
O ano de 2012 marca as seguintes efemérides na literatura brasileira: 

 

Jorge Amado (1912-2001) 
Cenenário de nascimento do autor de Gabriela, cravo e canela (1958)  

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) 
110 anos de nascimento do poeta e 25 anos de suas morte 

Paulo Mendes Campos  (1922-1991) 
90 anos de nascimento do cronista e poeta 

Os sertões (1902)  
110 anos de publicação da obra de Euclides da Cunha 

Inocência (1872) 
140 anos de publicação do livro do Visconde Taunay 

Lina Barreto (1881-1922) 
90 anos de morte do autor de Triste fim de Policarpo Quaresma (1915) 

Monteiro Lobato (1882-1948) 
130 anos de morte do autor do Sítio do Picapau Amarelo 

 

Menino de Engenho (1932) 
80 anos de publicação do livro de José Lins do Rego 

  

Semana de Arte Moderna (1922) 
90 anos de realização do evento iniciador do Modernimo 

  

Pauliceia desvairada (1922) 
90 anos de publicação da obra dez Mário de Andrade, iniciadora do Modernismo 

  

Dinha Silveira de Queiroz (1910-1982) 
30 anos de morte da autora de Floradas na Serra (1939) 

  

Otto Lara Resende (1922-1992) 
90 anos de nascimento e 20 anos de morte do cronista 

   

Nelson Rodrigues (1912-1980) 
Centenário de de nascimento do dramaturgo autor de Vestido de noiva (1943) 

  

Teixeira e Sousa (1812-1861) 
Centenário de nascimento do autor de O Filho do Pescador (1843), considerado o 

primeiro romance brasileiro 

 

Lucíola (1862) 
Sesquicentenário de de publicação do romance de José de Alencar, iniciador da trilogia 

dos “perfis de mulheres”, composta ainda de Diva (1864) e Senhora (1875). 

 

 



Álvares de Azevedo (1831-1852) 
160 anos de morte do poeta da Lira dosvinte anos 

  

Franklin Távora (1842-1888) 
170 anos de nascimento do autor de O Cabeleira (1876) 

 

Ressurreição (1872) 

140 anos de publicação do primeiro romance de Machado de Assis (1839-1908) 

 

Eu (1912) 

Cntenário de publicação do livro de Augusto dos Anjos (1884-1914) 

 

Pedra do sono (1942) 

70 anos de publicação do livro de estreia de João Cabral de Melo Neto (1920-1999) 

 

Mário Faustino (1930-1962) 

Cinquentenário de morte do poeta 

 

Eduardo Portella (1932) 

80 anos de nascimento do crítico e proefessor 

 

Roberto Drummond (1933-2002) 

10 anos de morte do autor de Sangue de Coca-Cola (1980) 

 

Victor Giudice (1934-1997) 

15 anos de morte do romancista e contista, autor de Bolero (1985) 

 

Clarice Lispector (1920-1977) 

35 anos de morte da autora de A hora da estrela (1977) 

 

Guimarães Rosa (1908-1967) 

45 anos de morte do autor de Grande sertão: veredas (1956) 


