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75 ANOS DE PEN CLUBE DO BRASIL  
 

 
s 75 anos de fundação do PEN Clube do Brasil (1936-2011) foram comemorados festivamente na 

sede social da entidade no dia 25 de abril.  

 

 Coincidindo com a abertura do Ano Cultural a 

solenidade constou de conferência pronunciada pelo 

jornalista e escritor Alberto Dines, que destacou as 

origens do PEN Clube brasileiro e suas relações com as 

lutas sobre liberdade de expressão, sobretudo as 

ocorridas no final de 1930 e início da década de 1940, 

em pleno período dos grandes conflitos bélicos da 

Guerra Civil Espanhola e da Segunda Guerra Mundial.  

 Alberto Dines, além de Professor Visitante da 

Escola de Jornalismo da Universidade de Columbia, 

Nova York (1974-1975), criou  o Jornal dos Jornais 

(Folha de S. Paulo, 1975-77), primeira experiência regular de crítica da imprensa, Foi co-Fundador 

e Pesquisador Senior do LABJOR (Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp). 

É, também, um dos fundadores do Observatório da Imprensa (Portugal). Nele inspirado criou o 

Observatório da Imprensa (Brasil), primeiro site 

periódico de acompanhamento da mídia, hoje com 

versões impressa e televisiva (esta em rede 

nacional). Autor de livros de ficção, reportagens, 

teoria e prática jornalística, biografia e história, 

Dines publicou Morte no Paraíso - a tragédia de 

Stefan Zweig (Nova Fronteira, 1981) e Vínculos do 

Fogo, Tomo I (Cia. das Letras, 1992), entre 

outros.  

A solenidade contou, ainda, com a 

inauguração de mostra sobre o fundador e grande 

benfeitor do PEN Clube do Brasil, Acadêmico 

Cláudio de Souza e da galeria dos ex-presidentes do Centro brasileiro.      

 Na abertura do ato o Presidente Cláudio Aguiar declarou:  “Comemorar é, 

fundamentalmente, lembrar. Por isso, estamos aqui. Lembraremos, hoje, um feito importante para as 

letras brasileiras: a fundação, há 75 anos, de uma associação cultural com destinação e finalidade 

especiais: congregar cultores da palavra.  E o fazemos porque o ato de lembrar, provocar 

lembranças, também pode existir não apenas para louvar, mas, sobretudo, para manifestar gratidão. 

[...] Nos dias atuais não creio ocorrer com frequência atos de desprendimento pessoal e de 

benemerência assemelhados aos praticados por Cláudio de Souza que, em vida, fundou e dotou o 

PEN Clube do Brasil de bens materiais indispensáveis ao seu funcionamento. Fez mais. Após sua 

morte, constatou-se a doação de bens móveis e imóveis a esta instituição, em volume tal que, ainda 

hoje, causa admiração àqueles que examinam seu legado.”  
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