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“Como esquecer que vivemos 

no território? O ponto de 

partida e de pertencimento. 

A federação é um instituto 

abstrato. Habitamos a cidade, 

em cujo tecido inscrevemos 

nossa forma de estar no 

mundo, assim como o fervor 

de nossas esperanças.”
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aPresentação

A alma do Rio

O modelo de crescimento de nossas cidades raras vezes correspondeu a um 
pacto de harmonia e inclusão. Muitas alcançaram, no seio do caos, uma 

intensa polifonia, como disse Massimo canevacci, mas também padrões sociais  
assimétricos e crimes ambientais.

como esquecer que vivemos no território? o ponto de partida e de pertencimen-
to. A federação é um instituto abstrato. Habitamos a cidade, em cujo tecido inscre-
vemos nossa forma de estar no mundo, assim como o fervor de nossas esperanças.

e, no entanto, perdemos boa parte da memória urbana. o século XX sofreu 
uma epidemia intermitente de demolições. A especulação imobiliária, sem métri-
ca e limite, apagou rastros e rompeu expressivas camadas do palimpsesto citadi-
no. Hoje pagamos, culpados ou inocentes, o preço dessa hybris.

Perdemos a casa de Machado de Assis, a Igreja de são Pedro dos clérigos, o 
Palácio Monroe, o colégio dos Jesuítas, o Morro do castelo. A lista é inquietan-
te. basta dizer metaforicamente: perdemos as águas claras da guanabara. Para, 
quem sabe, um dia reconquistá-las?

Impõe-se a defesa – inegociável – de quanto resistiu. como as ilhas da memó-
ria, desde a nova configuração da zona portuária, aos projetos de ocupação e re-
florestamento. não faltam homens implicados no futuro.

A pesquisa de Anselmo Maciel adere ao contexto de recuperação do território. 
A Academia brasileira de letras nomeou, em 2019, uma comissão, formada por 
Alberto Venancio Filho, Arno Wehling e Merval Pereira, para sinalizar as casas 
dos acadêmicos no rio. uma cartografia preciosa e necessária.

tatuando no corpo da cidade a inscrição de nomes ilustres, a comissão preten-
de resgatar parte da alma das ruas e das casas. um gesto puramente simbólico, 
que valorize um patrimônio de conceitos. um coro de vozes antigas convocadas, a 
fim de que possamos conhecer as harmonias perdidas que nos pronunciam.

Marco lucchesi 
Presidente da Academia Brasileira de Letras



“Perdemos a casa de 

Machado de Assis, a Igreja 

de São Pedro dos Clérigos, 

o Palácio Monroe, o Colégio 

dos Jesuítas, o Morro do 

Castelo. A lista é inquietante. 

Basta dizer metaforicamente: 

perdemos as águas claras da 

Guanabara. Para, quem sabe, 

um dia reconquistá-las?”
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introdução

Onde moravam  
os Acadêmicos

R essaltamos que como nossa lei Máxima expõe, a casa configura asilo in-
violável. o lar revela o ponto máximo da intimidade de alguém, os gostos, 

os costumes e a rotina. nossa casa é sinônimo de ter para onde voltar, de ter 
onde reunir quem se ama e também de se esconder do mundo. o único lugar 
no qual somos genuinamente nós mesmos, sem máscaras e sem amarras, é em 
nossa casa.

não à toa, nosso patrono Machado de Assis em suas obras curiosamente ex-
plorava as residências dos personagens com a riqueza de detalhes que lhe é pe-
culiar. Machado mostra a localização da moradia mais do que o simples lugar 
em que se habita, mas como indicativo social, apresentando as casas como tra-
ços psicológicos dos personagens, fazendo-as se tornarem parte da narrativa, 
fundamental para a compreensão meio urbano e social da época.

Desse modo, o escritor trouxe a residência como elemento necessário para a 
construção de um imaginário urbano do rio de Janeiro, podendo por meio de suas 
descrições, serem entendidas as críticas e transformações urbanas, assim como as 
sociais que ele apresenta em seus contos e livros.

As descrições das residências são fartas e não se atêm apenas à fachada, mas 
adentram os interiores como se penetrassem na vida e na alma das personagens. 
em “linha reta e linha curva", o narrador tece comentários e observações acerca 
da sala de visitas em que tito espera uma de suas pretendentes:

na sala em que tito foi recebido não estava ninguém. ele tece portan-
to tempo de sobra para examiná-la à vontade. era uma sala pequena, 
mas mobiliada e adornada com gosto. Móveis leves, elegantes e ricos; 
quatro finíssimas estatuetas, copiadas de Pradier, um piano erard, tudo 
disposto e arranjado com vida. tito gastou o primeiro quarto de hora 
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no exame da sala e dos objetos que a enchiam. esse exame devia influir 
muito no estudo que ele quisesse fazer do espírito. Dize-me como moras 
e dir-te-ei quem és.

“Dize-me como moras e dir-te-ei quem és.” A frase genial de Machado traz a 
contundente verdade que a casa é um espelho de seu dono. conhecendo a casa de 
alguém, conhece-se muito de seu temperamento e seu estilo de vida. 

Assim, para conhecermos um pouco mais de nossos Acadêmicos, nada mais 
justo que conhecermos um pouco de suas casas. 

aPresentação da Pesquisa

Por solicitação do Presidente Marco lucchesi e mediante proposta do Acadêmico 
Merval Pereira, iniciou-se, na última semana de julho de 2019, a pesquisa de lo-
calização dos endereços dos membros efetivos da Academia, desde sua fundação 
até o referido ano, para aposição de placas indicativas da passagem do Acadêmico 
por aquele endereço.

