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O apoio ao V Concurso Literário da Academia Passo-Fun-
dense de Letras demonstra a preocupação do governo munici-
pal com a cultura, especialmente no incentivo ao uso correto 
da língua portuguesa e à literatura. Queremos fortalecer a arte 
literária em nosso município e assegurar que o conhecimento 
gerado em nossa cidade, assim como aquele vindo de outras 
localidades, chegue ao maior número de pessoas possível. 
Sempre estaremos ao lado da APL em suas ações em prol da 
educação e do saber.

Palavras do Sr. Prefeito 

Passo Fundo, 1º de agosto de 2013
Luciano Palma de Azevedo,
Prefeito 
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Palavras da coordenadora 
da 7ª CRE

A transcendência da educação e sua real efetivação de-
pende, e é formatada por diferentes membros da sociedade. 
Atualmente o quadro negro e as paredes que circundam a 
sala de aula são equiparados a tecnologia, e a um mundo de 
identidade fragmentada e de atuação instantânea. 

A articulação entre instituições como a Academia Passo-
fundense de Letras, Secretaria Municipal de Educação e a 
7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) demonstra a 
preocupação em propor a formação de estudantes de atuação 
e pensamento cidadão e democrático. Elementos caracterís-
ticos e encontrados facilmente na obra de Moacyr Scliar que 
parte de uma inspiração, dentro desse concurso literário, para 
mobilizar e estimular nossos alunos. 

As linhas, os pensamentos e as inquietações dos alunos, 
que seguem nas próximas páginas, demonstram o momento 
transformador da nossa juventude e a participação ampla para 
fortalecer e sistematizar as demandas da educação. Lutas e 
bandeiras por uma nova sociedade como as levantadas pelo 
personagem Mayer Guinzburg, em “O exército de um homem 
só”.

O V Concurso Literário O Imortal Moacyr Scliar mantém 
viva as palavras do escritor gaúcho, mas acima de tudo propõe 
uma complementação para a aprendizagem e o conhecimento 
para quem está empenhado na execução de uma política edu-
cacional, através da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), 
que reafirma a qualidade com pensamentos e práticas sociais 
e cidadãs dentro da educação pública. 

Marlene Silva Silvestrin
Coordenadora 7ª CRE
Julho de 2013



8



9

APRESEnTAçãO

Um Scliar pode surgir 
deste Concurso Literário... !

Osvandré Lech
Médico e escritor, Presidente da APLetras

Nascido em 1937, Moacyr Jaime Scliar foi adolescente no 
período pós-guerra numa Porto Alegre que se transformava 
rapidamente em metrópole.  Ele tinha na época a mesma idade 
dos adolescentes que participam deste concurso literário.  A 
visão daquele mundo em rápida transformação influenciou o 
jovem Scliar a ser universalista, esperançoso, sensato e justo.  
Este fator, aliado a muitos outros, provavelmente influenciar-
am-no pelo gosto à leitura e escrita.  Os adolescentes partici-
pantes deste concurso também vivem momentos de um País 
em plena transformação.  Esperançosamente para melhor.   Um 
novo Scliar pode surgir deste concurso literário ...  

A Academia Passo-Fundense de Letras presta justíssima 
homenagem ao genial Moacyr Scliar neste quinto Concurso 
Literário.  Médico sanitarista e especializado em saúde pública, 
ele se notabilizou pelos mais de setenta livros escritos.  Con-
tos, romances, ensaios, literatura infanto-juvenil e centenas 
de crônicas publicadas em jornais de todo o País.  Vencedor 
de inúmeros concursos literários no País e exterior, teve a sua 
obra traduzida para muitos idiomas, adaptado para o cinema 
e teatro.   Sem qualquer campanha, foi eleito em 2003 para a 
Academia Brasileira de Letras.  

Moacyr Scliar pode ser lembrado por suas inúmeras 
qualidades.  Ressalto duas: 1) a genialidade - era conhecido na 
sala de redação de Zero Hora pela rapidez e talento com que 
escrevia as  três crônicas semanais.  Certa vez, para “testá-lo” 
de forma amigável, o editor retardou ao máximo o repasse 



10

do tema-central do Caderno Vida, onde Scliar discorria sobre 
o tema sempre na página 2.  Em minutos, literalmente em 
minutos, ele fez a pesquisa eletrônica,  buscou dados aqui e 
ali, relacionou o tema-central com dados históricos e ... lá es-
tava mais uma bela e instrutiva crônica para a admiração de 
todos na redação.  2) a simplicidade -  conversei diversas vezes 
informalmente com Scliar, longe do alvoroço de recepções.  
Visitei-o no seu apartamento no bairro Rio Branco.  Ele ouvia 
mais do que falava;  indagava mais do que respondia.  Sem-
pre muito simples.  A sua bondade foi extraordinária quando 
prefaciou meu livro “Com a Caneta na Mão – Ideias e Ações de 
um Ortopedista Engajado”.   Leu todo o livro para escrever o 
prefácio, entregue em tempo recorde.   Sou muito grato a ele.

Cumprimento os confrades da  APLetras que se envolveram 
nesta edição do Concurso Literário, uma sólida tradição no 
sodalício.  Especialmente as coordenadoras Dilse Corteze  e 
Elisabeth Ferreira.  Agradeço à Prefeitura Municipal de Passo 
Fundo por viabilizar  a confecção deste livro.  Cumprimento 
os professores que estimularam seus alunos a participarem do 
concurso, um esforço que nunca é em vão.  Por fim, parabenizo 
TODOS os alunos que enviaram seus belos textos.  Acreditem, 
um novo Scliar pode surgir deste concurso literário ... ! 

Passo Fundo, Agosto de 2013
15ª Jornada Nacional de Literatura

Osvandre Lech(E) e Moacyr Scliar
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Paulo Monteiro
Secretário-Geral da APLetras

A Academia Passo-Fundense de Letras foi fundada no dia 
7 de abril de 1938, com o nome de Grêmio Passo-Fundense 
de Letras e assumiu oficialmente a atual denominação a 7 de 
abril de 1961.

Trata-se de uma longa história, cujas raízes encontramos 
no dia 15 de fevereiro de 1883 quando quatro jovens: Gaspa-
rino Lucas Annes, Diogo de Oliveira Penteado, Felício Bianchi 
e Pedro Lopes de Oliveira, decidiram criar o Clube Literário 
Amor à instrução, que atingiu a marca de 120 associados. O 
Clube manteve uma rica biblioteca, em diversas línguas, pro-
movia palestras, debates e saraus. Possuía estandarte próprio 
e sede própria. 

A tragédia que passou à história com o nome de Revolução 
Federalista contribuiu para a desativação da entidade, pois a 
maioria dos seus sócios apoiou as forças republicanas, con-
tribuindo para a criação da chamada Guarda Republicana. 
Terminada a guerra fratricida, houve uma tentativa de reor-
ganizar o Clube, em 1º de fevereiro de 1899, extinguindo-se a 
partir de 1891.

Seus ideais, porém, permaneceram vivos. Quando da cri-
ação do Grêmio Passo-Fundense de Letras, em 7 de abril de 
1938, ali estavam Gabriel Bastos e Armando Araújo Annes, in-
tegrantes do Clube. A memória das atividades dos seus tempos 
de jovens se fez presentes em ideias como a criação da atual 
Biblioteca Municipal.

A decisão de criar o Grêmio Passo-Fundense de Letras 

Breve Histórico da Academia 
Passo-Fundense de Letras
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aconteceu numa reunião preliminar levada a efeito no dia 
31 de março de 1938. Participaram da reunião os seguintes 
intelectuais passo-fundenses: Sante Uberto Barbieri, Arthur 
Ferreira Filho, Gabriel Bastos, Tristão Feijó Ferreira, Aurélio 
Amaral, Odette de Oliveira Barbieri, Celso da Cunha Fiori, 
Pedro Silveira Avancini, Herculano Araújo Annes, Nicolau de 
Araújo Vergueiro, Armando de Souza Kanters, Túlio Fontoura, 
João José Boeira Guedes, Francisco Antonino Xavier e Oliveira, 
Verdi De Césaro, Daniel Dipp. Antônio Athos Branco da Rosa, 
Heitor Pinto da Silveira, Sabino Santos, Gomercindo dos Reis, 
Onildo Gomide, Píndaro Annes, Waldemar Camilo Ruas, Lucilla 
Schleder e Oscar Knaipp.

No dia 7 de abril de 1938 foi realizada a sessão de fundação 
do Grêmio Passo-Fundense de Letras, sendo eleita a seguinte 
diretoria provisória: presidente: Arthur Ferreira Filho; vice-
presidente: Gabriel Bastos; secretário geral: Sante Uberto Bar-
bieri; primeiro secretário: Verdi De Césaro; segunda secretária: 
Lucilla Schleder; tesoureiro: Daniel Dipp; bibliotecário: Antônio 
Athos Branco da Rosa.

A ata de fundação foi assinada por Arthur Ferreira Filho, 
Gabriel Bastos, Sante Uberto Barbieri, Verdi De Césaro, Lucilla 
V. Schleder, Daniel Dipp, Heitor P. Silveira. Tristão F. Ferreira, 
Sabino Santos, Gomercindo dos Reis, Oscar Kneipp, Celso Fiori 
e Túlio Fontoura.

