindeua, PA
Biblioteca do Sistema Prisional, Feminino, Criciúma, SC
Biblioteca do Sistema Prisional, Feminino, Aparecida de
Goiás, GO
Biblioteca do Sistema Prisional, Misto, Jataí, GO
Biblioteca do Sistema Prisional, Misto, Niquelândia, GO
Biblioteca do Sistema Prisional, Feminino, Ribeirão
Preto, SP
Biblioteca do Sistema Prisional, Feminino, Foz do
Iguaçu, PR
Biblioteca do Sistema Prisional, Feminino, São Gabriel do
Oeste, MS
Biblioteca do Sistema Prisional, Feminino, Três Lagoas, MS
Biblioteca do Sistema Prisional, Feminino, Campinas, SP
Biblioteca do Sistema Prisional, Feminino, Piraquara, PR
Biblioteca do Sistema Prisional, Feminino, Rio de
Janeiro, RJ
Biblioteca do Sistema Prisional, Feminino, São Paulo, SP
Biblioteca do Sistema Prisional, Misto, Pará de Minas, MG
Biblioteca do Sistema Prisional, Misto, Araguari, MG
Biblioteca do Sistema Prisional, Misto, Marabá, PA
Biblioteca do Sistema Prisional, Masculino, Cascavel, PR
Biblioteca do Sistema Prisional, Masculino, João
Pessoa, PB
Biblioteca do Sistema Prisional, Masculino, Ribeirão
Preto, SP
Biblioteca do Sistema Prisional, Masculino,
Esperantina, PI
Biblioteca do Sistema Prisional, Masculino, Resende, RJ
Biblioteca do Sistema Prisional, Masculino, Vila, ES
Biblioteca do Sistema Prisional, Masculino, Belém, PA
Biblioteca do Sistema Prisional, Masculino, Campo
Grande, MS
Biblioteca do Sistema Prisional, Masculino, Chapecó, SC

Biblioteca do Sistema Prisional, Masculino,
Charqueadas, RS
Biblioteca do Sistema Prisional, Masculino, Cuiabá, MT
Biblioteca do Sistema Prisional, Masculino, Imperatriz, MA
Biblioteca do Sistema Prisional, Masculino, Maceió, AL
Biblioteca do Sistema Prisional, Masculino, Porto Velho, RO
Biblioteca do Sistema Prisional, Masculino, Recife, PE
Biblioteca do Sistema Prisional, Masculino, Ribeirão das
Neves, MG
Biblioteca do Sistema Prisional, Masculino, Rio de
Janeiro, RJ
Biblioteca do Sistema Prisional, Masculino, Salvador, BA
Biblioteca do Sistema Prisional, Masculino, São Paulo, SP

Comitês
Comitê da Associação Galeria de Heróis, Belford Roxo, RJ
Comitê Amapá, Macapá, AP
Comitê Amazonas, Manaus, AM
Comitê BH, Belo Horizonte, MG
Comitê Boa Vista, Boa Vista, RR
Comitê Ceará, Fortaleza, CE
Comitê Distrito Federal, Brasília, DF
Comitê Juazeiro, Juazeiro, BA
Comitê Machado, Machado, MG
Comitê Maranhão, São Luís, MA
Comitê Pará, Belém, PA
Comitê Paraíba, João Pessoa, PB
Comitê Pernambuco, Recife/PE
Comitê Porto Seguro, Porto Seguro, BA
Comitê Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS
Comitê Salvador, Salvador, BA
Comitê São Paulo, Itaquaquecetuba, SP
Comitê Tocantins, Palmas, TO

Hospital
Hospital da Vila Alpina, São Paulo, SP
Hospital de São Carlos, HU/UFSCAR, São Carlos, SP
Hospital Guilherme Álvaro, Santos, SP
Hospital Menino Jesus, São Paulo, SP
Hospital Regional de Osasco, Osasco, SP
Hospital São Paulo, São Paulo, SP
Hospital Universitário da USP, Departamento de
Enfermagem, São Paulo, SP
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Dia Mundial da Língua Portuguesa

D e ba t e v i r t u a l

Academia Brasileira de Letras participa das comemorações
do Dia Mundial da Língua Portuguesa

A

data de 5 de maio foi oficialmente estabelecida
em 2009 pela Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP) – uma organização
intergovernamental, parceira oficial da Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (UNESCO) desde 2000, que reúne
os povos que têm a língua portuguesa como um
dos fundamentos da sua identidade específica –
para celebrar a língua portuguesa e as culturas
lusófonas. Em 2019, a 40.a sessão da Conferência
Geral da UNESCO decidiu proclamar o dia 5 de
Maio de cada ano como “Dia Mundial da Língua
Portuguesa”.
O Presidente da Academia Brasileira de letras,
Acadêmico Marco Lucchesi, e diversas outras
autoridades de instituições ligadas à Língua
portuguesa participaram desta comemoração
por meio de depoimentos em vídeo. Em sua fala,
Marco Lucchesi descreveu a língua portuguesa

Acadêmicos Marco Lucchesi em depoimento gravado em vídeo no
Dia Mundial da Língua Portuguesa.
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como “um perfume, uma filosofia, uma forma de
compreender quem somos e de articular todas as
nossas formas de pertencimento, atávico e futuro”.
A língua portuguesa é não só uma das
línguas mais difundidas no mundo, com mais
de 265 milhões de falantes espalhados por todos
os continentes, como é também a língua mais
falada no hemisfério sul. O português continua a
ser, hoje, uma das principais línguas de comunicação
internacional, e uma língua com uma forte extensão
geográfica, destinada a aumentar.
Os dias reservados para as homenagens aos
idiomas falados ao redor do mundo celebram,
todos os anos, o multilinguismo e a diversidade
cultural. Valor fundamental das Nações Unidas,
o multilinguismo sobressai com importância
estratégica para a UNESCO na comunicação
harmoniosa entre os povos e na promoção da
tolerância e do diálogo.

Acadêmicos Merval Pereira e Rosiska Darcy de Oliveira
participaram de evento on‑line sobre Mario Vargas Llosa

A

Academia Brasileira de Letras, o Centro
Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI
Online) e a Fundação Fernando Henrique Cardoso
(FFHC) realizaram um debate virtual sobre “Novas
conversas no Catedral: Mario Vargas Llosa no
Brasil”, com participação de Mario Vargas Llosa,
José Pio Borges (CEBRI), Sergio Fausto (FFHC),
Embaixador Marcos Azambuja (CEBRI), Acadêmica
Rosiska Darcy (ABL) e Acadêmico Merval Pereira
(ABL e Jornal O Globo).
O palestrante Mario Vargas Llosa nasceu em
Arequipa, no Peru (1936), é escritor, político,
jornalista, ensaísta e professor universitário peruano.
Vargas Llosa é considerado um dos romancistas e
ensaístas que mais marcaram nas últimas décadas
a literatura latino‑americana e um dos principais
escritores de sua geração. Sua longa carreira literária
despontou já em 1959 quando publicou seu primeiro
livro de relatos, Los jefes (Os chefes). Com sua
obra traduzida para 30 idiomas, Vargas Llosa foi
distinguido com o Prêmio Cervantes, o Príncipe
das Astúrias de Letras, Biblioteca Breve, o da Crítica
Espanhola, o Prêmio Nacional de Romance do
Peru e o Rómulo Gallegos. Em 2010 recebeu o
Prêmio Nobel de Literatura “por sua cartografia de
estruturas de poder e suas imagens vigorosas sobre
a resistência, revolta e derrota individual”. Vargas
Llosa foi um dos protagonistas do chamado “boom
latino‑americano”. É membro da Academia Real
Espanhola desde 1994.
A abertura e a moderação couberam a José
Pio Borges (Presidente do Conselho Curador do
CEBRI) e Sergio Fausto (Diretor‑Executivo da
Fundação FHC), e como debatedores atuaram

o Embaixador Marcos Azambuja (Conselheiro
Emérito do CEBRI), a Acadêmica Rosiska Darcy
de Oliveira (Escritora, Doutora em Educação pela
Universidade de Genebra e membro da Academia
Brasileira de Letras) e o Acadêmico Merval Pereira
(Secretário‑Geral da Academia Brasileira de Letras e
colunista do Jornal O Globo).
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M e n s ag e n s d o s a c a d ê m i c o s

Academia Brasileira de Letras comemora seu
123.o aniversário em formato virtual

A

Academia Brasileira de
Letras comemorou seus
123 anos de fundação no dia
20 de julho em solenidade virtual.
O Acadêmico Alberto Venancio
Filho foi o orador oficial e
ressaltou: “Nesta crise que
vivemos hoje diante da pandemia,
não se justificam discursos mais
longos, e sim só a rememoração
de trazer episódios que fizeram
o passado da Academia. Diz o
estatuto, aprovado em 1897, que
na Academia se cultiva a língua
e a literatura nacional. Esse
compromisso está se cumprindo

O

utra ação promovida pela
ABL na comemoração do seu
aniversário foi a disponibilização
de uma exposição virtual em
seu site. Realizada em uma

Sessão solene virtual.
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e fará de se cumprir por muitos
anos.” A solenidade contou com a
participação virtual dos membros
da Diretoria, Acadêmicos Marco
Lucchesi, Merval Pereira, Antônio
Torres e Edmar Lisboa Bacha.
Também foram disponibilizadas
mensagens gravadas por diversos
acadêmicos.
Na ocasião, foi apresentado
ao público o Selo Comemorativo
em homenagem aos 100 anos de
nascimento do Acadêmico João
Cabral de Melo Neto, produzido
pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos.