A proposta apresentada em sessão plenária estabelecia que seriam sinaliza-
das, inicialmente, as residências localizadas na cidade do rio de Janeiro; em se-
guida, as do estado do rio e, em um terceiro momento, as dos demais estados 
brasileiros.

em termos metodológicos, procedemos a uma espécie de recenseamento ini-
cial, seguido da organização dos dados em um modelo padrão que permitisse  
observar os fluxos e a concentração das residências.

o inVentÁrio

em um primeiro momento, optou-se por digitar todos os endereços registrados nos 
Anuários da Abl desde sua primeira edição em 1935 até o de 2017. em seguida, 
partiu-se para a consulta nos três volumes das listagens dos endereços dos Aca-
dêmicos ao longo dos anos. os três volumes totalizam 678 páginas de endereços, 
sendo o Volume 1 com 172 páginas, o Volume 2 com 171 páginas e o Volume 3  
com 338 páginas.

Decidiu-se, então, digitar o Volume 1 das listagens dos endereços, que abrange 
o período de abril de 1924 ao ano de 1990. Percebeu-se, durante o processo, que 
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inúmeros Acadêmicos moraram em mais de um endereço, o que dificultaria esta-
belecer a residência principal. começou-se, então, a contabilizar os períodos em 
que eles residiram em determinados endereços e estabeleceu-se, para fins da pes-
quisa, que o endereço que receberia a placa sinalizadora seria o de maior período 
da estada do Acadêmico naquele imóvel.

Mantivemos as sequências das informações encontradas nas listagens em cin-
co colunas: 1) número da cadeira; 2) nome do Acadêmico; 3) endereços na cida-
de do rio de Janeiro; no estado em que residia e/ou no país onde o Acadêmico se 
encontrava em missão diplomática; 4) nome antigo do bairro, nos primeiros anos 
e; 5) nome do atual do bairro.

12 Augusto de Lima Rua Marquês de São Vicente, 452   Ipanema Gávea

36 Afonso Celso  Rua Machado de Assis, 35   Beira-mar Flamengo

A partir dessa classificação, foi possível criar um arquivo digital dos endereços, 
que possibilitou indicar mês e ano da estada do Acadêmico no imóvel e contabili-
zar o período em que residiu no respectivo endereço. exemplo:

12 Macedo Soares Praia do Flamengo, 278    Janeiro de 1938 a agosto  
 de 1941 – 3 anos

12 Macedo Soares Praia do Flamengo, 2/8º andar    Novembro de 1941 a  
  dezembro de 1968 – 27 anos

Após o levantamento do tempo de moradia por endereço, estabeleceram-se 
dois tipos principais de classificação das residências: uma por cadeira e outra, por 
bairro.

A etapa subsequente foi apurar e registrar fotograficamente na cidade do rio 
de Janeiro alguns desses imóveis. 

  amPliação da Pesquisa

Após análise do conteúdo da pesquisa, decidiu-se ampliá-la, inserindo o nome do 
edifício, dado significativo na crônica da cidade do rio de Janeiro, pois em alguns  
deles, como o edifício Duque de caxias, na Praia de botafogo, 48, moraram Mar-
ques rebelo, Herberto salles, raimundo Magalhães Jr., Álvaro lins e Aurélio bu-
arque de Holanda, em períodos distintos.  
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Inserimos no corpo da pesquisa, como curiosidade, cinco edifícios cataloga-
dos pelo guia da Arquitetura Art Déco no rio de Janeiro, a saber, edifício Itaoca, 
de 1928; edifício Paissandu, de 1929; edifício são Miguel, de 1936; edifício Ita-
colomy, de 1937; e edifício capibaribe, de 1937. 

Infelizmente com a crise do novo coronavírus e com as instituições de pesqui-
sas fechadas, oito edifícios ficaram sem identificação. 

JustiF iCatiVa

este trabalho de pesquisa e de iconografia considera a importância do patrimônio 
material e imaterial, ao estabelecer um mapeamento de um grupo de intelectuais 
e escritores que integraram a Academia brasileira de letras, desde sua fundação. 
A sinalização impulsiona a educação patrimonial e o turismo cultural, de acor-
do com coordenadas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico nacional 
(Iphan).

os princípios para esta iniciativa baseiam-se em coordenadas espaçotempo-
rais. A localização topográfica, bem como a periodização, permitirá indicar a 
relação dos Acadêmicos com a cidade, os lugares de circulação, os laços com a 
história familiar.

Anselmo Maciel 
Pesquisa
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evandro lins e silva

 Jurista, jornalista, escritor e político. 
5.o ocupante. 1998

residÊnCia Edifício Pindorama 

Avenida nossa senhora de copacabana, 126 

copacabana, rJ

Cadeira 1
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ivan lins

Jornalista, professor, pensador, ensaísta e conferencista. 
3.o ocupante. 1958

residÊnCia Edifício Ministro Ivan Lins 

rua Almirante guilhem, 40 

leblon, rJ

luís murat

Jornalista, poeta, filósofo e político. 
Fundador. 1897

residÊnCia rua conde de bonfim, 583 

tijuca, rJ

(Continuação)

Cadeira 1
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João guimarães rosa

contista, novelista, romancista e diplomata. 
3.o ocupante. 1963

residÊnCia rua Francisco otaviano, 33, casa 

copacabana, rJ (DeMolIDA)

João neves da Fontoura

Advogado e político. 
2.o ocupante. 1936

residÊnCia Edifício Paissandu 

rua Paissandu, 93 

Flamengo, rJ 

Projeto: eduardo V. Pederneiras 

Construtor: cia. construtora Pederneiras 

Data: 1929 

Proprietário original: ernesto g. gomes

Cadeira 2
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Carlos Heitor Cony

Jornalista e escritor. 
5.o ocupante. 2000

residÊnCia Edifício Lord Byron 

Avenida epitácio Pessoa, 4.500 

lagoa, rJ

Herberto sales

Jornalista, contista, romancista e memorialista. 
4.o ocupante. 1971

residÊnCia Edifício Esperança II 

Avenida rui barbosa, 300 

Flamengo, rJ

Cadeira 3
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Cadeira 4

Vianna moog

Advogado, jornalista, romancista e ensaísta. 
3.o ocupante, 1945

residÊnCia Edifício Dra. Regina Feigl 

Avenida Atlântica, 270 

copacabana, rJ
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aloysio de Castro

Médico, professor e poeta. 
3.o ocupante, 1917

residÊnCia rua Dona Mariana, 16, casa  

botafogo, rJ (DeMolIDA)

Candido motta Filho

Advogado, professor, jornalista, ensaísta e político. 
4.o ocupante, 1960

residÊnCia Edifício Paissandu 

rua Paissandu, 93 

Flamengo, rJ

rachel de queiroz

tradutora, romancista, escritora, jornalista, 
cronista prolífica e dramaturga. 