As sessões do Grêmio Passo-Fundense de Letras, trans-
mitidas ao vivo pela Rádio Passo Fundo, eram grandes even-
tos sociais e serviam para que os associados apresentassem 
trabalhos que acabaram resultando em livros. A associação 
manteve colunas nos jornais O Nacional e Diário da Manhã 
sobre os mais diversos assuntos.

No dia 7 de abril de 1961, o Grêmio Passo-Fundense de 
Letras foi transformado em Academia Passo-Fundense de 
Letras, tendo os seguintes associados e respectivos patronos: 
Arthur Süssembach (Monteiro Lobato), Aurélio Amaral (Sante 
Uberto Barbieri), Carlos de Danilo de Quadros (Assis Chateau-
briand), Celso da Cunha Fiori (João da Silva Belém), César San-
tos (Getúlio Vargas), Gomercindo dos Reis (Walter Spalding), 
Jorge Edethe Cafruni (Francisco Antonino Xavier e Oliveira), 
José Gomes (Dom Aquino Correa), Jurandyr Algarve (Arthur 
Ferreira Filho), Mário Daniel Hoppe (Gabriel Bastos), Mário 
Braga Júnior (Darcy Azambuja), Mário Lopes Flores (Augusto 
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dos Anjos), Paulo Giongo (Ernani Fornari), Píndaro Annes 
(Prestes Guimarães), Reissoly José dos Santos (Rui Barbosa), 
Rômulo Cardoso Teixeira (Olavo Bilac), Sabino Santos (Erico 
Veríssimo), Saul Sperry Cezar (Álvares de Azevedo), Túlio 
Fontoura (Nicolau de Araújo Vergueiro) e Verdi De Césaro 
(Raquel de Queiroz).

A Academia Passo-Fundense de Letras, ao longo de sua 
história, promoveu concursos literários, publicou anuários e 
participou ativamente da vida cultural do município. Tanto é 
assim que a implantação do movimento tradicionalista gaúcho 
foi liderada por acadêmicos e a Universidade de Passo Fundo 
foi idealizada dentro do sodalício.

O prédio da Academia Passo-Fundense de Letras, foi con-
cluído em 1917, servindo de sede do Clube Pinheiro Machado, 
órgão social do Partido Republicano Rio-Grandense. Entre 1929 
e 1932 serviu para a formação de professores, com a instalação 
da Escola Complementar, gênese da atual Escola Estadual 
de Ensino Médio Nicolau de Araújo Vergueiro. Após abrigar 
algumas repartições públicas, passou a sediar o Grêmio Passo-
Fundense de Letras, atual Academia Passo-Fundense de Letras. 
A Biblioteca Pública ali atendeu ao público até meados de 1973, 
quando foi transferida para o prédio onde se localiza até hoje.

Como se vê, o prédio sede da Academia Passo-Fundense 
de Letras se confunde com quase um século da história do 
município de Passo Fundo.

 Atualmente, a Academia edita a revista Água da Fonte, 
dispõe do programa Literatura Local, na TV Câmara, (Canal 16, 
da Net). Sua atual diretoria está assim constituída: Osvandré 
Lech, presidente; Gilberto Cunha, vice-presidente; Paulo Mon-
teiro, secretário geral; Sueli Gehlen Frosi, primeira secretária; 
Marilise Brockstedt Lech, segunda secretária; Odilon Garcez 
Ayres, primeiro tesoureiro e Carlos Antonio Madaloso, segundo 
tesoureiro. 

São os seguintes, em ordem alfabética, os membros titu-
lares da Academia: Agostinho Both, Alberto Antonio Rebon-
atto, Antonio Augusto Meirelles Duarte, Carlos Alceu Machado, 
Craci Terezinha Ortiz Dinarte, Daniel Viuniski, Dilse Piccin 
Corteze, Diógenes Luiz Basegio, Elisabeth Souza Ferreira, Elmar 
Floss, Francisco Mello Garcia, Getulio Vargas Zauza, Gilberto 
Cunha, Helena Rotta de Camargo, Hugo Roberto Kurtz Lisboa, 
Irineu Gehlen, Jabs Paim Bandeira, José Ernani de Almeida, 
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Júlio César Perez, Luiz Juarez Nogueira de Azevedo, Marilise 
Brockstedt Lech, Marisa Potiens Zilio, Mauro Gaglietti, Odilon 
Garcez Ayres, Osvandré Lech, Paulo Monteiro, Pedro Ari Verís-
simo da Fonseca, Ricardo José Stolfo, Rogério Moraes Sikora, 
Romeu Carlos Alziro Gehlen, Santina Rodrigues Dal Paz, Santo 
Claudino Verzeleti, Selma Costamilan, Sueli Gehlen Frosi e 
Welci Nascimento.  

Desde 2008 a Academia Passo-Fundense de Letras retomou 
a tradição de promover concursos literários para revelar novos 
escritores. Ao todo foram cinco edições, que culminaram com 
a publicação de cinco volumes reunindo os trabalhos de alunos 
de escolas públicas e privadas. Em 2008 saiu Machado de Assis; 
100 Anos de História; em 2009 o sodalício deu a lume DE CANU-
DOS A PASSO FUNDO – Concursos Literários: Um Século sem 
Euclides da Cunha & Poeta Professor Antônio Donin: poesias 
para alimentar a alma; em 2001: RAQUEL DE QUEIROZ: Olhares 
de jovens passo-fundenses e, neste ano de 2013: O IMORTAL 
MOACYR SCLIAR.

Assim, contribuímos para a formação cultural de Passo 
Fundo, mantendo uma tradição iniciada por aqueles quatro 
jovens que, no dia 1º de fevereiro de 1883, fundaram o Clube 
Literário Amor à Instrução. Assim, a história da Academia 
Passo-Fundense de Letras, ultrapassa a marca do seu Jubileu de 
Brilhante, 75 anos recém completados. Somos a continuidade 
histórica de exatos 130 anos de amor à cultura.
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PALAVRAS DA ORGAnIzAçãO

O Imortal Moacyr Scliar 
Histórico

A Academia Passo-Fundense de Letra (APL), ao completar 
75 anos traz até a comunidade escolar desta cidade o seu 5º 
Projeto Literário, o concurso “O Imortal Moacyr Scliar”. Pen-
samos que chegou a hora de prestarmos homenagem a este 
gaúcho, imortal, médico sanitarista, escritor, autor de mais 
de 80 livros, falecido em fevereiro de 2011, nosso inesquecível 
Moacyr Scliar.

Com isto a APL realiza mais uma atividade no sentido de 
cumprir com sua função social e comunitária levando o incen-
tivo às escolas de Ensino Médio da cidade de Passo Fundo para 
que seus alunos procurassem ler as obras deste grande autor 
gaúcho e seguissem seu exemplo, demonstrando o talento e 
produzindo, texto literário criativo, para assim participar do 
Concurso promovido pela APL.

Foram varias as visitas feitas, por acadêmicos, às escolas 
e conversas com alunos nestes meses em que aconteceram os 
trabalhos, ou seja, primeiro semestre 2013. No final do Pro-
jeto, o resultado foi surpreendente: oito escolas participaram 
com trinta e cinco alunos inscritos e trabalhos de nível bom 
e ótimo. Isto nos deixou muito satisfeitos e nos prova de que 
a APL está a interagir satisfatoriamente junto aos estudantes 
desta que é a capital Nacional da Literatura.

A história dos concursos literários na APL vem desde 1972, 
quando era presidida pelo doutor Benedito Hespanha. Na 
ocasião aconteceu um concurso de Poesia e Conto tendo sido 
muito concorrido com participação maciça de estudantes, e 
contou com 186 contos e 104 poesias. Na época foi publicado 
um livro com o titulo “Botões sem amargura”.

Com o passar do tempo o concurso foi reformulado e 
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retomado. No ano de 2008 fomos provocados por Marcos 
Vilaça, então presidente da Academia Brasileira de Letras em 
uma visita que nos fez no ano anterior quando nos incitou a 
prestarmos uma homenagem a Machado de Assis por ocasião 
das comemorações ao centenário de sua morte.

Sem demora o acadêmico Alberto Rebonatto, pensando 
em homenagear seu patrono propôs um projeto literário para 
alunos das escolas desta, que é a Capital Nacional da Literatura. 
Juntei-me a ele e traçamos os objetivos, os caminhos a serem 
percorridos bem como a premiação aos classificados. Fomos 
ousados, oferecemos uma viajem ao Rio de Janeiro, para visitar 
a Academia Brasileira de Letras para o aluno classificado em 
primeiro lugar bem como para sua professora.

 Alguns acadêmicos consideraram um sonho difícil de 
realizar, mas contamos sempre com o apoio incondicional do 
Presidente da APL da época, o confrade Paulo Monteiro. Pro-
curamos patrocínio sem sucesso. Mesmo assim abraçamos a 
causa lotamos um ônibus com confrades, familiares, amigos, a 
aluna classificada em primeiro lugar, sua professora e mãe. A 
viagem foi inesquecível para a aluna Debora Machado e para 
todos nos que a acompanhamos.