Acadêmico Antonio Carlos Secchin

Acadêmico Antonio Cicero

Acadêmico Arnaldo Niskier

Acadêmico Arno Wehling

Ao final da solenidade,
houve a apresentação da cravista
Rosana Lanzelotte, na qual
executou a Sonata em sol maior
de Sigismund von Neukomm.

Acadêmico Candido Mendes de Almeida

Acadêmico Carlos Diegues

Acadêmico Carlos Nejar

Acadêmico Celso Lafer

entre 1916 e 1969. O visitante
pôde apreciar registros raros de
grandes nomes da ABL,
como Assis Chateaubriand e
Guimarães Rosa.

Acadêmico Domício Proença Filho

Acadêmico Evanildo Bechara

Acadêmico Fernando Henrique Cardoso

Acadêmico Ignácio de Loyola Brandão

Acadêmico João Almino

Acadêmico Marco Lucchesi

Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça

Acadêmica Nélida Piñon

Acadêmico Paulo Coelho

Acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira

Acadêmico Sergio Paulo Rouanet

Acadêmico Tarcísio Padilha

Exposição
reconstrução tridimensional da
Biblioteca Acadêmica Lúcio
de Mendonça, a mostra exibiu
fotografias de cerimônias de
posse de acadêmicos realizadas

Exposição virtual – Cerimônias de posse.
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L A NÇ A MENTO DE LI V ROS
Acadêmica Ana Maria Machado
A Acadêmica Ana Maria Machado con‑
cluiu a revisão e deu a aprovação fi‑
nal ao projeto gráfico da edição norte‑
-americana de seu romance Tropical sol
da liberdade.
A obra sairá em inglês, pela Tagus Press,
da Universidade de Massachussets, em
tradução de Renata R. M. Wassermann.
Também foi publicado, na Espanha,
pela Editora SM, o primeiro volume de
teatro infantil da Acadêmica Ana Maria
Machado, em tradução de Isabel Soto e
com ilustrações de Sandra de la Prada.

Acadêmico Antonio Carlos Secchin
O Acadêmico Antonio Carlos Secchin
realizou o lançamento virtual, no for‑
mato e‑book, do livro João Cabral de
ponta a ponta, editora CEPE (Companhia
Editora de Pernambuco). O evento ocor‑
reu em uma live com o editor Schneider
Carpeggiani.
O livro João Cabral de ponta a ponta
também foi lançado em versão impressa.
Este livro reúne o conjunto de textos que,
ao longo de quatro décadas, constituem
o objeto de seu estudo dedicado ao es‑
critor pernambucano.
O Acadêmico Secchin analisa “de ponta
a ponta” a produção do autor de Morte
e vida Severina.
O livro inclui um estudo inédito e um
caderno de imagens com exemplares
preciosos da bibliografia de João Ca‑
bral. de Melo Neto.

Acadêmico Antônio Torres
Já rodados em duas edições na língua in‑
glesa – hardcover e paperback –, pela edi‑
tora Readers International, os romances
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Essa Terra (The Land), e Balada da infân‑
cia perdida (Blues for a lost childhood),
passam a circular agora em e‑book e em
versão impressa sob demanda.

Acadêmico Arnaldo Niskier
O Acadêmico Arnaldo Niskier lançou
seu novo livro intitulado Memórias da
quarentena. A publicação foi editada
pela Editora Consultor e tem concepção
gráfica de Isio Ghelman.
Dividida em 3 partes, a obra traz lem‑
branças de estudos relacionados à filo‑
sofia, além de sentimentos dedicados à
família e conceitos de educação.

Acadêmico Carlos Nejar
O Acadêmico Carlos Nejar lançou o livro
Água de eternidade, da Editora Penaluz,
de Brasília. Também foi lançado o livro A
tribo dos sete relâmpagos, da editora Lide.

Acadêmico Evanildo Bechara
O Acadêmico Evanildo Bechara lançou,
com venda exclusiva pela Avon, a Co‑
leção Bechara para Concursos, em três
volumes: Conhecer a língua (Volume
1), Compreender e interpretar os textos
(Volume 2) e Escrever bem (Volume 3).
A Coleção Bechara para Concursos traz
a teoria resumida com questões de Lín‑
gua Portuguesa e gabarito comentado,
ideal para estudar para provas, concur‑
sos e vestibular.
A obra em tamanho original, intitulada
Bechara para concursos, está à venda em
todas as livrarias físicas e virtuais.

Acadêmico Ignácio de Loyola
Brandão
O Acadêmico Ignácio de Loyola Brandão
publicou o livro O não não é resposta,

uma biografia da médica oncologista
Angelita Habr‑Gama, em que relata suas
batalhas contra o machismo na profissão.
Também lançou o livro Cirurgião de
almas, biografia de um dos mais co‑
nhecidos psicoterapeutas de São Paulo,
Hiroshi Uchikasa, de 83 anos.

Acadêmico João Almino
O Acadêmico João Almino teve seu
romance Entre facas, algodão (The last
twist of the knife) traduzido para o in‑
glês por Elizabeth Lowe, pela Dalkey
Archive Press.

Acadêmico Marco Lucchesi
Ao longo do ano de 2020, o Acadêmico
Marco Lucchesi lançou os seguintes
livros:
In my most distant lands, organizado
por Márcia Fusaro e Sonya Gupta, da
Editora BT, SP.
Estética do interdisciplinar, sobre a obra
do Acadêmico Marco Lucchesi, organi‑
zada pela professora Ana Maria Haddad,
Editora Patuá, SP.
Literatura e Ciência, e‑book, organizado
pelo Acadêmico, Editora Tesseractum,
Belo Horizonte, MG.
Céu em chamas, antologia de seus
poemas traduzidos para o árabe, organi‑
zado pela professora Safa Jubran, Editora
Nizwa, de Omã.
Adeus, Pirandello, romance, Editora
Rua do Sabão.
Cultura da paz, ensaios de prosa poé‑
tica, Editora Oficina Raquel, SP.
Vestígios, diário filosófico, Editora Tes‑
seractum, Belo Horizonte, MG.
Margens da noite, Ensaio e tradução
dos poemas do matemático e poeta ro‑
meno Ion Barbu, Editora Patuá, SP.
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Acadêmica Nélida Piñon
A Acadêmica Nélida Piñon publicou em
outubro seu novo livro Um dia chegarei
a Sagres pela Editora Record.
O romance aborda uma história de
viagem em Portugal no século XIX.
O lançamento da obra foi celebrado em
um evento ao vivo promovido pela Li‑
vraria da Travessa.

Acadêmico Paulo Coelho
O livro O alquimista, do Acadêmico Paulo
Coelho foi selecionado pela universidade
de Auckland, Nova Zelândia, foi tradu‑
zido na língua Maori, atingindo a marca
de 88 diferentes traduções em diversos
países/línguas.

Acadêmica Rosiska Darcy
de Oliveira
A Acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira
tem um novo livro já pronto na Editora
Rocco.
O livro intitulado Liberdade, cujo lança‑
mento seria em abril, será lançado após
a pandemia.

Acadêmico Tarcísio Padilha
O Acadêmico Tarcísio Padilha realizou
o lançamento on‑line da edição revista,
ampliada e atualizada do livro João Paulo
II – O cura da aldeia global (Editora Batel),
que conta a história dos múltiplos mo‑
mentos de convivência e de observação
da vida pública de João Paulo II.
O evento contou com a participação
dos professores Maria Clara Bingemer,
prefaciadora do livro e Leandro Garcia
(Departamento de Teoria Literária da
Universidade Federal de Minas Gerais,
UFMG), além dos Acadêmicos Edmar
Lisboa Bacha e Nélida Piñon.

Livro sobre a vida e obra do
Acadêmico Evanildo Bechara
Lançada a versão digital do livro Eva‑
nildo Bechara e os bastidores da NGB
(Dialogarts, Universidade do Estado do
Rio de Janeiro – UERJ), de Tania Maria
Nunes de Lima Câmara, Luiz Antônio
Cavalcanti Monteiro, Márcia da Gama
Silva Felipe, Jefferson Evaristo do Nas‑
cimento Silva‑Alves, Heloana Cardoso
Retondar e Marizeth Faria dos Santos.
O livro percorre vida e obra do acadêmico
e traz uma entrevista feita na Academia
Brasileira de Letras, em que abordou as
discussões e soluções encontradas para
a organização da NGB, além de maté‑
rias jornalísticas, análises e depoimen‑
tos valiosos.