5.o ocupante. 1977
residÊnCia Edifício Rachel de Queiroz 

rua rita ludolf, 43 

leblon, rJ

Cadeira 5
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Cadeira 6

Barbosa lima sobrinho

Advogado, jornalista, ensaísta, historiador,  
professor e político. 
4.o ocupante, 1937

residÊnCia rua Assunção, 77, casa  

botafogo, rJ (DeMolIDA)

raymundo Faoro

Jurista, sociólogo, historiador, cientista político e escritor. 
5.o ocupante, 2000

residÊnCia Edifício Águas Férreas  

rua das laranjeiras, 550 

laranjeiras, rJ 

Projeto: Mário Marcelino Pinto 

Construtor: construtora Fl campos 

Data: construído em 1939 e  

inaugurado em 1945
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Cadeira 7

afrânio Peixoto

Médico, político, professor, ensaísta, romancista, historiador literário. 
3.o ocupante, 1910

residÊnCia Edifício Jardim das Palmeiras  
rua Paissandu, 149 
Flamengo, rJ

Hermes lima

Jornalista, jurista, professor, político, ensaísta e memorialista. 
5.o ocupante, 1968

residÊnCia Edifício Parnaíba 
Avenida Atlântica, 2.364 
copacabana, rJ

nelson Pereira dos santos

Diretor de cinema. 
9.o ocupante, 2006

residÊnCia Edifício Jardim Mirassol  
rua Mário Pederneiras, 45 
Humaitá, rJ

sergio Corrêa da Costa

Advogado, diplomata e historiador. 
8.o ocupante, 1983

residÊnCia ladeira de nossa senhora, 311, casa 
glória, rJ
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Cadeira 8

antonio Callado

Jornalista, romancista, biógrafo e teatrólogo. 
4.o ocupante, 1994

residÊnCia Edifício Aperana 
rua Aperana, 143 
leblon, rJ

antonio olinto

escritor. 
5.o ocupante, 1997

residÊnCia Edifício Itaoca 
rua Duvivier, 43 
copacabana, rJ 
Projeto: Anton Floderer e robert r. Prentice 
Construtor: christiani & nielsen Data: 1928

austregésilo de athayde

Professor, jornalista, cronista, ensaísta e orador. 
3.o ocupante, 1951

residÊnCia rua cosme Velho, 599, casa 

 cosme Velho, rJ
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Cadeira 9

marques rebelo

Jornalista, contista, cronista, novelista e romancista. 
2.o ocupante, 1964

residÊnCia Edifício Águas Férreas  

rua das laranjeiras, 550 

laranjeiras, rJ 

Projeto: Mário Marcelino Pinto 

Construtor: construtora Fl campos 

Data: construído em 1939 e  

inaugurado em 1945
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Cadeira 10

lêdo ivo

Poeta, romancista, contista, cronista,  
ensaísta e jornalista. 
5.o ocupante, 1986

residÊnCia Edifício Júlio de Barros Barreto 

rua Fernando Ferrari, 61 

botafogo, rJ

orígenes lessa

Jornalista, contista, novelista, romancista e ensaísta. 
4.o ocupante, 1981

residÊnCia Edifício Panambi 

rua Prado Júnior, 63 

copacabana, rJ
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osvaldo orico

Professor, diplomata, poeta, contista,  
romancista, biógrafo e ensaísta. 

3.o ocupante, 1937
residÊnCia Edifício Barão de Laguna  

Avenida rui barbosa, 40 

Flamengo, rJ

Cadeira 10
(Continuação)
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Cadeira 11

adelmar tavares

Advogado, professor, jurista, magistrado e poeta. 
5.o ocupante, 1926

residÊnCia Edifício Barão de Ipanema 

rua barão de Ipanema, 115 

copacabana, rJ

Celso Furtado

economista. 
8.o ocupante, 1997

residÊnCia Edifício Serra dos Diamantes  

rua conrado niemeyer, 23 

copacabana, rJ

darcy ribeiro

Antropólogo, educador e romancista. 
7.o ocupante, 1992

residÊnCia Edifício Oceânico  

rua bolívar, 7  

copacabana, rJ
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deolindo Couto

Médico neurologista, professor e ensaísta. 
6.o ocupante, 1963

residÊnCia Edifício Pompeia 

rua raul Pompeia, 228 

copacabana, rJ

Helio Jaguaribe

Advogado, sociólogo, cientista político e escritor. 
9.o ocupante, 2005

residÊnCia rua barão de oliveira castro, 22, casa 

Jardim botânico, rJ

Cadeira 11
(Continuação)
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Cadeira 12

abgar renault 

Professor, educador, político, poeta, ensaísta e tradutor. 
5.o ocupante, 1968

residÊnCia Avenida epitácio Pessoa, 1.880, casa  

Ipanema, rJ (DeMolIDA)

macedo soares

Político e historiador. 
4.o ocupante, 1937

residÊnCia Edifício Columbia 

Praia do Flamengo, 2 

Flamengo, rJ

augusto de lima

Poeta e magistrado. 
2.o ocupante, 1903

residÊnCia rua Marquês de são Vicente, 452, casa  

gávea, rJ
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Cadeira 13

augusto meyer

Poeta e ensaísta. 
6.o ocupante, 1960

residÊnCia Edifício Juruá 

Praia de botafogo, 124 

botafogo, rJ

Francisco de assis Barbosa

Jornalista, biógrafo, historiador e ensaísta. 
7.o ocupante, 1970

residÊnCia Edifício Massilia 

Praia de botafogo, 132 

botafogo, rJ
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Hélio lobo

Diplomata, ensaísta, biógrafo e historiador. 
5.o ocupante, 1918

residÊnCia Edifício Itacolomy 

rua do russel, 680 

glória, rJ 

Projeto: Floriano brilhante 

Construtor: Floriano brilhante 

Data: 1937

Cadeira 13
(Continuação)
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Cadeira 14