A partir dai o Projeto Literário não parou mais com seus 
Concursos. Era o ano de 2008 e o Projeto recebeu o titulo de, 
“Machado de Assis: 100 anos de história”; o 2º Projeto em 2009, 
teve um projeto mais ampliado com abrangência para toda a 
Educação Básica sendo que o Ensino Médio teve como projeto, 
“Um século sem Euclides da Cunha” e Ensino Fundamental os 
alunos trabalharam com, “Poeta Prof. Antonio Donin - poesia 
para alimentar a alma”; já o 3º Projeto em 2010 o homenageado 
foi “Joaquin Nabuco”; em 2011 foi o 4º, sob o titulo – Rachel de 
Queiroz “Olhares de jovens passo-fundenses”.

No ano de 2012 tivemos a Semana das Letras Passo-Fun-
denses, por isso a partir deste ano o Projeto de Literatura será 
realizado a cada dois anos coincidindo com a Jornada Nacional 
da Literatura.

Projeto Literário e Semana das Letras Passo-Fundenses 
são dois eventos de grande envergadura e que exigem atenção 
especial, coisa impossível de andar ao mesmo tempo. Desta 
maneira pensamos em alternar, no ano que não houver o 
Projeto Literário terá a Semana de Letras.

 Os Concursos foram se sucedendo ano após ano onde pro-
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curávamos melhorar sempre de acordo com as experiências 
adquiridas. Neste ano chegamos ao 5º Projeto, homenageando 
o imortal Moacyr Scliar.

Nosso desejo era que os estudantes do Ensino Médio de 
Passo Fundo conhecessem um pouco da vida e obra deste imor-
tal escritor gaúcho que tanto nos orgulhou com sua vasta obra 
e seu exemplo de vida irretocável como profissional, chefe de 
família e cidadão sempre contribuindo para um mundo melhor.

Alfabetizado pela mãe, professora esmerada que não me-
dia esforços para que os filhos tivessem a melhor educação 
dispensando confortos, mas não deixava de suprir sempre as 
prateleiras com livros, muitos livros. Comprava para Moacyr, 
na Livraria do Globo, livros de Monteiro Lobato, Viriato Correa, 
Jorge Amado, Charles Dickens e clássicos franceses e russos. 
Voltava de bonde, os braços carregados com os pacotes de 
livros, adquiridos com as economias de professora.

Wremyr Scliar, irmão de Moacyr ao escrever a biografia 
do irmão enfatiza durante um ano inteiro, a professora-mãe 
determinara que os dois escrevessem uma redação por dia. 
Algumas vezes indicava o tema, outras vezes deixava o tema 
livre. Ao final da tarde, lápis em punho e em riste, a mãe lia as 
redações fazendo as devidas correções. Quando o fim do ano 
se aproximava, Moacyr pediu uma folga (mãe, férias...). Dona 
Sara não permitiu folga e argumentou que nas férias não tin-
ham nada para fazer, portanto seriam duas redações diárias. 
“Naquele mês de janeiro, Moacyr produziu 60 redações em... 
latim!” Seus primeiros contos e romances iniciais refletem 
perfeitamente essa herança. O exercito de um homem só seria 
a crônica dessa primeira experiência.

Como prova desta educação bem construída, Moacyr Scliar 
afirmava: “Acredito, sim, em inspiração, não como uma coisa 
que vem de fora, que “baixa” no escritor, mas simplesmente 
como o resultado de uma peculiar introspecção que permite 
ao escritor acessar histórias que já se encontram em embrião 
no seu próprio inconsciente e que costumam aparecer sob 
outras formas — o sonho, por exemplo. Mas só inspiração não 
é suficiente”. E mais “O jeito é deletar – ou apagar – e começar 
de novo. Sempre melhora. Sempre.”

Luiz Antonio de Assis Brasil diz que os escritores não 
morrem, porque permanecem vivos em sua obra. Mas alguns 
escritores não poderiam morrer no ponto máximo de sua arte, 
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pois sua obra fica incompleta. “Moacyr Scliar é um desses. 
Quem sabe, onde está, ele ainda nos faz o seu amável gesto do 
aeroporto de Congonhas: ‘vamos seguir em diante, desfiemos 
os dias’”.

Obrigada a toda a comunidade estudantil de nossa querida 
Passo Fundo.

Um afetuoso Abraço,
Dilse Piccin Corteze
Comissão organizadora
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PALAVRAS DA ORGAnIzAçãO

Chegamos a um consenso na escolha do tema do Concurso 
Literário deste ano ao indicar o nome de Moacyr Scliar para 
fazer parte dos estudos dos alunos do Ensino Médio de nossa 
cidade, uma vez que se trata de homenagear um gaúcho lit-
erato, nascido em nosso meio e que, orgulhosamente, chegou 
a conquistar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, 
tornando-se imortal com suas obras.

Pela primeira vez, tive a honra de ser uma das coorde-
nadoras de um Concurso Literário promovido pela Academia 
Passo-Fundense de Letras que já se consagrou como uma das 
mais importantes atividades culturais realizadas no nosso meio 
acadêmico, promovendo cultura e incentivando os jovens a 
desenvolver o hábito da leitura e da escrita, tarefas essas por 
demais necessárias a qualquer profissão.

Munidos de entusiasmo e boa-vontade, deixamos nossos 
afazeres costumeiros para percorrer tantas Escolas quantas 
nos foram possíveis visitar, divulgando o Projeto do Concurso 
Literário já no início do ano de 2013, a fim de que os profes-
sores e coordenadores das disciplinas voltadas a esse objetivo 
pudessem ter o tempo necessário para uma preparação para 
o mesmo e de seus alunos.

Felizmente, nossas ideias foram muito bem acolhidas no 
meio estudantil haja vista o grande número de participantes, 
senão o maior destes últimos Concursos Literários, o que nos 
dificultou bastante a seleção pelos que mais se destacaram em 
matéria de criatividade e originalidade.

Optamos, como no Concurso anterior, em premiar os alu-
nos que mais se destacaram dentro dos nossos critérios básicos 
de seleção com a publicação de um livro que reunisse cada 

Concurso literário 
“O IMORTAL MOACYR SCLIAR”
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resenha, biografia, poesia e textos criativos dos participantes, 
brindando-os com a sensação de ser um “escritor”, ainda 
que temporariamente com direito a dar autógrafos a seus fa-
miliares e amigos. Muito embora sendo um livro com vários 
autores, isso só vem a acrescentar em suas vidas estudantis, 
somando pontos no seu currículo em formação.

Agradecemos o apoio das Escolas que se fizeram presentes 
neste Concurso Literário através de seus alunos e professores 
que os orientaram na busca pelas pesquisas em torno de Moa-
cyr Scliar, sem os quais não seria possível alcançar o interesse 
dos jovens estudantes.

Agradecemos o apoio da Secretaria da Cultura e Desporto 
de Passo Fundo na pessoa de nosso também confrade José Er-
nani de Almeida; ao Digníssimo Prefeito de nosso município, 
Luciano Azevedo, que não mediu esforços em nos disponi-
bilizar a verba para a editoração gráfica da obra e a todos os 
confrades que de uma maneira ou outra nos acompanharam 
na divulgação do Projeto.

Deixamos aqui registrados o nosso abraço fraterno e a 
nossa gratidão a todos que nos deram crédito na escolha de 
nossos nomes para dirigir esse trabalho de tamanha enver-
gadura.

Pelo êxito alcançado, nosso muito obrigada!

Elisabeth Souza Ferreira
Comissão organizadora
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Projeto do V Concurso Literário
O Imortal Moacyr Scliar

ACADEMIA PASSO-FUNDENSE DE LETRAS
Fundada em 07 de Abril de 1938

Sede própria – Avenida Brasil Oeste, 792
99010-100 – Passo Fundo – RS

PROJETO LITERÁRIO DA ACADEMIA 
PASSO-FUNDENSE DE LETRAS - 2013

DESTINADO AOS ALUNOS DE ENSINO MÉDIO 
DAS ESCOLAS DE PASSO FUNDO

1- TÍTULO
V Concurso Literário da Academia Passo-Fundense de 

Letras

O Imortal Moacyr Scliar
Entidade promotora: Academia Passo-Fundense de Letras
Apoios: 7ª CRE e SEDEC
Acadêmicas da APL responsáveis pelo projeto: Dilse Piccin 

Corteze e Elisabeth Souza Ferreira
Público alvo: Alunos do Ensino Médio das Escolas Públicas 

e Particulares de Passo Fundo

II – JUSTIFICATIVA
O desenvolvimento desse projeto justifica-se pelo com-

prometimento da Academia Passo-Fundense de Letras em 
incentivar a Literatura e a correta utilização da Língua Portu-
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guesa, buscando expandir a arte literária, em qualquer dos seus 
gêneros, além de assegurar a expansão e o fortalecimento da 
cultura. Assim, a APL cumpre sua função social e comunitária.

A escolha do nome do grande escritor e médico gaúcho 
Moacyr Scliar, falecido em fevereiro de 2011, porém imortal 
pela Academia Brasileira de Letras (2003) e justifica-se pela 
importância de sua obra como cronista e romancista. 