C A MP A N HA
Acadêmico Marco Lucchesi
O Acadêmico Marco Lucchesi gravou
vídeo para a campanha “Um abraço em
Beirute”, promovida pelo Consulado Geral
do Líbano no Rio de Janeiro.

c ic l o s d e c o n f e rê nc i a
Ciclos de conferências da ABL
integram grade de programação
da TV Câmara
Os ciclos de conferência da Academia
Brasileira de Letras foram televisionados
a partir de 2 de agosto de 2020, no canal
da TV Câmara.
A iniciativa foi contemplada pelo
acordo de cooperação assinado em 2019
entre a Câmara dos Deputados e a Aca‑
demia Brasileira de Letras, com o obje‑
tivo de desenvolver ações conjuntas para

disseminar a cultura nacional e promover
ações de valorização da leitura.
A conferência de estreia foi "A Histó‑
ria em Giambattista Vico", realizada pelo
Acadêmico Marco Lucchesi como parte
do ciclo “Visões da História", coordenado
pelo Acadêmico José Murilo de Carva‑
lho, em 2012.
Na sequência, mais uma série de confe‑
rências de diversas temáticas, documentá‑
rios e vídeos produzidos pela Academia
Brasileira de Letras foram transmitidos
pela TV Câmara.

c o nc e rto si n f ô ni co
Acadêmico Marco Lucchesi é
homenageado em concerto do
compositor Fernando Lapa
Os poemas do Acadêmico Marco Luc‑
chesi, Presidente da Academia Brasileira
de Letras, são inspiração para o novo
concerto sinfônico do compositor por‑
tuguês Fernando Lapa. A obra De outras
estrelas, composta para mezzo‑soprano e
ensemble (flauta, clarinete, violino, viola,
violoncelo, vibrafone, harpa e piano), ex‑
plora a fragmentação das narrativas e a
sua relação com a obra do acadêmico.
Fernando Lapa, nas últimas três déca‑
das, criou aproximadamente 300 obras
que abrangem quase todos os gêneros
musicais: concerto, repertório sinfônico
e coral‑sinfônico, ópera, música de câ‑
mara, obras para instrumento solo, ban‑
das sonoras para cinema e teatro. Suas
obras são interpretadas em centenas de
concertos, tanto em Portugal como no
restante do mundo. Diversas obras foram
gravadas e transmitidas por estações de
rádio e canais de televisão portuguesas e
de outros países europeus. Tem partitu‑
ras editadas em Portugal e na Alemanha
e dezenas de obras gravadas em CD.
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C on g re s s o vi r t u a l
Universidade Federal da Bahia
O Acadêmico Marco Lucchesi participou,
dia 28/05/2020, do Congresso virtual da
Universidade Federal da Bahia sobre o
tema “As Letras, as Ciências e o Direito”.

Acadêmicos Merval Pereira e
Joaquim Falcão
Os Acadêmicos Merval Pereira e Joaquim
Falcão participaram do debate on‑line do
Centro Brasileiro de Relações Internacionais
(CEBRI). O tema foi “Conversa Brasil com
Flavio Dino, Governador do Maranhão”.

Acadêmico Joaquim Falcão

DE B A TE
Acadêmico Celso Lafer participou
de debate no programa Roda Viva
O Acadêmico Celso Lafer participou do
programa Roda Viva da TV Cultura, no
qual se discutiu a diplomacia e a política
externa do Brasil. No programa foram
abordadas questões como a atual política
externa do Brasil, as relações diplomá‑
ticas, a crise em tempos de pandemia,
entre outros assuntos.

Acadêmico Marco Lucchesi
O Acadêmico Marco Lucchesi participou
do debate “Ciência, arte e criatividade:
De mãos dadas durante a pandemia”,
promovido pela Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência do Rio Grande
do Sul (SBPC‑RS) e com o apoio do Ins‑
tituto Latino de Estudos Avançados da
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, UFRGS.
Participaram do debate o acadêmico
e diretor da Rede CpE, Roberto Lent; o
presidente da Academia Brasileira de
Música, João Guilherme Ripper; e o co‑
ordenador do Projeto Portinari, João
Cândido Portinari.
O evento também contou com a me‑
diação da acadêmica Angela Wyse, que
é membro titular da Academia Mundial
de Ciências (TWAS) e é secretária regio‑
nal da SBPC‑RS.

104

Com as participações do Acadêmico Joa
quim Falcão, Dr. Fabio de Sousa Couti‑
nho, Presidente da Academia Brasiliense
de Letras, e o escritor Diego Mendes
Sousa, e medição dos juristas Roberto
Victor e Fábio Capilé, realizou‑se, atra‑
vés do YouTube, uma série de debates
on‑line intitulada “Literatura brasileira:
O cão sem plumas, Uma faca só lâmina
e Morte e vida Severina”.

Acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira
A Acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira,
a convite do Centro Brasileiro de Rela‑
ções Internacionais (CEBRI) e da FIRJAN,
participou de um debate virtual com o
editor José Luiz Alqueres, ex‑Ministro de
Minas e Energia, a Dra. Izabella Teixeira,
ex‑Ministra do Meio Ambiente, e o ad‑
vogado Dr. José Castro Neves, sobre o
tema “Da pandemia à utopia”.

ENTRE V IST A
Acadêmico Alberto da Costa e Silva
O Acadêmico Alberto da Costa e Silva
concedeu uma entrevista para a Revista
Revestrés e falou sobre “África, raízes
brasileiras”.

Acadêmico Antonio Carlos Secchin
O Acadêmico Antonio Carlos Secchin
concedeu entrevista para o Acadêmico

Arnaldo Niskier, no programa “Identidade
Brasil” do Canal Futura. Em pauta, a situa‑
ção da cultura e do livro em nosso país.

Acadêmico Antônio Torres
O Acadêmico Antônio Torres concedeu
uma entrevista para o jornal Cândido,
da Biblioteca Pública do Paraná, sobre
os ciclos de podcasts da ABL.
O Acadêmico Antônio Torres concedeu
uma entrevista para a União Brasileira de
Escritores (São Paulo), sobre a sua traje‑
tória literária.
O Acadêmico Antônio Torres foi o con‑
vidado da Academia Mineira de Letras
para uma entrevista especial, via plata‑
forma Zoom, intitulada “A literatura de
Antônio Torres”. O presidente da AML,
Rogério Faria Tavares, conversou com o
autor sobre sua carreira literária.

Acadêmico Celso Lafer
O Museu Judaico de S. Paulo, no âmbito
de suas atividades de história oral, pro‑
moveu em 27 de abril uma entrevista
ao vivo com o Acadêmico Celso Lafer,
conduzida por Roberta Sundfeld.
O tema foi o percurso das muitas ge‑
rações da família Klabin‑Lafer e de sua
presença na vida brasileira, tendo como
moldura a recém-publicada biografia do
pioneiro Mauricio Klabin (1861‑1923) de
autoria de Roney Cytrynowicz.
O Acadêmico Celso Lafer concedeu
entrevista para a Revista Isto É, sobre
o tema “O Brasil é muito maior do que
Bolsonaro.”

Acadêmico Domício Proença Filho
O Acadêmico Domício Proença Filho
concedeu entrevista para a professora
Fernanda Bérgamo, do Projeto Educação
da Rede Globo e do Portal G1, na live da
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TV Educação sobre o tema: “Simplificando
o novo Acordo Ortográfico”.
Também concedeu outra entrevista
ao programa Identidade Brasil, dirigido
pelo Acadêmico Arnaldo Niskier, que
foi transmitida pelo Canal Futura no dia
20/11/2020.
O episódio prestou homenagem a
Machado de Assis no Dia da Consciên‑
cia Negra.

Acadêmicos João Almino
e Antônio Torres
Os Acadêmicos João Almino e Antônio
Torres foram entrevistados para a criação
do livro Notícia da atual literatura brasi‑
leira: entrevistas, organizado pelos pro‑
fessores Vitor Cei (UFES), André Tessaro
Pelinser (UFRN), Letícia Malloy (Unifal) e
Andréia Delmaschio (IFES) e publicado
pela Editora Cousa.
Fruto de pesquisas desenvolvidas na
UFRN e em outras instituições, a obra
apresenta entrevistas com 81 escritores
de todas as regiões do país, trazendo
subsídios para uma futura história da
vida literária nas últimas décadas e, ao
mesmo tempo, servindo de referência aos
atuais e futuros leitores e pesquisadores
da literatura brasileira.

Acadêmico Joaquim Falcão
Por meio de plataformas digitais, o Aca‑
dêmico Joaquim Falcão entrevistou, no
dia 26 de maio, o ex‑Ministro da Justiça
e Segurança Pública Sergio Moro.
O evento foi promovido pelo Cen‑
tro Brasileiro de Relações Internacio‑
nais (CEBRI).