antônio Carneiro leão

educador e ensaísta. 
2.o ocupante, 1944

residÊnCia Edifício Mário de Alencar 
rua Fernando osório, 19 
Flamengo, rJ

Clóvis Beviláqua

Jurista, magistrado, jornalista, professor, historiador e crítico. 
1.o ocupante, 1897

residÊnCia rua barão de Mesquita, 572, casa 
tijuca, rJ

Fernando de azevedo

Professor, educador, crítico, ensaísta e sociólogo. 
3.o ocupante, 1967

residÊnCia Edifício Iraí 
rua Pinheiro Machado, 76 
laranjeiras, rJ
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Cadeira 15

amadeu amaral

Poeta, folclorista, filólogo e ensaísta. 
2.o ocupante, 1919

residÊnCia Avenida Atlântica, 677, casa  

copacabana, rJ (DeMolIDA)

odylo Costa Filho

Jornalista, cronista, novelista e poeta. 
4.o ocupante, 1969

residÊnCia Edifício Tatiana 

rua senador Vergueiro, 103 

Flamengo, rJ
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Cadeira 16

Félix Pacheco

Jornalista, político, poeta e tradutor. 
2.o ocupante, 1912

residÊnCia rua copacabana, 972, casa  

copacabana, rJ (DeMolIDA)

Pedro Calmon

Professor, político, historiador biógrafo, ensaísta e orador. 
3.o ocupante, 1936

residÊnCia rua santa clara, 415, casa 

copacabana, rJ
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Cadeira 17

Álvaro lins

Professor e crítico literário. 
4.o ocupante, 1955

residÊnCia Edifício Duque de Caxias 

Praia de botafogo, 48 

botafogo, rJ

antonio Houaiss

Professor, diplomata e filólogo. 
5.o ocupante, 1971

residÊnCia Edifício Santa Fé 

Avenida epitácio Pessoa, 4.560 

lagoa, rJ

roquette-Pinto

Médico-legista, professor, antropólogo, etnólogo e ensaísta. 
3.o ocupante, 1927

residÊnCia Edifício São Miguel 

Avenida beira-mar, 406 

castelo, rJ 

Projeto: leonídio gomes 

Construtor: leonídio gomes & cia. ltda. 

Data: 1936
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Cadeira 18

Peregrino Júnior

Jornalista, médico, contista e ensaísta. 
6.o ocupante, 1945

residÊnCia rua barão de Jaguaripe, 55, casa 

Ipanema, rJ (DeMolIDA)

Pereira da silva, a. J.

Jornalista e poeta. 
5.o ocupante, 1933

residÊnCia rua uruguai, 521, casa 

tijuca, rJ
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Cadeira 19

américo Jacobina lacombe

Professor e historiador. 
5.o ocupante, 1974

residÊnCia rua 19 de fevereiro, 105, casa 
botafogo, rJ

antônio da silva melo

Médico, professor e ensaísta. 
4.o ocupante, 1960

residÊnCia rua cosme Velho, 792, casa 

cosme Velho, rJ

gustavo Barroso

Professor, ensaísta e romancista 
3.o ocupante, 1923

residÊnCia Edifício Gustavo Barroso 

rua sá Ferreira, 123 

copacabana, rJ

marcos almir madeira

Professor universitário, sociólogo e escritor. 
6.o ocupante, 1993

residÊnCia Edifício Iraí 

rua Pinheiro Machado, 76 

laranjeiras, rJ
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Cadeira 20

aurélio de lyra tavares

general de exército e historiador da engenharia militar. 
5.o ocupante, 1970

residÊnCia Edifício Union 

rua Inhangá, 26 

copacabana, rJ

múcio leão

Jornalista, poeta, contista, crítico, romancista, ensaísta e orador. 
4.o ocupante, 1935

residÊnCia Edifício Egypto 

rua Fernando Mendes, 7 

copacabana, rJ
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adonias Filho

Jornalista, crítico, ensaísta e romancista. 
5.o ocupante, 1965

residÊnCia Edifício Angel Ramirez 

rua república do Peru, 72  

copacabana, rJ

Álvaro moreyra

Poeta, cronista e jornalista. 
4.o ocupante, 1959

residÊnCia Edifício Francilia 

rua Francisco sá, 38 

copacabana, rJ

dias gomes

romancista, contista e teatrólogo. 
6.o ocupante, 1991

residÊnCia Edifício Cap Martin 

Avenida Visconde de Albuquerque, 582 

leblon, rJ

Cadeira 21
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mário de alencar

Poeta, jornalista, contista e romancista. 
2.o ocupante, 1905

residÊnCia rua Marquês de olinda, 74, casa 

botafogo, rJ

olegário mariano

Poeta, político e diplomata. 
3.o ocupante, 1926

residÊnCia Edifício Gemar 

rua barata ribeiro, 662 

copacabana, rJ

roberto Campos

economista, diplomata e professor. 
7.o ocupante, 1999

residÊnCia Edifício Donatelo 

rua Francisco otaviano, 140 

Ipanema, rJ

Cadeira 21
(Continuação)
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Cadeira 22

ivo Pitanguy 

cirurgião plástico, professor e escritor. 
4.o ocupante, 1990

residÊnCia rua Émile Zola, 20, casa 

gávea, rJ

luís Viana Filho

Político e historiador.  
3.o ocupante, 1954

residÊnCia Edifício Ouro Verde 

rua constante ramos, 105 

copacabana, rJ

miguel osório de almeida

Médico fisiologista, cientista, professor. 
2.o ocupante, 1935

residÊnCia estrada do Açude, 544, casa 

Alto da boa Vista, rJ
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Cadeira 23

Jorge amado

Jornalista, romancista político e memorialista. 
5.o ocupante, 1961

residÊnCia Edifício Sumaré  

rua rodolfo Dantas, 16 

copacabana, rJ

luiz Paulo Horta

Jornalista. 
7.o ocupante, 2008

residÊnCia travessa Visconde de Morais, 217, casa 

botafogo, rJ 
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machado de assis

Jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. 
1.o ocupante, 1897

residÊnCia rua dos Andradas, 147, antigo 119 

centro, rJ

octavio mangabeira

engenheiro civil, jornalista, professor, político, 
diplomata, orador e ensaísta. 