“O jovem que lê pensa mais e pensa melhor; sente mais 
profundamente as suas próprias emoções” (Moacyr Scliar)

III – CRONOGRAMA:
1 - De 25/02/13 a 1/03/13 - visitas às entidades apoiadoras.
2 - De 04/03 a 08/03/13 - encaminhamento do presente 

projeto para as escolas, via e-mail.
3 - Dia 25/03/13 -  lançamento do projeto a todos os 

acadêmicos da APL e demais envolvidos no desenvolvimento 
do projeto, durante a Sessão Solene de Ínício das Atividades 
2013, da APL.

4 - Dia 04/03/11 a 29/03/13 – entrega do regulamento nas 
escolas.

5 - Dia 28/06/13 – data limite para o recebimento dos 
trabalhos selecionados pelas escolas.

6 - De 28/06 a 10/07/13 – avaliação e seleção, pela comis-
são julgadora a ser formada pela comissão organizadora do 
concurso literário, dos trabalhos recebidos.

7 - Dia 10/07/13 - divulgação dos nomes dos alunos que 
tiveram seus trabalhos destacados e início dos trabalhos de 
editoração e impressão do livro que será composto por esses 
trabalhos.

8 - Dia 08/08/13 - pré-lançamento do livro composto pela 
coletânea dos trabalhos selecionados na APL.

9 - Entre 27 e 31/08/13 - lançamento do livro na 15ª Jornada 
Nacional de Literatura de Passo Fundo

IV - COMISSÃO ORGANIZADORA: 
Alberto Antonio Rebonatto, Dilse Piccin Corteze, José Er-

nani de Almeida, Elisabeth Souza Ferreira, Júlio César Perez, 
Agostinho Both, Helena Rotta de Camargo, Marilise Brockstedt 
Lech, Marisa Potiens Zilio, Paulo Monteiro, Santina Rodrigues 
Dal Paz, Sueli Gehlen Frosi e Welci Nascimento.
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REGULAMENTO

CAPÍTULO I – SOBRE A PROMOÇÃO
 Artigo 1 – O Concurso Literário destina-se a incentivar 

a pesquisa, o prazer pela leitura e a produção literária entre os 
adolescentes. Ao identificar e promover talentos, a Academia 
Passo-Fundense de Letras cumpre uma de suas importantes 
missões comunitárias.

CAPÍTULO II – SOBRE OS OBJETIVOS 
 Artigo 2 – Despertar o prazer pela leitura e o culto à 

memória dos escritores brasileiros culminando na produção 
de diferentes gêneros literários.

 
Parágrafo Único – A partir deste projeto, buscar-se-á 

aproximar a comunidade escolar com a Academia Passo-
Fundense de Letras. 

CAPÍTULO III – SOBRE O PÚBLICO ALVO
 Artigo 3 – O concurso literário destina-se aos estudantes 

do ensino médio das escolas públicas e particulares de Passo 
Fundo. 

CAPÍTULO IV – SOBRE A MODALIDADE DOS TRABAL-
HOS

 Artigo 4 – Os gêneros literários poderão ser: a) resenha 
de alguma das principais obras do autor; b) poemas; c) biogra-
fia do autor; d)textos criativos relacionados à vida e à obra do 
autor. 

 Parágrafo único – Serão aceitos e avaliados os textos 
inéditos, produzidos em no máximo quatro laudas (letra Times 
New Roman –  Tamanho 12 – espaço 1,5) .

CAPITULO V – SOBRE A REALIZAÇÃO
 Artigo 4 – O concurso terá as seguintes etapas: 
a) – Cabendo à APL: apresentar o projeto a todas as escolas 

de ensino médio; avaliar, selecionar e publicar os trabalhos 
encaminhados pelas escolas, destacando os mais bem elabo-
rados (1, 2 e 3 lugar de cada gênero literário). 

b) – Cabendo às Escolas: incluir o Projeto Concurso Lit-
erário – “O Imortal Moacyr Scliar”  no seu plano político 
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pedagógico; divulgar e incentivar todos os alunos a participar 
do projeto. 

c) – Cabendo aos Professores de Língua Portuguesa e/ou 
Literatura e/ou Redação: aplicar o projeto no decorrer das 
aulas do primeiro semestre de 2013; preparar os alunos para 
a produção de resenhas, prosa e releitura poética a partir das 
obras de Moacyr Scliar, avaliar os trabalhos dos três níveis do 
ensino médio, e enviar os de maior destaque à APL dentro do 
prazo previsto no cronograma. 

CAPÍTULO VI – SOBRE A PREMIAÇÃO
 Artigo 5 – Para todos os alunos participantes: diploma 

de menção honrosa;  aos primeiros 3 colocados de cada gênero: 
menção honrosa e 5 exemplares do livro a ser publicado com 
os trabalhos vencedores do concurso literário, assim como 
espaço para sessão de autógrafos, na data de lançamento. 

CAPÍTULO VII – SOBRE A COMISSÃO JULGADORA
 Artigo 6 – A comissão julgadora será composta por 

membros da Academia Passo-Fundense de Letras e por rep-
resentanteS da comunidade, aptos para a tarefa. 

CAPÍTULO VIII – SOBRE A ENTREGA DOS TEXTOS
 A entrega deverá ser feita na sede da APLetras (Av. 

Brasil Oeste, 792), até a data marcada em 5 (cinco) cópias im-
pressas e também gravado em CD ou pelo e-mail dilsecorteze@
bol.com.br e elisabeth.ferreira@uol.com.br.

Maiores informaçõess com as acadêmicas responsáveis 
pelo projeto, por e-mail.
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ESCOLAS PARTICIPAnTES

Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis

Escola Estadual de Ensino Médio Protásio Alves

Escola Estadual de Ensino Médio General Prestes Guimarães

Escola Estadual de Ensino Médio Mario Quintana

Instituto Estadual Cecy Leite Costa

Escola Redentorista Instituto Menino Deus

Colégio Gama
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Resenhas

1- Moacyr Scliar em enigmas da culpa 
2- Uma obra imortal 
3- Felicidade é algo que não esta a venda 

Biografias

1 - O Imortal Moacyr Scliar 
2 -O último segundo de um imortal 
3 - Moacyr Scliar, o lendário 
4 - A literatura em nossas vidas 
5 - Rumando à imortalidade 
6 - A vida de quem viveu entre as linhas 
7 - A beleza de ser quem é 
8 - Scliar e o valor das palavras 
9 - Das histórias fez história 
10 - Moacyr Jaime Scliar: “Escrevo pelo prazer de criar 

situações e personagens (nesta ordem, infelizmente)” 

Poemas

1-Poema: O grande mestre 
2-Eu, Moacyr 
3-Guedali e Tita! 
4-Um exemplo de gaúcho 
5- Gaúcho Imortal 
6- Bolsa Bolly 

TRABALHOS APRESEnTADOS
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COMISSãO JULGADORA

Representantes da APL: Dilse Piccin Corteze, Elisabeth 
Souza Ferreira, Marilise Brockstedt Lech, Júlio César Peres e 
Santina Rodrigues Dal Paz.

Representante da 7ª CRE: Maria Augusta D`Arienzo. 
Representante da SME: Dionara Biancini Michelin. 

Textos criativos

1-Vou-me embora desta casa
2-Hotéis vazios 
3- Onde se encontra a felicidade 
4-O exército de um homem só 
5-A lenda de um homem 
6-Peripécia 
7-Curador de almas 
8-Reflexo Estrelar 
9- Gol Literário 
10-Passos de um grande homem 
11-Inconstante e imprevisível 

Reunião de trabalho da comissão julgadora, sede da APLetras, em 10 de 
julho de 2013. Marilise Brockstedt Lech (E), Dionara Biancini Michelin, 
Júlio César Perez, Maria Augusta D´Arienzo, Dilse Piccin Corteze e Elisa-
beth Souza Ferreira.
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TRABALHOS CLASSIFICADOS

Resenhas

1º Lugar – Moacyr Scliar em enigma da culpa
Aluna : Vitória Ravazio Pais
Escola: Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis

2º Lugar – Felicidade é algo que não está a venda
Aluno: Marcelo Lima
Escola: Instituto Estadual  Cecy Leite Costa

3 º Lugar – Uma obra imortal
Aluna: Francinne Leite Diehl
Professora: Janaína Lupatini Benedetti
Escola: Escola Estadual de Ensino Médio  Protásio Alves

Biografias

1º Lugar – Rumando à imortalidade
Aluno: Eduardo de Oliveira
Escola: Escola Estadual de Ensino Médio Mario Quintana

2º Lugar – O último segundo de um imortal 
Aluna: Maria Eduarda Lopes
Professora: Janaína Lupatini Benedetti
Escola: Escola Estadual de Ensino Médio  Protásio Alves

3º Lugar – Scliar e o valor das palavras
Aluno: Alcy Bruno
Escola: Escola Redentorista Instituto Menino Deus
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Poemas

1º Lugar – Gaúcho Imortal
Aluna: Pietra Binotto
Professora: Margarete Rosa Tasca Coelho
Escola: Colégio Gama 