Acadêmico Marco Lucchesi
O Acadêmico Marco Lucchesi concedeu
entrevista para o programa radiofônico

“Fala, Paraíba” sobre o tema “Celso Fur‑
tado, intelectual e literário”.
O Acadêmico Marco Lucchesi concedeu
entrevista para o espaço "Reflexões" do
site BrazilGaliza sobre cultura e pandemia.
O Acadêmico Marco Lucchesi conce‑
deu entrevista para o programa radio‑
fônico “Fábio Sousa com você” sobre o
Dia Nacional do Livro.
O Acadêmico Marco Lucchesi conce‑
deu entrevista à Rádio Câmara, sobre a
proposta da Reforma Tributária.
O Acadêmico Marco Lucchesi conce‑
deu entrevista à Rádio UNESP FM, sobre
o projeto Novas Palavras.
O Acadêmico Marco Lucchesi deu en‑
trevista para o Jornal A união, de João
Pessoa, sobre o centenário de Celso
Furtado.
O Acadêmico Marco Lucchesi conce‑
deu duas entrevistas, à Rádio Nacional
e à Agência Brasil, sobre a retomada do
Prêmio Machado de Assis em 2021.

Acadêmica Nélida Piñon
A Acadêmica Nélida Piñon concedeu en‑
trevista para a Revista Caras, tendo como
interlocutor o escritor Gabriel Chalita.
A Acadêmica Nélida Piñon concedeu
entrevista para o programa "Sem Cen‑
sura", transmitido pelo canal TV Brasil.
O tema principal foi seu novo romance
Um dia chegarei a Sagres.
A Acadêmica Nélida Piñon participou
da Feira Literária Flipoços, tendo como
interlocutora a jornalista Marcella Franco,
do Jornal Folha de São Paulo. A entrevista
abordou o novo romance da escritora Um
dia chegarei a Sagres, a arte da escrita e
a criação literária.
A Acadêmica Nélida Piñon concedeu
entrevista ao Circuito Cultural Digital
de Pernambuco, como convidada da

Fundação Gilberto Freyre, com o tema
"Escrita literária: ofício e vocação", tendo
como interlocutor o professor e crítico
literário Perón Rios.
A Acadêmica Nélida Piñon fez um de‑
poimento sobre a autora e amiga Clarice
Lispector para o encerramento oficial da
programação do Instituto Cervantes, em
homenagem ao centenário de nasci‑
mento da escritora.

H OMEN A G EM
Acadêmica Ana Maria Machado é
homenageada na edição 2020 do
Festival Literário de Poços de Caldas
A Acadêmica Ana Maria Machado foi ho‑
menageada com o título de Patronesse
da edição de 2020 do Festival Literário
de Poços de Caldas – Flipoços. O evento
integra o calendário nacional dos festivais
e festas literárias do Brasil e homenageou
as mulheres na edição de 15 anos com
o tema “Mulher e Literatura: da poesia
ao poder”.
A acadêmica participou do encontro
master "A mulher e a escritora", mediado
pela escritora Ana Cláudia Ramos.
Em 2020, a programação principal
do festival foi realizada de forma virtual
através do seu site.

Acadêmico Antonio Carlos Secchin
O Acadêmico Antonio Carlos Secchin
participou, com Eucanaã Ferraz, de uma
live na Casa França‑Brasil sobre a obra
de João Cabral de Melo Neto.
Participou da mesa "Matrizes negras
na poesia brasileira", em que falou so‑
bre a poesia de Cruz e Sousa, no âm‑
bito do evento "Templo d´Escritas – 1.ª
Festa Literária Internacional da Língua
Portuguesa".
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Acadêmico Fernando Henrique
Cardoso em debate
A Cinemateca do MAM e o Canal Brasil
apresentaram o filme Choque cultural,
documentário de 1975 sobre o Acadê‑
mico Celso Furtado.
Após a exibição, foi realizado um de‑
bate, com transmissão ao vivo, entre o
Acadêmico Fernando Henrique Cardoso,
o diretor Zelito Viana e Hernani Heffner.

Acadêmico Edmar Lisboa Bacha
grava depoimento
O Acadêmico Edmar Lisboa Bacha gravou
depoimento on-line para a homenagem
prestada aos 100 anos de Celso Furtado
no XI Congresso de História Econômica
da USP. O depoimento foi exibido pelo
Youtube.
O Acadêmico Edmar Lisboa Bacha par‑
ticipou com Rosa Freire d'Aguiar da live
em homenagem a Celso Furtado, na
série de lives da Casa França‑Brasil, "Os
Centenários", que celebrará o centenário
de nascimento de João Cabral de Melo
Neto, Clarice Lispector, Celso Furtado e
Florestan Fernandes.

LEITUR A
Acadêmica Ana Maria Machado
disponibiliza gratuitamente seus
títulos infantis
Enquanto durar a pandemia e atendendo
a pedidos dos editores, a Acadêmica
Ana Maria Machado disponibilizou gra‑
tuitamente diversos títulos infantis de
sua autoria em plataformas digitais da
Penguin Random House na Argentina,
Edelvives na Espanha, Babel na Colômbia
e FTD no Brasil.
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MÍDI A SOCI AL
Academia Brasileira de Letras
atinge 20 mil inscritos no seu
canal do Youtube
O canal oficial da Academia Brasileira de
Letras na plataforma Youtube atingiu o
marco de 20 mil inscritos em 2020.
Os tradicionais vídeos de conferências
e as novas iniciativas de conteúdo digi‑
tal da Casa foram reproduzidos mais de
duzentas mil vezes, alcançando um total
de mais de trinta mil horas de vídeos as‑
sistidos. A Academia Brasileira de Letras
agradece a todos os inscritos em seu canal
pelo enaltecimento do nosso conteúdo.
Por intermédio das publicações digitais,
a Casa de Machado de Assis reforça o seu
compromisso de viabilizar o acesso ao
conhecimento, promovendo a literatura
brasileira e a cultura nacional.

P A LESTR A
Acadêmico Antonio Carlos Secchin
O Acadêmico Antonio Carlos Secchin
palestrou, numa live, para os alunos do
Colégio de Aplicação do Recife, sobre
vida e obra de João Cabral de Melo Neto.

Acadêmico Arnaldo Niskier
Comemorando o “Dia Nacional da Cul‑
tura", o Acadêmico Arnaldo Niskier rea‑
lizou palestra sobre "Cultura no Brasil",
comemorativa da inauguração da Acade‑
mia Brasileira Rotária de Letras (ABROL),
presidida por Joper Padrão.

Acadêmico Edmar Lisboa Bacha
O Acadêmico Edmar Lisboa Bacha par‑
ticipou da palestra on‑line sobre os 130

anos da República, no “Programa de En‑
sino Tutorial em Direito” ministrado na
Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (PUC‑Rio).

Acadêmico Geraldo Carneiro
O Acadêmico Geraldo Carneiro fez a
abertura da “Semana da Literatura” rea‑
lizada na Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro (PUC‑Rio) intitulada:
"Poesia: arte e vida".

Acadêmico João Almino
O Acadêmico João Almino participou de
uma live sobre sua obra literária, com
o crítico literário João Cezar de Castro
Rocha, no âmbito da série "Diálogos
Necessários" da iniciativa #CulturaEm‑
Casa, da Secretaria de Cultura do Estado
de São Paulo.

Acadêmico Ignácio de Loyola
Brandão participa da Feira Literária
Internacional de São Sebastião
O Acadêmico Ignácio de Loyola Brandão
participou de palestra virtual sobre sua
produção literária.
O evento integrou a programação da
Feira Literária Internacional de São Sebas‑
tião – FLISS, 2020.
A edição foi totalmente virtual, como
forma de contenção do novo coronaví‑
rus (Covid‑19).
A palestra teve mediação do gestor
cultural e historiador Vitor Ortiz. O evento
teve parceria com a UNICEF.

Acadêmico Marco Lucchesi
O Acadêmico Marco Lucchesi participou
da palestra on-line sobre Nise da Silveira
no encerramento da programação dos
eventos da Casa das Palmeiras.
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O Acadêmico Marco Lucchesi também
proferiu a palestra de encerramento da
live do "Clube do livro virtual", da Biblio‑
teca da Câmara dos Deputados.

P rê mio J ab uti
Cinco Acadêmicos da ABL vencem
Prêmio Jabuti de 2020
O livro 130 Anos: Em busca da República
foi vencedor do Prêmio Jabuti na cate‑
goria Ciências Sociais.
A obra foi organizada pelos Acadêmi‑
cos Edmar Lisboa Bacha, José Murilo de
Carvalho, Arno Wehling e Joaquim Falcão
e pelos autores Marcelo Trindade, Pedro
Malan e Simon Schwartzman.
O livro contém textos dos organizado‑
res da edição e de mais 32 pensadores
brasileiros que se propõem a identificar
os desafios, avanços e retrocessos da
República Brasileira.
São textos curtos que levantam as
principais questões dos últimos 130 anos.
Lançado em 2019, foi publicado pela
Editora Intrínseca.
Já a Acadêmica Nélida Piñon venceu
com o livro Uma furtiva lágrima, na ca‑
tegoria Crônica, pela editora Record.

PRÊMIOS / TÍTULOS
Acadêmico Antônio Torres é
premiado pelo conjunto da sua obra
O Acadêmico Antônio Torres foi esco‑
lhido, por unanimidade, como o vence‑
dor do Prêmio Leodegário de Azevedo
Filho de Literaturas de Língua Portuguesa,
da Academia Brasileira de Filologia. O
Prêmio foi conferido pelo conjunto de
sua obra.