4.o ocupante, 1930

residÊnCia Edifício Guarapari  

Avenida oswaldo cruz, 131 

Flamengo, rJ

Zélia gattai

escritora, fotógrafa e memorialista. 
6.o ocupante, 2001

residÊnCia Edifício Sumaré 

rua rodolfo Dantas, 16 

copacabana, rJ

Cadeira 23
(Continuação)
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Cadeira 24

Cyro dos anjos

Jornalista, professor, cronista, romancista, ensaísta e memorialista. 
4.o ocupante, 1969

residÊnCia Edifício Santa Cecília 
rua Domingos Ferreira, 242 
copacabana, rJ

manuel Bandeira

Professor, poeta, cronista, crítico e historiador literário. 
3.o ocupante, 1940

residÊnCia Edifício São Miguel  

Avenida beira-mar, 406 

castelo, rJ

sábato magaldi

crítico teatral, teatrólogo, jornalista, professor,  
ensaísta e historiador. 

5.o ocupante, 1994
residÊnCia Edifício Cesar 

rua rainha elizabeth, 540 

Ipanema, rJ
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Cadeira 25

afonso arinos de melo Franco

Jurista, professor, político, historiador, crítico, ensaísta e memorialista. 
5.o ocupante, 1958

residÊnCia rua Dona Mariana, 63, casa 

botafogo, rJ

ataulfo de Paiva

Magistrado. 
3.o ocupante, 1916

residÊnCia rua Valparaíso, 36, casa  

tijuca, rJ (DeMolIDA)

José lins do rego

romancista e jornalista. 
4.o ocupante, 1955

residÊnCia rua general garzon, 10, casa  

lagoa, rJ (DeMolIDA)
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Cadeira 26

gilberto amado

Político, ensaísta, memorialista e diplomata. 
5.o ocupante, 1963

residÊnCia Edifício Timbaúba 

rua general glicério, 400 

laranjeiras, rJ

ribeiro Couto

Diplomata, poeta, contista, romancista, magistrado e jornalista. 
4.o ocupante, 1934

residÊnCia Edifício Capibaribe 

rua senador Vergueiro, 92 

Flamengo, rJ 

Projeto: oliveira lima & cia. ltda.  

Construtor: cia. construtora Pederneiras 

Data: 1937
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Cadeira 27

eduardo Portella

crítico, professor, escritor, conferencista, pesquisador,  
pensador, advogado e político. 

6.o ocupante, 1981
residÊnCia Edifício La Fontaine 

Praia do Flamengo, 332 

Flamengo, rJ

levi Carneiro

Jurista e ensaísta. 
4.o ocupante, 1936

residÊnCia rua gustavo sampaio, 92, casa  

leme, rJ (DeMolIDA)

otávio de Faria

crítico, ensaísta, romancista e tradutor. 
5.o ocupante, 1972

residÊnCia Edifício Tanira 
Praia de botafogo, 28 
botafogo, rJ
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Cadeira 28

menotti del Picchia

Poeta, jornalista, político, romancista, contista, cronista e ensaísta. 
3.o ocupante, 1943

residÊnCia Edifício Bandeirante 

Avenida churchill, 60 

castelo, rJ

oscar dias Corrêa

Político, jurista, advogado e magistrado. 
4.o ocupante, 1989

residÊnCia Edifício Tropicana  

rua Joaquim nabuco, 190 

copacabana, rJ
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Cadeira 29

Cláudio de sousa

Médico e teatrólogo. 
3.o ocupante, 1924

residÊnCia Edifício Concórdia 

Praia do Flamengo, 172 

Flamengo, rJ

Josué montello

Jornalista, professor, teatrólogo e escritor. 
4.o ocupante, 1954

residÊnCia Edifício Augusto Xavier de Lima 

Avenida Atlântica, 3.018 

copacabana, rJ
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Cadeira 30

antonio austregésilo

Médico, professor e ensaísta. 
3.o ocupante, 1914

residÊnCia Edifício Maximus  

Praia do Flamengo, 122 

Flamengo, rJ

aurélio Buarque de Holanda

ensaísta, filólogo e lexicógrafo. 
4.o ocupante, 1961

residÊnCia Edifício Duque de Caxias  

Praia de botafogo, 48 

botafogo, rJ
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Cadeira 31

Cassiano ricardo

Poeta, jornalista e ensaísta. 
4.o ocupante, 1937

residÊnCia Edifício Egypto 

rua Fernando Mendes, 7 

copacabana, rJ

geraldo França de lima

romancista e professor. 
6.o ocupante, 1989

residÊnCia Edifício Veronese 

rua Marquês de Abrantes, 152 

Flamengo, rJ
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Cadeira 32

genolino amado

escritor, professor e jornalista. 
5.o ocupante, 1973

residÊnCia Edifício Aquila 

rua senador euzébio, 29 

Flamengo, rJ

Joracy Camargo

Jornalista, cronista, professor e teatrólogo. 
4.o ocupante, 1967

residÊnCia Edifício Dédalo 

rua raul Pompeia, 141 

copacabana, rJ
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ramiz galvão

Médico, professor, filólogo, biógrafo e orador. 
2.o ocupante, 1928

residÊnCia rua Araújo gondim, 2, casa 

leme, rJ (DeMolIDA)

Viriato Correia

Jornalista, contista, romancista, teatrólogo. 
3.o ocupante, 1938

residÊnCia Edifício Viriato Correia 

rua são clemente, 120 

botafogo, rJ

Cadeira 32
(Continuação)
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Cadeira 33

afrânio Coutinho

Professor, crítico literário e ensaísta. 
4.o ocupante, 1962

residÊnCia rua Paul redfern, 41  

Ipanema, rJ

Fernando magalhães

Médico, professor e orador. 
2.o ocupante, 1926

residÊnCia Edifício Iraí 

rua Pinheiro Machado, 76 

laranjeiras, rJ

luís edmundo

Jornalista, poeta, cronista, memorialista  
teatrólogo, historiador e orador. 