2º Lugar – Um exemplo de gaúcho
Aluna: Marina Aparecida  Rezende dos Santos
Escola: Escola Estadual de Ensino Médio Mario Quintana

3º Lugar – Bolsa Billy
Aluna – Aline da Rosa Muniz 
Professora: Margarete Rosa Tasca Coelho
Escola: Colégio Gama

Textos criativos

1º Lugar – Passos de um grande homem
Aluna: Victória Elena Carbonera
Escola: Escola Redentorista Instituto Menino Deus

2º Lugar – Curador de almas
Aluno: Rafael Bertoldi
Escola: Escola Redentorista Instituto Menino Deus

3º Lugar – Gol literário
Aluna: Giovana Vieira da Costa
Escola: Escola Redentorista Instituto Menino Deus
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Resenhas
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Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis
Aluna: Vitória Ravazio Pais - Turma: 3º ano 

1º LUGAR - RESEnHA

Moacyr Scliar em Enigmas da Culpa

Nas palavras de Moacyr Scliar, mais que uma emoção, a 
culpa é um sentimento. E quem poderia discorrer melhor sobre 
esse sentimento do que um filho da “piada judaica”? Em Enig-
mas da Culpa, o escritor recorre ao conhecimento médico que 
lhe é tão familiar, acerca da mente humana e seus conflitos, e 
por meio dele demonstra domínio sobre aquela que seja, talvez, 
a mais encantadora área do saber: a filosofia.                                                                                                            

O escritor, médico e professor nasceu no bairro do Bom 
Fim, em Porto Alegre, bairro conhecido pela grande quanti-
dade de judeus imigrados. Mas o que é, afinal, ser um judeu?  
O judaísmo não é apenas uma etnia, nem tão somente uma 
religião: é isso somado a uma forte, contundente e pesada 
filosofia de vida. Poderíamos, todavia, resumir o elo judaico 
como sendo o fator que une um povo acostumado a viver sob 
um constante estado de culpa. Fato de fácil compreensão: ser 
o povo escolhido acarreta uma grande responsabilidade, como 
diz Scliar. Se Deus está de bem com o povo de Israel, está de 
bem com o mundo. Quando se irrita, entretanto, com os bem 
amados, cabe ao mundo pagar o preço. Logo no primeiro capí-
tulo de seu livro, o autor introduz a figura simbólica contínua 
durante o estudo inteiro: um dedo acusador. Mas do que tanto 
nos acusam, durante nossa vida inteira? Baseados em que, ou 
em quem? Sumamente, temos de aceitar, sem saber a razão, 
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que cometemos um erro toda vez que ousamos nos permitir 
ser o que de fato somos. Aprisionamos nossa forma primitiva 
em algum lugar de nosso corpo e convivemos para o resto da 
vida com o desconforto dessa compressão, da eterna tentativa 
de vazão exercida por nosso espírito, ou, melhor dizendo, nosso 
instinto humano animal. Quem dera pudéssemos sempre usar 
de nossa humanidade doente como escapatória, como remis-
são verdadeiramente pessoal do que julgamos serem nossos 
erros. Diríamos: sou um ser humano, e a culpa diminuiria. Só 
que não é assim. 

Moacyr usa dos recursos freudianos a fim de elucidar, mas 
jamais promover uma cura à culpa, já que esta, conclui-se ao 
final do livro, não existe. Para ele existem basicamente dois 
tipos de culpa: a dotada de razão e a inconsciente, e é nessa 
onde a ideia freudiana abunda, auxiliando a compreensão do 
sentimento de culpa em diversos casos onde, patologicamente, 
pessoas se atribuem culpa sem motivo aparente, nem sequer 
a si mesmas. A trajetória da obra enriquece-se, principal-
mente, pelo uso de referências a personalidades importantes. 
Interligados uns aos outros, aparecem no livro, como objetos 
utilizados a fim de exemplificar condições de culpa e propor 
explicações para elas, pensadores como Karl Marx, Franz 
Kafka, Philip Roth, Woody Allen, Mel Brooks, Dostoievski, 
Freud, Shakespeare e o próprio autor. Entre estes, muitos 
compartilham da histórica culpa judaica, alguns negando (fato 
classificado por Moacyr como auto-ódio judaico), e outros 
aceitando, ou, pelo menos, esforçando-se para fazê-lo. O su-
pracitado “auto-ódio”, por sua vez, origina-se do que o autor 
denominou como “ a internalização de estereótipos negativos, 
referentes a raça, grupo étnico, opção sexual”. Estes são típi-
cos determinantes, ou complexos, responsáveis pelo advento 
da culpa, por acusações feitas do indivíduo a si próprio e que 
muitas vezes carrega doridamente por toda a vida.

A dor da culpa, sob qualquer uma de suas formas, é sempre 
resultado de fatores relacionados à “escala moral” imposta 
pela sociedade da qual o indivíduo participa. Um comporta-
mento que pode, por exemplo, no oriente ser legitimamente 
considerado culpável, pode não ser no ocidente. A culpa varia 
de acordo com o lugar, com a religião, com a cultura e, é claro, 
com o conjunto de valores morais do próprio indivíduo. O tema 
torna-se de difícil abordagem, porém, quando se faz necessário 
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relacionar as origens do sentimento de culpa com os conceitos 
pré-sociais e maniqueístas de bem e mal. Obviamente, quem 
se sente culpado por um ato cometido, reconhece-se agente 
transgressor de certo preceito social anteriormente assimilado 
a conduta individual; acredita, portanto, ter agido mal. O mal, 
porém, é relativo e representa para a filosofia uma discussão 
nodosa, infindável. Será o mal inato ao homem, como defen-
dia Thomas Hobbes, ou representa um desvio resultante da 
corrupção sofrida pelo indivíduo sob a ação intrinsecamente 
reprovável da sociedade, como propunha Rousseau? É muito 
mais fácil e também muito mais racional admitir que sim, o 
homem nasce mal e morre mal, por maior que seja o esforço 
para reprimir essa maldade sob uma máscara moral. Há, toda-
via, outras reflexões a serem feitas. A ideia da maldade humana 
é, frequentemente, melhor aceita, talvez por requerer menos 
tempo a se pensar e chegar a conclusões que inevitavelmente 
gerarão a culpa. E se estivermos errados quando dizemos que 
a maldade está na natureza humana? Pode bem ser que a Na-
tureza nada tenha a ver com a maldade. Que a maldade nos seja 
simplesmente uma doença congênita para a qual desistimos 
de encontrar a cura. Mas infelizmente, este ponto de vista 
também resulta em culpa. 

Para falar sobre o bem e o mal, Moacyr Scliar utiliza Ni-
etzsche em sua obra Além do Bem e do Mal (1886) e Genea-
logia da Moral (1887). “Fala-nos de uma forte e sadia “moral 
do senhor”, que era o paradigma entre os antigos gregos e os 
povos germânicos, e de uma “moral do escravo”, introduzida 
pelo judaísmo e pelo cristianismo. Na primeira situação, O 
Bem é definido por pessoas superiores, nobres, é um reflexo 
da autoridade destas, e o Mal é aquilo que se opõem ao Bem. 
Já nas sociedades sacerdotais, como a judaica e a cristã, o Mal 
vem primeiro, e o Bem é que se opõe a ele. Isto por causa do 
ressentiment; Nietzsche emprega o termo francês para des-
ignar a inveja que os sacerdotes teriam dos nobres. A moral 
religiosa que nasce do ressentimento e do rancor vê com maus 
olhos os impulsos naturais dos seres humanos. Emergem daí 
sentimentos de culpa e aquilo que Nietzsche chama de “má 
consciência”. Neste trecho do livro, podemos ver claramente 
como a ideia de bem e mal, moralidade e imoralidade mudam, 
drasticamente, de acordo com a época e a cultura do povo que 
atribui essas qualidades a realidade social. 
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No 6º capítulo do livro, A culpa iluminada pela razão, Scliar 
avalia, entre outros escritores, Spinoza e os pressupostos pos-
sivelmente atribuídos a sentimentos de culpa contidos em 
suas obras. Diz ele em sua Ética: “O conhecimento libera-nos 
da tristeza, do desespero, da inveja, do terror e de outras ma-
lignas paixões.” Creditando o filósofo, poderíamos crer, então, 
que é possível liberarmo-nos da humanidade. Entretanto, não 
podemos. As “malignas paixões” nos são inerente, e decor-
rente delas, a culpa, que é um sentimento imortal. Mas afinal, 
se a culpa é assim tão devastadora, por que praticamos ações 
que nos conduzem a ela? A isso, Spinoza propõe uma resposta 
interessante, acrescentando a obra de Moacyr: “Não deseja-
mos uma coisa porque a avaliamos como boa, nós a avaliamos 
como boa porque a desejamos.” Ou seja, independentemente 
de quão grandes sejam nossos esforços e a evolução humana 
de maneira geral, não podemos controlar nossos desejos, e, por 
conseguinte, nossas ações, sendo impossível, por tanto, evita-
las de maneira a bloquear a culpa. A culpa é, eternamente, um 
sentimento posterior, uma consequência. Não existe noção de 
culpa antes de o ato ser perpetrado e seus resultados serem 
visíveis. É impossível, portanto, prever a culpa, pelo menos 
completamente. Diversamente do remorso, como especificado 
pelo escritor, que é, por sua vez, uma emoção, mais previsível, 
mais evitável. 