Acadêmico Ignácio de Loyola Brandão
recebe título de Doutor Honoris
Causa pela UNESP
O Acadêmico Ignácio de Loyola Bran‑
dão recebeu o título de Doutor Honoris
Causa pela Universidade Estadual Pau‑
lista, UNESP.
O pedido de concessão do título foi
feito pelos representantes da Facul‑
dade de Ciências e Letras da instituição.
A FCLAr‑UNESP mantém um dos mais
conceituados cursos de Letras do país
e está sediada em Araraquara, cidade
onde o Acadêmico Ignácio de Loyola
Brandão nasceu.

SEMINÁRIO / SIMPÓSIO
Acadêmica Ana Maria Machado
em seminário da FNLIJ
A Acadêmica Ana Maria Machado e o
ilustrador Roger Mello, ganhadores do
Prêmio Hans Christian Andersen, parti‑
ciparam do seminário do Salão da FNLIJ,
Fundação Nacional do Livro Infantil e Ju‑
venil, que este ano foi virtual e dedicado
à obra de autores brasileiros premiados
internacionalmente.

Acadêmico Domício Proença Filho na
Academia Brasileira de Medicina
O Acadêmico Domício Proença Filho
participou do Simpósio "A beleza e a
cultura", da Academia Brasileira de Me‑
dicina, ocasião em que discorreu sobre
o livro Max e os demônios, do Acadêmico
Gilberto Schwartsmann.

Acadêmico Merval Pereira na OAB
O Acadêmico Merval Pereira fez parte
do Seminário Nacional da Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB), em debate
virtual sobre Fake news.
O Acadêmico Merval Pereira também
participou de duas lives: a primeira so‑
bre “Jornalismo para a sociedade – Fake
news, mentiras e desinformação” em co‑
memoração dos 95 anos do Globo e a
segunda, um debate no Centro Brasileiro
de Relações Internacionais (CEBRI) com o
ex‑Ministro da Defesa Aldo Rebelo sobre
“Participação dos militares no Governo”.

Vid e o c o n f erênci a s
Acadêmico Antonio Carlos Secchin
participa de evento sobre a poesia
de Carlos Drummond de Andrade
O Acadêmico Antonio Carlos Secchin
participou, no dia 19 de agosto, da con‑
ferência “Confinamento e liberdade: dois
poemas de Drummond”. O evento foi
feito de forma virtual e promovido pela
Academia de Letras de Aracaju.

Acadêmico Antônio Torres participa
de videoconferências sobre a
literatura no Brasil
O Acadêmico Antônio Torres participou
de videoconferência sobre a literatura
no Brasil e a condição do escritor, pro‑
movida em conjunto pela Universidade
do Estado do Mato e USP.
O Acadêmico Antônio Torres participou
de videoconferência sobre seu romance
Essa terra, no canal da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB), transmitida pelo
YouTube.
O Acadêmico Antônio Torres participou
de videoconferência para FlinkSampa,
a Festa do Conhecimento, Literatura e
Cultura Negra, da Faculdade Zumbi dos
Palmares, cujo tema geral foi "O legado
de Machado de Assis".
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Acadêmico Domício Proença Filho
participa de evento sobre o
Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa
O Acadêmico Domício Proença Filho
participou de um evento ao vivo pelo
Instagram sobre o Acordo Ortográfico
da Língua Portuguesa.
O evento teve a finalidade de simplifi‑
car o entendimento do acordo pelo pú‑
blico geral e foi transmitido pelo perfil
do Grupo Mulheres do Brasil.

Acadêmico Ignácio de Loyola Brandão
participa de videoconferências
O Acadêmico Ignácio de Loyola Brandão
participou de uma live em São Paulo
sobre “Neutralidade e literatura infantil,
problemas com o politicamente cor‑
reto”, promovida pela Rede Quindim
de Literatura.

Acadêmico Marco Lucchesi participa
de videoconferências
O Acadêmico Marco Lucchesi proferiu
conferência on-line sobre “Literatura e
Ciência” na 72.a Reunião Anual da SBPC.
O Acadêmico Marco Lucchesi partici‑
pou pelo Instagram, da live "Meu diálogo
com os poetas latino‑americanos", no
programa de entrevistas do Memorial
da América Latina.
O Acadêmico Marco Lucchesi parti‑
cipou na I Jornada Cowap Brasil, sobre
"Os males do amor". Na ocasião, foi
feita a leitura de poemas do seu livro
Mal de amor.
O Acadêmico Marco Lucchesi parti‑
cipou da mesa‑redonda virtual sobre
“Cultura da paz – virtudes do diálogo”,
na Flipoços.

O Acadêmico Marco Lucchesi profe‑
riu pela plataforma Zoom, a abertura
da VIII Jornada Integrada de Extensão e
Cultura, da Universidade Federal do Es‑
pírito Santo – UFES, com a conferência:
“A pandemia e as tarefas da cultura”.

Acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira
participou de evento no Dia
Internacional do Meio Ambiente
A Acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira
conversou com Sebastião Salgado, em
evento virtual, a convite do Programa
de Meio Ambiente das Nações Unidas
(PNUMA) e do Museu do Amanhã, em
comemoração ao Dia Internacional do
Meio Ambiente. O tema do encontro foi
“Hora da natureza”.

Acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira
participou de evento sobre a saúde
brasileira
A Acadêmica Rosiska Darcy de Oliveira
participou do Fórum de Inovação e Saúde
– FIS. A mesa intitulada “A saúde e o pa‑
pel do cidadão” foi mediada pelo presi‑
dente da iniciativa, Josier Vilar, e contou
com a participação de Fernando Gabeira,
Luiz Henrique Mandetta e Monica de
Bolle.

Acadêmico Tarcísio Padilha participa
de Sessão Solene virtual
O Acadêmico Tarcísio Padilha participou
de Sessão Solene em homenagem ao
Centenário do Cardeal Dom Eugênio de
Araújo Sales.
Estiveram presentes à sessão Dom
Orani Tempesta, Cardeal Arcebispo do
Rio de Janeiro, e o Padre Aníbal Gil Lo‑
pes, presidente da Academia Fides et
Ratio, PUC‑RJ.

NOT AS O F ICI A IS
1/10/2020
A Academia Brasileira de Letras sempre
lutou pela defesa e difusão do livro em
nosso país.
Ampliou intensamente sua missão du‑
rante a pandemia, multiplicando esforços,
ampliando protocolos e abrindo frentes
de diálogo para amainar as dores do pre‑
sente, levando o livro aos rincões mais
distantes do Brasil.
Optou, dentre outros, pelos povos in‑
dígenas e quilombolas, comunidades ca‑
rentes e ribeirinhos da Amazônia, biblio‑
tecas comunitárias, hospitais, centros de
formação e lares de longa permanência.
Assim, pois, a Academia Brasileira de
Letras não poderia não repudiar, com
veemência, o gesto incivil da queima
dos livros do Acadêmico Paulo Coelho,
a quem prestamos solidariedade.
Dar fogo aos livros traduz um sím‑
bolo de horror. Evoca um passado de
trevas. Como esquecer a destruição das
bibliotecas de Alexandria e Sarajevo, os
crimes de Savonarola e as práticas do
nacional‑socialismo?
O Brasil precisa de livros, bibliotecas e
leitores. A linguagem do ódio é redun‑
dante e perigosa. Devemos promover,
sem hesitação, os marcos civilizatórios
e a cultura da tolerância.

31/7/2020
A Academia Brasileira de Letras vem ex‑
pressar sua preocupação com a possi‑
bilidade de as editoras de livros virem a
ser taxadas pela reforma tributária que
está em debate no Congresso Nacional.
A proposta do ministro da Economia
de acabar com a isenção de impostos
sobre livros, taxando as editoras em
12% com o novo imposto, é um claro
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retrocesso cultural, que se junta a ou‑
tros neste triste período por que passa
o país, agravado pela crise econômica
que atingiu em cheio a indústria do livro
durante a pandemia.
O mercado editorial brasileiro encolheu
20%, de 2006 a 2019, segundo dados da
Câmara Brasileira do Livro (CBL), e diver‑
sas livrarias tiveram que fechar as portas.
O papel do governo deveria ser in‑
centivar a leitura e a divulgação de li‑
vros, não restringir sua circulação com
novas taxações.
Não podem faltar homens e livros.

21/5/2020
A Academia Brasileira de Letras condena
com veemência a hipótese da cessação
de atividades da Fundação Casa de Rui
Barbosa (FCRB).
Não bastassem os desafios da quadra
atual, as consequências desse gesto en‑
trariam para os anais da História como
um crime de lesa‑cultura.
O país reconhece os altos serviços
prestados pela FCRB. Seu corpo funcional
provê a guarda do acervo e a pesquisa
de seu repertório, abrindo horizontes no
pensamento brasileiro.
É preciso reforçar nossas instituições.
E não substituir a cultura pela barbárie.