3.o ocupante, 1944
residÊnCia rua clóvis beviláqua, 160 

tijuca, rJ
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Cadeira 34

Barão do rio Branco  

(José maria da silva Paranhos)

Advogado, diplomata, geógrafo, professor, jornalista e historiador.
2.º ocupante, 1898

residÊnCia rua Vinte de Abril, 14, casa 

centro, rJ

raimundo magalhães Júnior

Jornalista, biógrafo e teatrólogo. 
5.o ocupante, 1956

residÊnCia Edifício Madalena 

rua Marechal Mascarenhas de Morais, 100 

copacabana, rJ

João ubaldo ribeiro

escritor. 
7.o ocupante, 1993

residÊnCia Edifício Whately 

rua general urquiza, 147 

leblon, rJ
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Cadeira 35

Celso Ferreira da Cunha

Professor, filólogo e ensaísta. 
4.o ocupante, 1987

residÊnCia Edifício Santa Cristina 
rua Diógenes sampaio, 18 
Humaitá, rJ (DeMolIDA)

José Honório rodrigues

Professor, historiador e ensaísta. 
3.o ocupante, 1969

residÊnCia Edifício Dom Raymundo 
rua Paul redfern, 23 
Ipanema, rJ

rodrigo octavio

Advogado, professor, magistrado, contista, cronista, poeta e memorialista. 
1.o ocupante, 1897

residÊnCia estrada Velha da tijuca, 1.251, casa  
Alto da boa Vista, rJ

rodrigo octavio Filho

Advogado, poeta, crítico literário, ensaísta e orador. 
2.o ocupante, 1944

residÊnCia rua são clemente, 421, casa 
botafogo, rJ
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Cadeira 36

afonso Celso

Professor, poeta, historiador e político. 
1.o ocupante, 1897

residÊnCia rua Machado de Assis, 35 

Flamengo, rJ

Clementino Fraga

Médico, escritor e político. 
2.o ocupante, 1939

residÊnCia rua Frederico eyer, 56, casa  

gávea, rJ

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
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Cadeira 37

alcântara machado

Advogado, político e historiador. 
2.o ocupante, 1931

residÊnCia Edifício Barão do Flamengo 

rua barão do Flamengo, 17 

Flamengo, rJ

assis Chateaubriand

Jornalista, escritor, advogado, empresário. 
4.o ocupante, 1954

residÊnCia Edifício Vila Normanda 

Avenida Atlântica, 2.406 

copacabana, rJ
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Ferreira gullar

escritor, poeta, crítico de arte, biógrafo. 
7.o ocupante, 2014

residÊnCia Edifício Camboata 

rua Duvivier, 49 

copacabana, rJ

getúlio Vargas

Advogado e político. 
3.o ocupante, 1941

residÊnCia Edifício Uruguay 

Avenida rui barbosa, 430 

Flamengo, rJ

ivan Junqueira

Jornalista, poeta e crítico literário. 
6.o ocupante, 2000

residÊnCia Edifício Montese 

rua gustavo sampaio, 194 

leme, rJ

João Cabral de melo neto

Poeta e diplomata. 
5.o ocupante, 1968

residÊnCia Edifício Praia do Flamengo  

Praia do Flamengo, 116 

Flamengo, rJ

Cadeira 37
(Continuação)
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Cadeira 38

Celso Vieira

biógrafo, ensaísta e historiador. 
3.o ocupante, 1933

residÊnCia Edifício Acrópole 

rua gustavo sampaio, 390, antigo 124 

leme, rJ

José américo de almeida

romancista, ensaísta, poeta, cronista, político, advogado,  
professor universitário, folclorista e sociólogo. 

3.o ocupante, 1966
residÊnCia rua getúlio das neves, 25, casa 

Jardim botânico, rJ (DeMolIDA)

maurício de medeiros

Médico, jornalista e político. 
4.o ocupante, 1955

residÊnCia Edifício Xacumã 

rua gustavo sampaio, 345 

leme, rJ
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Cadeira 39

alberto de Faria

Advogado e intelectual.  
2.o ocupante, 1928

residÊnCia Praia do Flamengo, 122 
Flamengo, rJ

elmano Cardim

Jornalista.  
5.o ocupante, 1950

residÊnCia Avenida Portugal, 96, casa 
urca, rJ

otto lara resende 

Jornalista e escritor.  
6.o ocupante, 1979

residÊnCia Edifício Caetano  
rua Alexandre Ferreira, 350 
lagoa, rJ

roberto marinho 

Jornalista e empresário. 
7.o ocupante, 1993

residÊnCia rua cosme Velho, 1.105, casa 
cosme Velho, rJ

rodolfo garcia

Historiador e intelectual. 
4.o ocupante, 1934

residÊnCia Edifício Concorde 
rua república do Peru, 380 
copacabana, rJ
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Cadeira 40

alceu amoroso lima

crítico literário, professor, pensador, escritor e líder católico. 
4.o ocupante, 1935

residÊnCia Edifício das Acácias  
rua Paissandu, 200 
Flamengo, rJ

evaristo de morais Filho

Advogado trabalhista, escritor, professor universitário. 
5.o ocupante, 1984

residÊnCia Edifício Oswaldo Moura Brasil  
do Amaral 
rua Domingos Ferreira, 102 

copacabana, rJ

miguel Couto

Médico clínico geral, político e professor. 
3.o ocupante, 1916

residÊnCia Edifício Vitória 
Praia de botafogo, 280 

botafogo, rJ

https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
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loCaliZação Por Bairro