Os mecanismos psíquicos geradores da culpa são com-
plexos. São uma série de episódios, de internalizações incon-
scientes que levam o indivíduo a formar uma imagem, real ou 
imaginária, de si mesmo ou de uma parte de si. Assim como o 
amor, um sentimento, não nasce de um dia para o outro e, da 
mesma maneira, não se extingue do ocaso a aurora, a culpa 
também não. A diferença é que esta não sofre, como o amor, 
de desencanto, forte estimulante para a morte do sentimento. 
Ela não depende de ninguém, vive em si mesma, por si mesma. 
E é, além disso, sempre dor; dura mais que a alegria.

“Ninguém que se sinta culpado é absolvido no tribunal de 
sua própria consciência” Diz Juvenal. Como podemos, então, 
viver com a culpa? Concluindo o raciocínio de Spinoza, Moa-
cyr Scliar diz: “Não se trata de assumir como verdadeira as 
acusações que  a religião ou a consciência pesada nos fazem, 
trata-se de entender.”  São debalde as lutas travadas contra as 
razões que levam à culpa. Elas existem, consciente ou incon-
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scientemente, justa ou injustamente. O entendimento, apenas, 
pode reduzir os males da mente pesada. Devemos compreender 
os motivos pelos quais agimos como agimos, somos o que so-
mos, mediante condições ou imposições sociais captadas por 
nosso Superego (referência à doutrina psicanalítica de Freud, 
bastante usada pelo autor), o responsável pela adaptação do 
individuo aos costumes da sociedade onde está inserido, e que 
é o grande responsável pela culpa, em combate com nosso 
Ego e nosso Id, consciência sobre aquilo que nos é vantajoso e 
instinto, respectivamente. Aceitar o fato de a personalidade 
humana ser dirigida, por vezes, mais pelo Ego ou Id  do que 
pelo Superego, é um possível caminho para a adaptação a culpa.

O grande objetivo de Moacyr Scliar em Enigmas da Culpa 
é oferecer ao público leitor uma melhor perspectiva sobre as 
raízes, a seiva e os frutos do sentimento que perturba a vida 
de todos nós, muitas vezes resultando em uma existência 
dolorosa e incompreendida. Como um grande médico, um 
grande escritor e também um grande entendedor da alma e 
dos males humanos, o autor analisa dedicadamente os por 
quês, as condições, as possibilidades e os efeitos da Culpa, 
sentimento com o qual viveu fortemente durante sua vida, 
encarando sua condição judaica de maneira a poder, para nossa 
alegria, transformar o sofrimento étnico em conhecimento 
científico. Espera, oferecendo-o a nós, indivíduos que, apesar 
de tão próximos a essa velada companheira, dela nada com-
preendemos, que façamos bom uso. “A culpa iluminada pela 
razão é a culpa domada. Iluminado, o dedo acusador da culpa 
deixa de ser um algoz para ser simplesmente um dedo, parte 
do nosso corpo, parte da mão que nos fez humanos.” Grafou, 
sabiamente, no último parágrafo do livro. 
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Esse texto é baseado na obra “Felicidade não se compra. 
Nem mesmo pela internet”, do autor gaucho Moacyr Scliar.

A obra relata a historia de um casal que possuía um sofá de 
dois lugares no living da casa, no qual o marido passava horas 
assistindo à televisão, se recusando a fazer qualquer tipo de 
programa com a sua esposa.

Depois de certo tempo, a mulher começou a se sentir in-
feliz. O marido mal conversava com ela. Chegava a casa e ia 
para o sofá de dois lugares e por la ficava. Insatisfeita, a mulher 
ameaçava o marido dizendo que iria vender o sofá.  Ele não 
acreditava, pelo fato da mulher não ter habilidade nem uma 
com vendas.

Certo dia, o homem chegou a casa e foi direto ao living, 
onde planejava ficar pelo resto da noite. Ao chegar, não en-
controu o sofá e, furioso, foi atrás de sua mulher exigindo 
uma explicação. Vendi, disse ela. Ele achou que fosse uma 
brincadeira, não conseguia acreditar no que a mulher tinha 
sido capaz de fazer. Explicou ela que, graças a internet, teria 
vendido o sofá de dois lugares a alguém que ela conhecia e que 
um portador havia entregado o dinheiro.

Naquela noite, os dois brigaram e o homem foi dormir 
no outro quarto do apartamento. Durante a noite, sem sono 
algum, decidiu olhar os e-mails  da esposa, na esperança de 

Instituto Estadual Cecy Leite Costa
Aluno: Marcelo Lima - Turma: 201

2º LUGAR - RESEnHA

Felicidade é algo 
que não está à venda
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achar algo sobre quem havia comprado o sofá. E ali estavam 
todas as informações que ele precisava.

No dia seguinte, ligou pra a nova proprietária do sofá, 
dizendo que precisava encontrá-la  imediatamente, a res-
peito do sofá de dois lugares. Tentou negociar, ofereceu ate 
o dobro ele havia pagado, mas a mulher não estava aberta a 
negociações. Alegou ter ficado muito satisfeita com a compra 
e que não queria se desfazer do sofá de jeito algum. Depois de 
muito insistir, ele desistiu

Antes de partir, resolveu perguntar a ela quem se sentava 
ao lado dela no sofá de dois lugares. Ninguém, ela disse. A 
mulher era divorciada e havia comprado o sofá na esperança 
de encontrar um companheiro para sentar do lado dela.

Depois desse dia, ele ia a casa da nova proprietária do sofá, 
sentava-se  ao lado dela e assistia a televisão.

No começo ele adorava a companhia, era ótimo. Mas de-
pois de um tempo, já se mostrava insatisfeita. O homem não 
havia nada com ela. Logo, decidiu que vender o sofá seria a 
melhor opção.

Lendo essa obra consegui compreender a mente dos per-
sonagens. Consegui entender a insatisfação das mulheres e o 
que o homem sentia em relação ao sofá, seu imenso apego a 
um bem material comum, sem nenhuma importância.

Ele abriu mão  da sua casa e de sua esposa pelo fato dela 
ter vendido o sofá. Este lado da historia expressa o valor 
do sentimento das pessoas, o valor do sentimento dele que 
aparentemente não tinha tanta importância, levando em conta 
que ele abriu mão da vida que tinha pelo sofá.

Da mesma maneira que ele agiu com sua esposa, agiu 
novamente com a mulher que se sentava ao lado dele no sofá.

Dessa forma, são as pessoas mais infelizes que tentam, de 
alguma forma, comparar a sua felicidade. Uma felicidade pas-
sageira, sem sentido, que troca um sentimento forte como o 
amor conjugal por um simples e fútil bem material. A felicidade 
é algo que não se compra muito menos pela internet, pois se 
isso fosse possível, a felicidade estaria muito mais presente 
na sociedade atual.  
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3º LUGAR - RESEnHA

Uma obra imortal

Moacyr Jaime Scliar nasceu em Porto Alegre em 1937. For-
mado em medicina, trabalhou como médico especialista em 
saúde pública e professor universitário. Sua prolífica obra con-
siste em contos, romances, ensaios e literatura infanto-juvenil. 
Ficou conhecido também, por suas crônicas nos principais 
jornais do país. É autor de mais de setenta livros, publicados 
em 18 países, muitos deles premiados e vários adaptados para 
cinema, teatro e televisão. A mulher que escreveu a Bíblia re-
cebeu o prêmio Jabuti 2000. Desde 2003, Moacyr Scliar integra 
a Academia Brasileira de Letras.

A mulher que escreveu a Bíblia trata-se de uma história 
envolvente, que nos traz a irreverência de Scliar, o dom da 
fantasia, a ironia, e o bom humor de que somente ele é capaz. 
O livro mescla o fictício e o verídico com uma nova versão da 
história contada pela Bíblia, só que desta vez sob a perspectiva 
de uma mulher.

A história se inicia com um terapeuta de vidas passadas 
tido como falsário, contando como conheceu uma de suas pa-
cientes, pela qual ele se apaixonou. Tal paciente despede-se de 
seu terapeuta agradecendo por ter conseguido encontrar sua 
razão de existência e deixa uma pasta de cartolina contendo a 
história de suas regressões para que ele faça aquilo que achar 
melhor com isto.



42

É por aonde se inicia a história de uma menina feia desde 
nascença, que descobre sua feiura aos 18 anos, e vê-se apaix-
onada por um pastor o qual a ignora por completo. Escolhida 
por Salomão – na condição de filha mais velha de seu pai, 
chefe da tribo onde morava- para ser mais uma das centenas 
de esposas do rei, a feia (que não tem nome mencionado no 
livro) vê uma oportunidade de casar e ser feliz mesmo com 
toda sua feiura. Salomão surpreende-se com os dotes da nova 
esposa, a qual sabe escrever e ler o que era raridade na época, 
e pede para que a mesma escreva a história da humanidade e 
principalmente do povo hebraico. 