16/4/2020
Vivemos hoje um dos maiores desafios
com a eclosão da pandemia em escala
planetária. Precisamos agir de forma

tempestiva, segundo os parâmetros da
ciência e os preceitos éticos que nos
constituem. Trata‑se de momento crucial
para que a sociedade compreenda o pa‑
pel do conhecimento nas respostas que
seremos capazes de elaborar.
O enfrentamento da Covid‑19 exige
atitude corajosa, solidária e inovadora,
que não separe ou exclua ciência e mo‑
dalidades de ação.
A partir desse horizonte, a Academia
Brasileira de Letras e a Academia Brasi‑
leira de Ciências convidam a sociedade
civil a apoiar e participar de programas
e iniciativas de Universidades e centros
de pesquisa que, mesmo prejudicados
pelas restrições orçamentárias dos últi‑
mos anos, estão fortemente engajados na
busca de soluções contra o coronavírus.
O exercício da cidadania pressupõe
responsabilidade construtiva no enfren‑
tamento conjunto da pandemia. Toda a
ajuda pode fazer a diferença.

12/3/2020
A Academia Brasileira de Letras, atenta
aos riscos reais da Covid‑19 e respei‑
tando a saúde de seu público, informa
que suspenderá suas atividades abertas
à sociedade.
O atendimento nas bibliotecas Rodolfo
Garcia e Lúcio de Mendonça, bem como
no arquivo Múcio Leão, será encerrado
temporariamente na data de hoje.
Os tradicionais Ciclos de Conferên‑
cias, incluindo o atual: “Pensar o Bra‑
sil hoje: sínteses e confluências”, serão

adiados e terão novas datas informadas
posteriormente.
Outras atividades culturais da Casa,
como o Seminário Brasil, brasis, Mú‑
sica de Câmara, Leituras dramatizadas,
CineAcademia e Visitas Guiadas, pro‑
gramadas para iniciarem em abril, serão
postergadas para um momento mais
propício.
A Academia Brasileira de Letras mo‑
nitora constantemente diversas fontes
fidedignas para acompanhar a evolução
do coronavírus e assim estabelecer um
cenário realístico para o efetivo e seguro
retorno de suas atividades.

7/2/2020
A Academia Brasileira de Letras vem ma‑
nifestar publicamente seu repúdio à cen‑
sura que atinge, uma vez mais, a literatura
e as artes. Trata‑se de gesto deplorável,
que desrespeita a Constituição de 1988,
ignora a autonomia da obra de arte e a
liberdade de expressão.
A Academia Brasileira de Letras não
admite o ódio à cultura, o preconceito,
o autoritarismo e a autossuficiência que
embasam a censura.
É um despautério imaginar, em pleno
século XXI, a retomada de um índice de
livros proibidos.
Esse descenso cultural traduz não
apenas um anacronismo primário, mas
um sintoma de não pequena gravidade,
diante da qual não faltará a ação cons‑
ciente da cidadania e das autoridades
constituídas.
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JA NEIRO

F E V EREIRO

Omã, Mascate

Romênia, Arad

Acadêmico Marco Lucchesi

Acadêmico Marco Lucchesi

O Acadêmico Marco Lucchesi esteve em Mascate, no

O Acadêmico Marco Lucchesi foi condecorado com o título

Relações Exteriores, Yusuf bin Alawi bin Abdullah, e com o

na Romênia, em evento promovido pela instituição.

Sultanato de Omã, onde se reuniu com o Ministro das

Ministro da Cultura, Sheikh Abdullah Bin Muhammad Bin
Abdullah Al Salimi.

de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de Arad,

M A RÇO

A Acadêmica Nélida Piñon deu entrevista ao conceituado
jornalista Juan Cruz, do Jornal El País espanhol, que concebeu
uma série sobre “Cultura e pandemia”, abarcando entrevistas
com personalidades mundiais, que teve início com o escritor
Mario Vargas Llosa. A entrevista com a escritora foi veiculada
no jornal impresso espanhol e na versão digital brasileira.

A Acadêmica Nélida Piñon participou da Feira Estadual do
Livro, na província de Corrientes, Argentina. A escritora foi
entrevistada pelo jornalista Ramón Alfredo Blanco.

M A IO

Portugal, Lisboa

Portugal, Lisboa

O Acadêmico Marco Lucchesi foi convidado para compor a

118.ª Comissão Filatélica Nacional para a eleição dos motivos
que comporão o Programa de Selos Comemorativos e

Especiais de 2021. Passou a integrar o grupo de colunistas do
Jornal de Letras de Portugal, em Lisboa.

AB RIL

Acadêmico Celso Lafer
EUA, Boston

O Acadêmico Celso Lafer participou, por videoconferência,
da “Brazil Conference Harvard & MIT”, evento realizado
anualmente em Boston, organizado por estudantes

brasileiros. Na qualidade de ex‑Ministro das Relações

Exteriores, debateu os rumos da diplomacia brasileira junto

com os ex‑Ministros Aloysio Nunes, Rubens Ricupero, Celso
Amorim e o professor Hussein Kalout.

Acadêmica Nélida Piñon
Espanha, Barcelona

Dia 25 de abril, pelo Instagram, a Acadêmica Nélida Piñon
participou da conferência intitulada “La vuelta al libro en
80 mundos – conversaciones con sudamerica – Carmen

Balcells y yo”, que ocorreu durante os festejos de Saint Jordi.

Portugal
Em tempos de pandemia e isolamento, a Acadêmica Nélida

Piñon tem concedido inúmeras entrevistas e participado de
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Espanha

O Acadêmico Ignácio de Loyola Brandão escreveu um ensaio
que foi publicado no Jornal de Letras, de Portugal, sobre
seus momentos com o escritor Rubem Fonseca, falecido
recentemente.

Acadêmico Marco Lucchesi

nel Mondo. Muralhas de Lucca.

Acadêmica Nélida Piñon

O Acadêmico Antonio Carlos Secchin proferiu, na Université
entre pares”.

Visita a Ilaria del Bianco da Fundação Lucchesi

J UL H O

Acadêmico Ignácio de Loyola Brandão

Sorbonne Nouvelle, a conferência intitulada “João Cabral

Itália, Lucca

eventos on‑line, como a homenagem ao grande intelectual
e escritor português Eduardo Lourenço, em celebração dos
seus 97 anos completados no final de maio de 2020, que
reuniu numa live, além da escritora Nélida Piñon, Pilar del Rio
(Fundação Saramago), José Carlos de Vasconcelos (jornalista
e diretor do Jornal de Letras), Anabela Mota Ribeiro
(escritora), José Antonio Pinto Ribeiro (ex‑Ministro da Cultura
de Portugal), a premiada escritora Lídia Jorge e o Mestre
Eduardo Lourenço.

Acadêmico Antonio Carlos Secchin
França, Paris

Acadêmico Marco Lucchesi e o Ministro da Cultura de Omã,
Abdullah Bin Muhammad Bin Abdullah Al Salimi.

A TI V ID A DES n o PL A NO INTERN A CION A L

Portugal

Acadêmico Marco Lucchesi
Itália, Roma

O Acadêmico Marco Lucchesi foi convidado pela Accademia
Nazionale dei Lincei, em Roma, para fazer parte do Fórum
Science20 (S20), para discutir o mundo pós‑pandemia, no
qual as academias científicas dos países do G20 se reuniram
para preparar uma declaração conjunta com recomendações
sobre questões globais urgentes de natureza científica, a
serem entregues aos Chefes de Estado e de Governo.

Itália, Toscana
O Acadêmico Marco Lucchesi concedeu entrevista, através
de uma live, para o jornalista Paolo Salvetti, do Jornal
Versiliatoday, intitulada “Papel da cultura nos momentos
difíceis da história”.

J UN H O

Acadêmico Antônio Torres
França

O Acadêmico Antônio Torres realizou videoconferência
na França, a respeito dos seus livros traduzidos em francês,
com a participação do tradutor Dominique Stoenesco.

Suíça, Genebra
O Acadêmico Antônio Torres terá um de seus contos
publicado na Suíça, em antologia organizada pela Associação
ECCO para a Editora Cultive, ambas com sede em Genebra.

Argentina, Corrientes

Acadêmico Domício Proença Filho
O Acadêmico Domício Proença Filho foi convidado para
ser o representante do Brasil no júri do prestigioso Prêmio
Literário promovido pela UCCLA, sediada em Lisboa, que
contempla obras de autores inéditos de todos os quadrantes
da lusofonia.

Acadêmico Carlos Nejar
Portugal, Lisboa

O Acadêmico Carlos Nejar publicou, pela Edições Húmus de
Portugal, o livro de poemas Árvore de Deus.

AG OSTO

Acadêmico Marco Lucchesi
Áustria, Gmünd

O Acadêmico Marco Lucchesi gravou, em alemão, dois vídeos
para o Festival “Brazil Meets Gmünd”, que aconteceu na
Galeria de Millstat em Gmünd, Áustria. O festival cultural
acontece a cada 2 anos e tem como finalidade promover o
intercâmbio cultural entre Brasil e Áustria.