Centro

Cadeira 23 Machado de Assis • rua dos Andradas, 147, antigo 119
Cadeira 34 José Maria da Silva Paranhos • rua Vinte de Abril, 14, casa

tiJuCa

Cadeira 1 Luís Murat • rua conde de bonfim, 583 
Cadeira 14 Clóvis Beviláqua • rua barão de Mesquita, 572, casa
Cadeira 18 Pereira da Silva, A. J. • rua uruguai, 521, casa
Cadeira 25 Ataulfo de Paiva • rua Valparaíso, 36
Cadeira 33 Luís Edmundo • rua clóvis beviláqua, 160

alto da Boa Vista

Cadeira 22 Miguel Osório de Almeida • estrada do Açude, 544, casa
Cadeira 35 Rodrigo Octavio • estrada Velha da tijuca, 1.251, casa

Castelo

Cadeira 17 Roquette-Pinto • Avenida beira-mar, 406
Cadeira 24 Manuel Bandeira • Avenida beira-mar, 406
Cadeira 28 Menotti del Picchia • Avenida churchill, 60

glÓria

Cadeira 7 Sergio Corrêa da Costa • ladeira de nossa senhora, 311, casa



64

Flamengo

Cadeira 2 João Neves da Fontoura • rua Paissandu, 93
Cadeira 3 Herberto Sales • Avenida rui barbosa, 300 
Cadeira 5 Candido Motta Filho • rua Paissandu, 93 
Cadeira 7 Afrânio Peixoto • rua Paissandu, 149 
Cadeira 10 Osvaldo Orico • Avenida rui barbosa, 40
Cadeira 13 Hélio Lobo • rua do russel, 680
Cadeira 14 Antônio Carneiro Leão • rua Fernando osório, 19
Cadeira 14 Odylo Costa Filho • rua senador Vergueiro, 103
Cadeira 23 Octavio Mangabeira • Avenida oswaldo cruz, 131
Cadeira 26 Ribeiro Couto • rua senador Vergueiro, 92
Cadeira 31 Geraldo França de Lima • rua Marquês de Abrantes, 152
Cadeira 32 Genolino Amado • rua senador euzébio, 29
Cadeira 36 Afonso Celso • rua Machado de Assis, 35 
Cadeira 37 Alcântara Machado • rua barão do Flamengo, 17
Cadeira 37 Getúlio Vargas • Avenida rui barbosa, 430
Cadeira 40 Alceu Amoroso Lima • rua Paissandu, 200 

Praia do Flamengo

Cadeira 12 Macedo Soares • Praia do Flamengo, 2
Cadeira 27 Eduardo Portella • Praia do Flamengo, 332
Cadeira 29 Cláudio de Sousa • Praia do Flamengo, 172
Cadeira 30 Antonio Austregésilo • Praia do Flamengo, 122
Cadeira 37 João Cabral de Melo Neto • Praia do Flamengo, 116
Cadeira 39 Alberto de Faria • Praia do Flamengo, 122

BotaFogo

Cadeira 10 Lêdo Ivo • rua Fernando Ferrari, 61
Cadeira 19 Américo Jacobina Lacombe • rua 19 de fevereiro, 105, casa
Cadeira 21 Mário de Alencar • rua Marquês de olinda, 74, casa
Cadeira 23 Luiz Paulo Horta • travessa Visconde de Morais, 217, casa
Cadeira 25 Afonso Arinos de Melo Franco • rua Dona Mariana, 63, casa 
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Cadeira 32 Viriato Correia • rua são clemente, 120
Cadeira 35 Rodrigo Octavio Filho • rua são clemente, 421, casa

Praia de BotaFogo

Cadeira 13 Augusto Meyer • Praia de botafogo, 124
Cadeira 13 Francisco de Assis Barbosa • Praia de botafogo, 132
Cadeira 17 Álvaro Lins • Praia de botafogo, 48
Cadeira 27 Otávio de Faria • Praia de botafogo, 28
Cadeira 30 Aurélio Buarque de Holanda • Praia de botafogo, 48
Cadeira 40 Miguel Couto • Praia de botafogo, 280

urCa

Cadeira 39 Elmano Cardim • Avenida Portugal, 96, casa 

leme

Cadeira 37 Ivan Junqueira • rua gustavo sampaio, 194
Cadeira 38 Celso Vieira • rua gustavo sampaio, 390, antigo 124
Cadeira 38 Maurício de Medeiros • rua gustavo sampaio, 345

CoPaCaBana

Cadeira 1 Evandro Lins e Silva • Avenida nossa senhora de copacabana, 126
Cadeira 4 Vianna Moog • Avenida Atlântica, 270
Cadeira 8 Antonio Olinto • rua Duvivier, 43 
Cadeira 10 Orígenes Lessa • rua Prado Júnior, 63
Cadeira 11 Adelmar Tavares • rua barão de Ipanema, 115
Cadeira 11 Deolindo Couto • rua raul Pompeia, 228
Cadeira 11 Darcy Ribeiro • rua bolívar, 7
Cadeira 11 Celso Furtado • rua conrado niemeyer, 23
Cadeira 16 Pedro Calmon • rua santa clara, 415, casa
Cadeira 19 Gustavo Barroso • rua sá Ferreira, 123
Cadeira 20 Múcio Leão • rua Fernando Mendes, 7
Cadeira 20 Aurélio de Lyra Tavares • rua Inhangá, 26
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Cadeira 21 Olegário Mariano • rua barata ribeiro, 662
Cadeira 21 Álvaro Moreyra • rua Francisco sá, 38
Cadeira 21 Adonias Filho • rua república do Peru, 72
Cadeira 21 Roberto Campos • rua Francisco otaviano, 140
Cadeira 22 Luís Viana Filho • rua constante ramos, 105
Cadeira 23 Jorge Amado e Zélia Gattai • rua rodolfo Dantas, 16
Cadeira 24 Cyro dos Anjos • rua Domingos Ferreira, 242
Cadeira 24 Sábato Magaldi • rua rainha elizabeth, 540
Cadeira 28 Oscar Dias Corrêa • rua Joaquim nabuco, 190
Cadeira 31 Cassiano Ricardo • rua Fernando Mendes, 7
Cadeira 32 Joracy Camargo • rua raul Pompeia, 141
Cadeira 34 Raimundo Magalhães Júnior • rua Marechal Mascarenhas de 