Contando ela mesma a própria história, começa a escrever 
a história para o rei, em meio a uma imensa paixão que toma 
conta dela, por esse marido que a admira apenas como mulher 
letrada e não como mulher bela. Pelo fim, o terapeuta que 
mesmo não sendo terapeuta exatamente, consegue trazer as 
respostas para as questões da paciente que tinha inúmeras 
dúvidas sobre o que estava fazendo no mundo. A história traz 
também, de forma ousada, outra perspectiva de como a Bíblia 
poderia ser escrita e leva aos bastidores do reino de Salomão, 
mostrando um pouco como era esse rei tão conhecido por sua 
sabedoria.

Moacyr prende a atenção do leitor, com forma irreverente 
de contar uma história surpreendente, que fala em sexuali-
dade, em padrões de beleza, espiritualidade e outras questões 
históricas ou não, de forma despreocupada e bem humorada, 
alternando entre o intelectual e o comum. Mostra para a nova 
geração o motivo de ser considerado imortal, o que particu-
larmente só comecei a entender depois de ler uma de suas 
obras e me ver completamente surpreendida e envolvida na 
sua história.
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1º LUGAR - BIOGRAFIA

Rumando à imortalidade

Como nos cita a grande metáfora da vida, essa é um camin-
ho que seguimos a fim de alcançar a felicidade e, ao percorrê-lo, 
há vários obstáculos que temos de vencer e escolhas, de fazer. 
As escolhas são pontos onde o caminho se divide e surgem 
outros. Dessa forma, cada indivíduo, com seus objetivos, cria 
sua própria história. Afirmadamente, durante sua trajetória, 
Moacyr Scliar teve de vencer vários obstáculos e fazer muitas 
escolhas. Certa vez, houve de optar entre dois caminhos: um 
chamado Medicina, outro, Literatura. Escolhendo um, estaria 
apenas adiando-o, pois jamais abandonaria qualquer uma; 
mas, se não o quisesse, teria de dividir a si próprio em dois 
(que outra maneira de seguir dois caminhos?). Foi o que fez, 
e os dois tornar-se-iam um só novamente.

 “Para ser um escritor, é preciso, antes, ser leitor”. Foi 
como fiel ouvinte que se iniciou na Literatura o filho de José 
e Sara Scliar. A única ordem era não se preocupar com os 
preços nas idas à livraria. Livros não poderiam faltar na casa 
dos Scliar, situada no bairro porto-        -alegrense do Bom Fim. 
Para a mãe, o desejo era de que Moacyr se tornasse um grande 
leitor, e não somente conseguiu-o (fazendo-se um reverente 
fã de Franz Kafka) como também um dos maiores escritores 
do Brasil.

 No entanto, a Literatura não viria a ser sua única paixão. 
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Cativaria o ofício da Medicina, pelo interesse em ajudar as 
pessoas, como, em parte, pelo pavor de vivenciar a doença na 
família. Porém, tendo em vista que se formaria médico, não 
reconhecia utilidade na face fictícia da arte literária. Não fora 
o bastante. Nos momentos de pausa, flagrava-se escrevendo 
estórias, que, vezes, alguns colegas reprimiam, alegando ser 
somente perda de tempo, enquanto outros o apoiavam; um 
apoio que fixara, em Scliar, o desejo de continuar suas criações.

Logo, contudo, viu-se dividido. O trabalho como médico 
muito o ocupava, a ponto de quase não produzir literari-
amente. O modo encontrado, abandonando outras atividades, 
então, ensinou-o a utilizar todo o tempo vago para escrever 
(todo tempo, em qualquer lugar; e nisso, a companhia do laptop 
demais o auxiliava). Mas a Medicina também foi benéfica para a 
criação literária de Scliar. Como parte do seu ofício, a vivência 
da condição humana – a condição de extrema fragilidade - 
revelou-se contributiva. Numa dada ocasião, surpreendeu-  -se 
ao ver, pela primeira vez no meio em que vivia, um médico 
se apresentar ao paciente e perguntar-lhe o nome; algo que o 
marcou pela tamanha simplicidade e humanidade.

Da mesma forma, também a Literatura influenciou no seu 
trabalho como médico. Já essa influência, respeita a linguagem 
utilizada por conhecedores de Medicina com os demais. O 
diálogo com os pacientes é bem melhor fora da linguagem do 
“mediquês” – como o próprio Scliar a chamou. Partindo desse, 
há um paralelo entre a linguagem romântica, que empregava 
nas suas obras, e a linguagem científica da Medicina. Essa é 
uma relação entre o transcendente humano, engrandecido 
nas obras românticas, e o seu físico; ambos presentes na vida 
literária do autor.

Finalmente, depois de reconhecido o gênio literário de 
Moacyr Scliar, a Associação Riograndense de Imprensa de-
cidiu lançá-lo à candidatura para a ABL. Em parte, fora para 
“desentalar a Academia da goela gaúcha”, pois já haviam 
vencido Mario Quintana três vezes (na terceira, Quintana já se 
desmotivara) e, mesmo com a eleição de Carlos Nejar, queria-
se mesmo um residente no Rio Grande do Sul. Scliar refletiu, 
então, que lá se sentiria bem, onde há outros escritores de sua 
geração. No início, recusou a proposta, que não constava em 
seus planos. Porém, teve de ceder. Iniciara-se uma insistente 
campanha pela sua candidatura: passou a receber várias men-
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sagens, cartas e abaixo-assinados. Abordavam-no na rua para 
perguntar: “—como é que a gente vota em ti?” - “pensavam 
que era uma eleição para vereador.” No Parque Farroupilha, 
em Porto Alegre, onde morava, até havia um lugar onde se 
assinava, apoiando-o.

“—Olha, ou tu votas, ou tu sais do Rio Grande do Sul. Eu 
não vou aceitar uma negativa tua.” Não houve jeito: depois das 
“ordens” de um amigo, Scliar teve de se candidatar. Para sua 
surpresa e, também, alívio, foi eleito, em 31 de julho de 2003. 
Sucedeu Geraldo França de Lima, ocupando a cadeira nº31 e, 
em 22 de outubro, foi recebido por Carlos Nejar. Mas, ainda 
assim, o pessoal não o deixou em paz, perguntando se mudaria 
a ABL para Porto Alegre: “—Eu não, mas faria servirem chur-
rasco e chimarrão no chá.”

Quando decidiu que, em nenhum momento, abandonaria 
nem a Medicina nem a Literatura, Scliar destinou-os a se en-
contrarem, adiante, no seu caminho - magnífica junção esse 
grande gaúcho fez! Desde os primeiros passos nas letras, que 
tiveram, nos incentivos da mãe, sua geratriz, ao grande prezo 
pelo bem estar das pessoas, que o levou à Medicina, Scliar 
houve sempre seguido com grande otimismo. Sua trajetória 
assim seguida e as memórias, escritas, não podem de uma 
forma qualquer ser deixadas. Por esse motivo, o caminho de 
Moacyr Jaime Scliar levou-o à imortalidade.
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O último segundo de um imortal

A professora pediu para os alunos pegarem um livro do 
escritor Moacyr Scliar na biblioteca da escola, e todos foram, 
indiferentes ao que queriam ler. Na minha vez, fui até lá e 
peguei um livro de Scliar que mais me chamou a atenção. O 
título era O Imaginário Cotidiano. Era um livro que buscava 
uma suposta história por trás de fatos nas notícias jornalísti-
cas. Depois de ler, olhei o regulamento do concurso literário, 
e pensei curiosamente sobre o tema gerador do concurso: “O 
imortal Moacyr Scliar”. 

- Imortal?
- O que um escritor imortal pensaria no seu último minuto 

de vida?
E assim como Moacyr imaginou a vida da pessoa por trás 

dos envolvidos nos fatos do jornal em O Imaginário Cotidiano, 
eu tentei imaginar a pessoa que estava lá, encerrando seu ciclo 
de vida, naquela madrugada de 27 de fevereiro de 2011. E não 
era um simples fato para imaginar. Era o último minuto de 
um imortal...

Naqueles 60 segundos que lhe restavam de vida, aquele 
menininho de 1947 voltara. Sim, ele estava lá, nos clássicos 
ares do bairro do Bom Fim. E por um instante, as brincadei-
ras, as ruas, as nuvens e as crianças voltaram a sua realidade. 
A mãe lhe alfabetizara, e as suas primeiras palavras escritas 
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já haviam acontecido. Mas aconteceu que aquele menininho 
cresceu, e foram muitas, mas muitas, as palavras que continuou 
a escrever. Aquele menininho se tornara um jovem, depois se 
tornara adulto, e lá estava ele aprendendo medicina, e logo, 
lá estava ele escrevendo livros.  

E foi esse o passaporte para a imortalidade. As pessoas 
adoentadas que liam apreensivas suas receitas médicas, tin-
ham o mesmo objetivo que os leitores admiradores de seus 
romances:  Não deixar o coração parar. Os doentes da fila do 
hospital e os leitores das suas obras buscavam as palavras 
que os orientassem a como viver: Como não deixar o coração 
parar naquele momento. E, talvez, fosse com base na moral de 
alguma história, ou nas medicações indicadas numa receita, 
quem lia tinha como objetivo a expectativas em viver, seja 
com uma saúde fortalecida através da medicina, seja com a 
alma fortalecida pelas palavras. Imortal ele se tornou, porque 
conheceu o coração em seus ventrículos e átrios pela medicina, 
e em suas emoções e recordações pelas palavras.