Acadêmica Nélida Piñon
Espanha

A Acadêmica Nélida Piñon foi uma das convidadas para
participar da matéria “La vuelta al mundo con 13 escritores”,
publicada na revista dominical do jornal El País, Espanha.
A Acadêmica foi entrevistada pelo jornalista Winston
Manrique Sabogal.
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Peru, Lima
A Acadêmica Nélida Piñon participou como convidada
internacional da Feira Internacional do Livro de Lima –
FIL 2020, Peru, tendo como interlocutora a reputada
jornalista Patrícia del Río. A escritora também concedeu
várias entrevistas para a mídia impressa, digital e TV,
como El Comercio, La República, El Peruano, Correo,
Caretas, programa Presencia Cultural da TV Peru e
Peru21, TV.

SETEM BRO

Acadêmico Antônio Torres
Chile, Valparaíso

O Acadêmico Antônio Torres participou da XV Jornadas
Brasileñas sobre “Formas de la crisis: Literatura, Arte y Cultura
en el Brasil contemporáneo”, uma série de videoconferências
promovida pela Pontifícia Universidade Católica do Chile
(Valparaíso).

OUTU B RO

EUA, Miami

A Acadêmica Nélida Piñon participou da FLIMIAMI (Festival
Literário de Miami), concedendo longa entrevista sobre seu
recém, lançado romance Um dia chegarei a Sagres, tendo
como interlocutoras a escritora Lilian Fontes e a professora
dra. Gabriela Silva.

O livro A confissão de Leontina, da Acadêmica Lygia
Fagundes Telles, será publicado, em espanhol, pela editora
mexicana Fondo de Cultura Económica (FCE), como parte
de sua coleção de livros “Vientos del Pueblo y Popular”.
A publicação de obras brasileiras é o resultado de um
acordo assinado entre a editora e o embaixador brasileiro
no México, Mauricio Lyrio. Os livros serão distribuídos por
toda a América Latina em grandes tiragens. Também serão
publicados livros de Machado de Assis, Monteiro Lobato e
Carola Saavedra.

Portugal

EUA, Miami

O Acadêmico João Almino participou, virtualmente,
de uma mesa‑redonda durante o Festival Literário de
Miami – FLIMIAMI 2021? O evento tratou da edição
em inglês do seu livro Entre facas, algodão (The last
twist of the knife). O referido evento contou também
com a participação da premiada tradutora do romance,
Elizabeth Lowe, e do professor Ricardo Vasconcelos, que
incluiu o livro no programa de seu curso de literatura de
língua portuguesa na San Diego State University.

D i r e t o r d o S e t o r d e L e x i c o l o g i a e L e x i c o g r af i a

México

O Acadêmico Domício Proença Filho participou,
virtualmente, da tradicional Feira de Cultura Brasileira
de Gmünd, Áustria. Na ocasião, por solicitação dos
organizadores, apresentou, em vídeo, leitura de poemas
e um depoimento sobre a sua obra.

Acadêmico João Almino

Acadêmico Evanildo Bechara

Acadêmica Lygia Fagundes Telles

DE Z EM BRO

NO V EM BRO
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Acadêmica Nélida Piñon

Acadêmico Domício Proença Filho
Áustria, Gmünd

L e x i c o l o g i a e L e x i c o g r af i a

O

Setor de Lexicologia e Lexicografia da
Academia Brasileira de Letras, dirigido
pelo Acadêmico Evanildo Bechara,
representando a Comissão constituída também
pelos Acadêmicos Arnaldo Niskier e Domício
Proença Filho, chega ao fim de suas atividades
do ano de 2020 dando continuidade à redação
preliminar de verbetes do segundo volume do
Dicionário de Machado de Assis (até a letra M).
A equipe prosseguiu também com a revisão
técnica do primeiro volume desta obra –
letras A a H, com cerca de 3.300 laudas.
Juntamente com a CTInfo, a estrutura do SED
(Sistema de Elaboração de Dicionários) começou
a ser revista para adequação e futura utilização
pelo setor.
Paralelamente, com a grande quantidade
de novas palavras que passaram a fazer parte
do cotidiano da língua nos últimos dez anos,
a equipe trabalhou na pesquisa e seleção
de conteúdo para a 6.a edição do Vocabulário
Ortográfico da Língua Portuguesa, reunindo cerca de
800 novas entradas colhidas em textos

Acadêmico Arno Wehling
O Acadêmico Arno Wehling participou da mesa de
abertura do Colóquio Internacional “A terra é redonda!
Dos mapas medievais à viagem de Fernão de Magalhães”,
promovido pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e
a Academia Portuguesa da História, fazendo a saudação à
representação portuguesa. O acadêmico fez a saudação
à conferencista da mesa de abertura, a professora Manuela
Mendonça.

Acadêmico Joaquim Falcão
EUA

O Acadêmico Joaquim Falcão participou de fórum
internacional promovido pela Harvard Law School
Association, representando o Brasil. Participaram também
palestrantes de mais quatro países. A palestra do acadêmico
foi realizada em formato de entrevista, com moderação feita
por Max Fontes, presidente da Harvard Law School Association
no Brasil.

112

literários, científicos e jornalísticos, além de
implementar as devidas correções, visando
oferecer ao público uma versão aumentada
em seu universo lexical e em dia com a evolução
da língua.
A Lexicografia continuou responsável pela
revisão da Revista Brasileira, entre outras obras
do Setor de Publicações. No tocante ao
serviço ABL Responde, foram recebidas e
respondidas cerca de 4.300 questões sobre
língua portuguesa, enviadas por consulentes de
todo o país. A equipe também está fazendo a
seleção e edição das principais dúvidas do ABL
Responde, dos últimos cinco anos, para serem
disponibilizadas no site.
Em parceria com o Setor de Mídias e
Eventos, a Lexicografia está dando início ao
projeto Novas Palavras, que consiste em uma
seção no site da Academia Brasileira de Letras
dedicada à exposição de vocábulos ou expressões
que passaram a ter uso corrente na língua
portuguesa, com suas respectivas definições,
abonações e referências.
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Arquivo Múcio Leão

Acadêmico José Murilo de Carvalho

Bibliotecas

Acadêmico Alberto Venancio Filho

Diretor do Arquivo Múcio Leão

E

m 2020, os projetos contemplados no Plano
Anual de Atividades sofreram alterações devido
aos impactos provocados pela pandemia
da Covid‑19.
Nesse cenário, foi inaugurado um novo modus
operandi, por meio do qual realizamos nossas
atividades em casa. Com a utilização de ferramentas
tecnológicas de acesso remoto e compartilhamento
de informações digitais, serviço de e‑mail pela web e
gerenciamento de projetos e atividades, foi possível
avançar na criação, desenvolvimento e atualização de
documentos reguladores e orientadores das práticas
e políticas aplicadas à gestão e preservação do acervo
arquivístico da Casa. Exemplos são os Programas
de Gestão documental; Preservação digital; Política
de indexação; Plano de gerenciamento de riscos;
Manual Covid‑19 e arquivos: A proteção de pessoas
e acervos; Metodologia de organização do arquivo
dos acadêmicos; Normas e procedimentos de
atendimento ao pesquisador.
Com o objetivo de difusão do arquivo e
seu acervo, deu‑se a continuidade ao projeto
“Documento do mês”, exibição mensal de fac‑símiles,
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que relembrou efemérides importantes de alguns
acadêmicos. Em 2020, o projeto migrou para o
ambiente virtual e foi divulgado no Facebook. Além
disso, a ABL foi uma das instituições participantes
da 4.a Semana Nacional de Arquivos: edição
virtual, evento organizado pelo Arquivo Nacional e
Fundação Casa de Rui Barbosa. Foi produzida uma
exposição virtual com o rico acervo fotográfico de
posses de acadêmicos.
Trabalhando com o Arquivo, a equipe de Áudio
e Vídeo realizou a edição, digitalização e
compactação dos documentos audiovisuais
produzidos nos anos de 2018 e 2019, e de alguns
documentos produzidos no início dos anos 2000
para alimentação do Projeto #ABLEmSuaCasa e
para arquivamento digital.
Com o objetivo de aperfeiçoamento técnico, a
equipe participou de várias palestras e conferências
no formato de lives nas áreas de gestão e preservação
de documentos em suporte papel, audiovisuais e
digitais, além de abordagens e análises das atividades
arquivísticas diante do novo cenário trazido pela
pandemia da Covid‑19.

