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À Academia Volta-redondense de Letras 

 

Aline Brasil  

 

Com muita alegria, recebi a notícia de que minha 

candidatura a membro efetivo da AVL havia sido aprovada, no 

dia 05 de abril do corrente ano, data esta que passa a ser 

efeméride em meu calendário pessoal, marcando minha 

trajetória no maravilhoso mundo da Literatura. 

Consiste em grande honra ocupar a cadeira 35 da Academia 

Volta-Redondense de Letras, instituição maior da arte 

literária em nossa cidade.  Vivo um momento de intensa 

emoção, por ser reconhecida como escritora, com tamanha 

distinção, em minha cidade natal.  O fato gerou não somente 

uma comoção interna, como também uma onda de cumprimentos e 

felicitações dos amigos mais queridos, que têm acompanhado 

cada passo dessa jornada.  Na atual conjuntura, em que 

vivemos toda a sorte de angústias e incertezas, é uma dádiva 

poder compartilhar tão boa nova com aqueles que amamos.  Mais 

uma vez, no alquebrado cenário brasileiro, a Arte salva 

nossas almas entristecidas e é marco cultural e social de 

resistência. 

 Coloco-me a serviço dos ideais da AVL, a fim de 

colaborar em sua missão de divulgação e incentivo à produção 

artístico-literária daqueles que, apesar de todos os entraves 

e reveses, insistem em acreditar que Arte e Cultura são 

determinantes para a evolução do ser humano e da sociedade. 

Como educadora, espero poder contribuir, ainda que 

modestamente, no cumprimento do que, a meu ver, é papel 

essencial da Academia: fomentar novas gerações de leitores, 

ávidos por interações e mediações com autores e obras da 

nossa região. 

 Expresso minha mais profunda gratidão e espero que, em 

breve, possamos nos reunir presencialmente, em segurança.  

Até lá, ficam meus votos de muita saúde e inspiração a todos, 

para que seja possível a superação desse período 

consternador, de perdas e despedidas, mas também de desafios 

e aprendizados. 
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Saudações literárias e abraços virtuais. 

              

 

Aline Brasil Quadros 

09/04/2021 
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