Morais, 100
Cadeira 37 Ferreira Gullar • rua Duvivier, 49
Cadeira 39 Rodolfo Garcia • rua república do Peru, 380
Cadeira 40 Evaristo de Morais Filho • rua Domingos Ferreira, 102

aVenida atlÂntiCa

Cadeira 7 Hermes Lima • Avenida Atlântica, 2.364
Cadeira 29 Josué Montello • Avenida Atlântica, 3.018
Cadeira 37 Assis Chateaubriand • Avenida Atlântica, 2.406

laranJeiras

Cadeira 6 Raymundo Faoro • rua das laranjeiras, 550
Cadeira 9 Marques Rebelo • rua das laranjeiras, 550
Cadeira 14 Fernando de Azevedo • rua Pinheiro Machado, 76
Cadeira 19 Marcos Almir Madeira • rua Pinheiro Machado, 76
Cadeira 26 Gilberto Amado • rua general glicério, 400
Cadeira 33 Fernando Magalhães • rua Pinheiro Machado, 76

Cosme VelHo

Cadeira 8 Austregésilo de Athayde • rua cosme Velho, 599, casa 
Cadeira 19 Antônio da Silva Melo • rua cosme Velho, 792, casa 
Cadeira 39 Roberto Marinho • rua cosme Velho, 1.105, casa
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iPanema

Cadeira 33 Afrânio Coutinho • rua Paul redfern, 41
Cadeira 35 José Honório Rodrigues • rua Paul redfern, 23

leBlon

Cadeira 1 Ivan Lins • rua Almirante guilhem, 40
Cadeira 5 Rachel de Queiroz • rua rita ludolf, 43
Cadeira 5 Antonio Callado • rua Aperana, 143
Cadeira 21 Dias Gomes • Avenida Visconde de Albuquerque, 582
Cadeira 34 João Ubaldo Ribeiro • rua general urquiza, 147

lagoa

Cadeira 3 Carlos Heitor Cony • Avenida epitácio Pessoa, 4.500
Cadeira 17 Antonio Houaiss • Avenida epitácio Pessoa, 4.560
Cadeira 37 Otto Lara Resende • rua Alexandre Ferreira, 350

gÁVea

Cadeira 12 Augusto de Lima • rua Marquês de são Vicente, 452, casa
Cadeira 22 Ivo Pitanguy • rua Émile Zola, 20, casa
Cadeira 36 Clementino Fraga • rua Frederico eyer, 45, casa

Jardim BotÂniCo

Cadeira 11 Helio Jaguaribe • rua barão de oliveira castro, 22, casa

HumaitÁ

Cadeira 7 Nelson Pereira dos Santos • rua Mário Pederneiras, 45
Cadeira 35 Celso Ferreira da Cunha • rua Diógenes sampaio, 18
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reFerÊnCias B iBl iogrÁFiCas

Abreu, Maurício. A evolução urbana do Rio de Janeiro. rio de Janeiro: Iplanrio/Zahar, 
1988.

AnuÁrIo DA AcADeMIA brAsIleIrA De letrAs. rio de Janeiro: Academia brasileira 
de letras, 1935. Anual.

AnuÁrIo DA AcADeMIA brAsIleIrA De letrAs. rio de Janeiro: Academia brasileira 
de letras, 1936. Anual.

AnuÁrIo DA AcADeMIA brAsIleIrA De letrAs. rio de Janeiro: Academia brasileira 
de letras, 1938. Anual.

AnuÁrIo DA AcADeMIA brAsIleIrA De letrAs. rio de Janeiro: Academia brasileira 
de letras, 1941. Anual.

AnuÁrIo DA AcADeMIA brAsIleIrA De letrAs. rio de Janeiro: Academia brasileira 
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A c A d e m i A  B r A s i l e i r A  d e  l e t r A s

O modelo de crescimento de nossas cidades raras vezes correspondeu 

a um pacto de harmonia e inclusão. Muitas alcançaram, no seio do caos, 

uma intensa polifonia, como disse Massimo Canevacci, mas também pa-

drões sociais assimétricos e crimes ambientais.
...

E, no entanto, perdemos boa parte da memória urbana. O século XX 

sofreu uma epidemia intermitente de demolições. A especulação imobi-

liária, sem métrica e limite, apagou rastros e rompeu expressivas camadas 

do palimpsesto citadino. Hoje pagamos, culpados ou inocentes, o preço 

dessa hybris.

Perdemos a casa de Machado de Assis, a Igreja de São Pedro dos Cléri-

gos, o Palácio Monroe, o Colégio dos Jesuítas, o Morro do Castelo. A lista 

é inquietante. Basta dizer metaforicamente: perdemos as águas claras da 

Guanabara. Para, quem sabe, um dia reconquistá-las?

Impõe-se a defesa – inegociável – de quanto resistiu. Como as ilhas da 

memória, desde a nova configuração da zona portuária, aos projetos de 

ocupação e reflorestamento. Não faltam homens implicados no futuro.

A pesquisa de Anselmo Maciel adere ao contexto de recuperação do 

território. A Academia Brasileira de Letras nomeou, em 2019, uma comis-

são, formada por Alberto Venancio Filho, Arno Wehling e Merval Pereira, 

para sinalizar as casas dos acadêmicos no Rio. Uma cartografia preciosa 

e necessária.

...

Marco Lucchesi 

Presidente da Academia Brasileira de Letras
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