Diretor das Bibliotecas

Biblioteca Rodolfo Garcia

Biblioteca Lúcio de Mendonça

s Bibliotecas Rodolfo Garcia (BRG) e
Acadêmica Lúcio de Mendonça (BALM),
sob a direção do Acadêmico Alberto Venancio
Filho, prosseguiram atividades de tratamento
ao acervo e de atendimento aos acadêmicos e ao
público.
Nos serviços prestados aos acadêmicos e aos
usuários, deu-se continuidade à consulta ao acervo
e empréstimo domiciliar.
A Sala de Consulta Informatizada ofereceu
acesso gratuito à internet, totalizando 526 acessos
para pesquisa.
Foram implementados os projetos de
levantamento bibliográfico junto ao Ciclo de
Conferências e também o de conteúdo para o
Facebook da ABL.
Durante o período da quarentena, projetos
foram iniciados e outros foram continuados,
visando às atividades possíveis com a adoção
do sistema de home office: produção de conteúdo
para a rede social; acompanhamento da migração

do banco de dados Oracle/SQL; pesquisas via
e-mail e acompanhamento de dúvidas e sugestões;
levantamento bibliográfico da Coleção Acadêmica;
Efemérides Acadêmicas; integração das bases de
dados BALM/BRG.
Iniciou-se um processo de reestruturação e
organização da Biblioteca Acadêmica Lúcio de
Mendonça, tendo como objetivo a organização,
identificação e seleção dos diversos itens localizados
(livros, documentos, periódicos etc.).
Foi feito também um levantamento dos
exemplares de obras raras, momento em que se
percebeu a necessidade da manutenção dos serviços
de conservação, restauração e preservação do
Acervo da Casa.
Sendo assim, as Bibliotecas Rodolfo Garcia
e Acadêmica Lúcio de Mendonça continuam
oferecendo um serviço adequado e qualificado para
os acadêmicos e pesquisadores externos,
pois preserva o desafio de criar uma cultura de
leitura.

A
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puBlicAçÕes

puBlicAçÕes/lAnçAmento

ABL e Global Editora lançam coedição com
a obra Correspondência de Machado de Assis

n

Acadêmico Evaldo
Cabral de Mello

Acadêmico Cicero
Sandroni

Acadêmico Geraldo
Holanda Cavalcanti

diretor dAs puBlicAçÕes

diretor dA reVistA BrAsileirA

diretor dos AnAis dA ABl

o

Setor de Publicações da Academia Brasileira de
Letras publicou as edições regulares da Revista
Brasileira (números 102 a 104) e os volumes 215 e
216 dos Anais da Academia Brasileira de Letras.
Mais um importante acontecimento do ano de
2020 que merece destaque foi a publicação da obra
sobre a Correspondência de Machado de Assis,
produzida entre 1860 e 1908, lançada em parceria
entre a Academia Brasileira de Letras e a Global

116

Editora. Ressalta‑se que os volume da Revista Brasileira
e dos volumes dos Anais foram impressos em
parceria com a Imprensa Oficial do Estado de
São Paulo. Com a Global Editora, a Academia
lançou os 5 volumes da Correspondência de Machado
de Assis.
O Setor de Publicações esteve em 2020, mais
uma vez, à frente da elaboração e acompanhamento
de toda a estrutura desse relatório.

o ano de 2020, em uma parceria firmada
entre a Academia Brasileira de Letras e a
Global Editora, lança‑se a coedição da obra
Correspondência de Machado de Assis, produzida entre
1860 e 1908. A ABL publicou o primeiro volume
dessas cartas em 2008, ano do centenário da morte
do escritor, e deu continuidade ao projeto editando
outros quatro volumes posteriormente. A compilação
foi realizada sob a supervisão do Acadêmico Sergio
Paulo Rouanet, congregando pesquisas de Irene
Moutinho e Sílvia Eleutério. O conteúdo da obra
permite conhecer diferentes perspectivas sobre a vida
e a obra de Machado de Assis, disponibilizando,
de forma conjunta e revista, o acesso à rica
correspondência do “bruxo do Cosme Velho”.
Destaque‑se a primorosa composição editorial da
edição, finamente desenhada pelo capista e design
gráfico Victor Burton, em cinco volumes, totalizando
2.752 páginas.
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Centro de Memória

Portal da ABL

Portal da Academia Brasileira de Letras

Centro de Memória da ABL

O

Setor de Museologia deu prosseguimento
à pesquisa sobre o acervo, priorizando a
procedência das obras registradas em atas, e inseriu
as informações obtidas no banco de dados.
Ampliou a pesquisa do projeto ABL Onde
moraram os Acadêmicos, acrescentando na ficha técnica
o nome do edifício. Fez um levantamento sobre a
conservação preventiva das coleções de medalhas e
condecorações, destacando os itens que necessitam
de complementação de acondicionamento adequado.
Mapeou as coleções expostas nos Edifícios Petit
Trianon, Centro Cultural do Brasil e Biblioteca
Rodolfo Garcia, inserindo nas fichas técnicas os
dados complementares das biografias dos autores
das pinturas, esculturas e desenhos.
Na catalogação do arquivo digital das imagens
realizadas nas exposições do Centro de Memória,
obteve o quantitativo de 3.418 fotos. Deu
prosseguimento na inserção no banco de dados das
últimas coleções doadas à Academia, como a coleção
Ivan Lins e as ilustrações de Fayga Ostrower.
Realizou o levantamento das obras que não estão
contempladas no seguro geral do patrimônio e o
laudo técnico do estado de conservação de todo o
mobiliário exposto no Petit Trianon.
Avaliou as informações coletadas nas coleções
dos Acadêmicos Josué Montello (miniaturas de
arte decorativa), Afonso Arinos de Melo Franco
(medalhas, condecorações, prêmios literários,
mobiliário, indumentária, objetos decorativos);
Sergio Corrêa da Costa (condecorações);
Austregésilo de Athayde (desenho, pintura, escultura
e objetos pessoais); Nelson Pereira dos Santos
(condecorações e prêmios) e Ivan Lins (objetos
Espaço Machado de Assis
relacionados ao positivismo).
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O

s dados do Google mostram
que o Portal, com mais de
90 notícias e 430 artigos
inseridos até novembro de 2020,
obteve, em média, 5.176 acessos
diários e contou com mais de
230 mil visualizações dos seus
conteúdos em vídeo.
O Twitter da Academia
Brasileira de Letras, o @abletras,
inaugurado em 2009, ultrapassa

a faixa dos 15.900 seguidores e
2.800 postagens realizadas.
Na página oficial da Academia
Brasileira de Letras no Facebook,
mais de 154.500 usuários
curtiram o espaço virtual.
Em 2020, o Setor de Mídias e
Eventos também inaugurou mais
dois canais de comunicação para
a Academia Brasileira de Letras:
uma conta oficial no Instagram,

que já conta com mais de
250 publicações e 3.500
seguidores, e um canal de
podcasts, com mais de 7.000
reproduções de suas emissões.
O canal da Academia
Brasileira de Letras na
plataforma Youtube também
ultrapassou o marco de 20 mil
inscritos.
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Posse Diretoria 2021

Academia Brasileira de Letras empossa sua nova
diretoria para o ano de 2021

A

nova diretoria da Academia Brasileira de Letras,
eleita no dia 3 de dezembro, tomou posse no
dia 11 de dezembro, às 17h, em cerimônia virtual.
O modelo inédito da sessão solene esteve disponível
para o público no portal da Academia Brasileira
de Letras.
O Acadêmico Marco Lucchesi tomou posse
para o cargo de Presidente no mandato de 2021.
Tomaram posse, ainda, os seguintes Diretores:
Secretário‑Geral: Acadêmico Merval Pereira;
Primeiro‑Secretário: Acadêmico Antônio Torres;
Segundo‑Secretário: Acadêmico Edmar Lisboa
Bacha; e Tesoureiro: Acadêmico José Murilo de
Carvalho.
Em seu discurso de posse, Lucchesi afirmou:
“As instituições brasileiras precisam abrir suas portas
e janelas. E que se tornem mais coloridas e diversas,
mediante a presença de afrodescendentes e povos
originários. Assumir a diferença significa ampliar
a emancipação, combater o racismo e democratizar
a República. Não queremos a entropia do Mesmo:
somos todos brasileiros. A nostalgia do Mais não
recua. O futuro cresce no espelho. De rosto misterioso

POSSE DIRETORI A 2 0 2 1

“

...Diante da terra em transe, decidimos que a posse da Diretoria não
podia passar em branca nuvem. A cerimônia é prova de vigor, exercício
da cultura da paz na distopia. As instituições culturais não podem calar
sua voz, nem deixar de cumprir seu destino.
O salão nobre está deserto, faltam rostos, sobram cadeiras. Mas é
um deserto povoado, na luz sutil da desmentida ausência: estamos em
rede, agora, nas mídias sociais. Como não fazer memória deste vazio?
Memória das potências que ampliam os limites do salão e da alma.
A liturgia da posse é dever kantiano...”

O Acadêmico Merval Pereira apresentou o Relatório de Atividades
de 2020.

Acadêmico Marco Lucchesi discursando na cerimônia de Posse na Presidência da Academia Brasileira de Letras.

e seios fartos. Inteiramente feminino. Começam as
dores do parto. Sentimos desde já a sua beleza.”
Ao final da sessão, os musicistas Kiko Horta
(piano), David Chew (violoncelo) e Franklin da Flauta
(flauta) apresentaram a música “A lâmpada e a âncora”,
composta por Kiko Horta, com arranjos para cello e
flauta por Ignez Perdigão, gravação por Celso Filho e
Kaique del Giudice, mixagem por Celso Filho e edição
do vídeo por Netinho Albuquerque.

Ao final da sessão, os musicistas Kiko Horta (piano), David Chew (violoncelo) e Franklin da Flauta (flauta) se apresentaram.
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