 Essas últimas, emoções e recordações, para as quais a 
medicina não pode receitar uma dose de quinze miligramas de 
esperança, três cartelas de persistência e um corte na bomba 
calórica de negatividade que engolem com o pão todo dia. No 
entanto,  as histórias e os personagens de uma obra de ficção 
podem simplesmente mostrar que não importa a situação, 
são remédios para afastar a morte, podem ser para o doente 
a cura. O que não cura problema é negatividade, e o que cura 
os machucados dentro do coração, é a consciência de que ele 
só pode ser escutado batendo se chegarem junto ao peito, mas 
você só vai ter o escutado, se chegar junto daquilo que estufe o 
seu peito de orgulho, no qual todos não precisarão estar perto 
para saberem que um coração bate ali, e que principalmente, 
o seu dono o faz valer a pena bater ali.  

E é isso que se define como imortal. Não é um coração 
em perfeitas condições, não é uma vida sem problemas, e 
nem mesmo um longo tempo de vida. É fazer valer a pena en-
quanto o mortal coração bate intensamente por cada emoção, 
porque só que se faz de diferente, faz da pessoa a protagonista 
de uma vida em que fez o bastante para não ser apenas mais 
uma pessoa.

Olhando aquela sala de aula, é possível ver trinta jovens 
estudantes da rede pública estadual. Mas se prestarmos aten-
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ção na história de cada um, com olhos de expectadores, algo 
permanente naqueles jovens corações será percebido, oculto 
nos estereótipos de comportamento, pessoas exclusivamente 
únicas em personalidade e pontos de vista, assim como foi 
Moacyr Jaime Scliar, aquele menininho, nascido no final da 
década de 1930, no Bairro Bom Fim em Porto Alegre, autor de 
uma bela obra que se tornou o diferencial para que essa pes-
soa seja lembrada mesmo depois de não existir mais em vida, 
alcançando desse modo a tão buscada imortalidade. 
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluno: Alcy Bruno  

3º LUGAR - BIOGRAFIA

Scliar e o valor das palavras 

A literatura é algo importantíssimo na historia da cada 
cidadão, pois a partir dela que podemos nos conhecer no todo, 
reconhecendo nossas origens, nossa cultura, nossa historia e 
principalmente entender como se chegou a tudo que vivemos. 
São através de escritas, imagens, poemas e cantos que mer-
gulham no vasto oceano chamado literatura.

Para que tudo no passado chegasse até os dias de hoje, a 
historia tem por necessidade e carência pessoas que possam se 
comprometer em buscar esses conhecimentos relacionados a 
representação da vida humana, criando sempre uma constante 
evolução. Podemos citar Padre Jose de Anchieta, que com suas 
escritas podemos ter o conhecimento do que foi o período da 
colonização. E é nesse meio de representação da vida humana 
que surge o medico e escritor, cronista a partir da realidade 
das noticias jornalísticas, Moacyr Scliar. Dono da Trigésima 
Primeira Cadeira na Academia Brasileira de Letras, Scliar foi 
um importante escritor internacionalmente conhecido, tendo 
suas obras traduzidas para mais de 10midiomas.

Nascido em porto Alegre, filho de imigrantes da Rússia, 
desde cede esteve em contato com a literatura, ouvindo de 
seus pais muitas historias de vida e também  escrevendo suas 
aventuras escolares, de suas viagens e de outros momentos 
de sua infância. Tempo depois, aos 25 anos, formado em 
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medicina, decide se especializar em saúde publica ( fato que 
podemos relacionar com a temática   de seus contos) e publica 
seu primeiro livro ‘’  historias de um médico em formação’’ .

Em 1963 publica o livro de contos “O carnaval dos ani-
mais’’ , considerado, pelo mesmo, sua primeira obra, na qual 
proporcionou dezenas de prêmios, entre eles o Premio Jabuti, 
um dos mais reconhecidos na literatura brasileira. Por 18 anos 
foi colaborador do jornal Folha de São Paulo, onde publicou 
suas crônicas de ficção relacionadas as ideias extraídas das 
próprias noticias do jornal.

Scliar indubitavelmente, não pode ser considerado um au-
tor qualquer, pois em suas narrativas, mesmo sendo de forma 
fictícia, fazia com o leitor pensasse e refletisse numa realidade 
em ângulos diferentes. Com humor, sarcasmo e principalmente 
argumentos, fazia com que as pessoas que liam seus contos, 
entrassem em sintonia com o mundo, percebendo as prob-
lemáticas sociais como o individualismo, a falta de valores, o 
conformismo, modismo e a falta de personalidade.

Acredito que muito mais escritores que nos proporcionam 
histórias perfeitas e incríveis de se ler, são aqueles que a partir 
de um simples jogo de palavras nos direcionam a um caminho 
diferente. Moacyr Scliar foi, é e sempre será um grande ex-
emplo disso. 
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BIOGRAFIA

O imortal Moacyr Scliar

Porto Alegre, 23 de março de 1937, no Hospital da 
Beneficência Portuguesa, nasce Moacyr Jaime Scliar, filho de 
José e Sara Scliar, oriundos de Bessarábia (pequeno país locali-
zado na Europa ocidental). Pode se dizer que sua afinidade com 
a literatura vem desde o nascimento, pois o nome Moacyr foi 
escolhido por sua mãe após a mesma ler o conto Iracema do 
escritor José de Alencar. Segundo Scliar, “os nomes são recados 
dos pais para os filhos e são como ordens a serem cumpridas 
para o resto da vida.1” 

Começou os estudos em 1943 na Escola de Educação e 
Cultura, também conhecida como Colégio Iídiche, onde sua 
mãe chegou a lecionar, estudou ali até 1948. Em 1955 foi apro-
vado na faculdade de Medicina da UFRGS, se formando em 
1962. Após isso se especializou em Saúde Pública, trabalhando 
junto ao SAMDU (Serviço de Atendimento Médico Domiciliar 
e de Urgência).

Casou-se em 1965 com Judith Oliven, com a qual teve um 
filho, Roberto. Em 1962 lançou seu primeiro livro Histórias de 
um Médico em Formação, livro em que, em forma de contos, 
o autor fala um pouco sobre sua experiência profissional na 
medicina, livro que em parte eu recomendo para quem pre-
tende cursar em tal área, pois dá uma noção, mesmo que básica, 
de como é a vida de um médico, no hospital principalmente. 
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Porém Scliar considera a obra O Carnaval dos Animais de fato 
sua primeira obra, lançada em 1968.

Autor de 74 livros ao longo de sua vida, tendo muitos desses 
adaptados para a televisão, cinema e teatro, Moacyr também 
foi colunista do jornal Zero Hora, onde escrevia sobre assuntos 
corriqueiros do dia-a-dia e medicina. Era também colunista da 
Folha de S. Paulo desde a década de 70.

Suas principais influências para criação de seus livros 
eram a medicina, a imigração, o judaísmo e claro seu estado 
de origem, o Rio Grande do Sul. Essa mistura de influências lhe 
rendiam sempre boas críticas de outros autores conhecidos. 
Segundo Luiz Antônio Assis Brasil “Cada leitor da obra do Scliar 
tem seu gênero preferido. Mas todos reconhecem nele, acima 
de tudo, seja na ficção, no ensaio ou na crônica, um estilo alta-
mente humanista, que o torna dono de valores universais.2” 

É escolhido para a cadeira de número 31 da Academia 
Brasileira de Letras em 2003, assim sendo oficialmente um 
imortal na literatura brasileira, porém só pelas suas obras e 
pela riqueza literária que esse grande homem nos deixou é 
possível dizer que, mesmo sem tal status ele sempre seria um 
imortal para os leitores, isso tudo graças ao grande empenho 
dele em nos deixar essas grandes obras devem ser lidas por 
muitos anos.

Em 27 de fevereiro de 2011, vítima de falência múltipla dos 
órgãos, Moacyr deixa o mundo material para em algum lugar 
se juntar aos outros grandes escritores que já nos deixaram, 
porém sua missão, se era a de enriquecer a cultura, foi cum-
prida com um grande êxito. Moacyr Scliar morre, mas vira um 
imortal no coração de cada leitor e de cada admirador, morre 
para entrar na história.

Notas:

1- SCLIAR, Moacyr. Disponível em <http://www.anamirandaliteratura.
com.br/12032011op.html>. Acesso em: 11 jun. 2013.
2- BRASIL, Luiz Antonio A. Disponível em: <http://www.academia.org.
br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=488&sid=298>. Acesso em: 15 
jun. 2013.
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Escrevo pelo prazer de criar situações e personagens 
(nesta ordem, infelizmente). 

                                                            Moacyr Scliar
   
Através da colocação acima, podemos vislumbrar o homem 

“Moacyr Jaime Scliar”, por ele mesmo.
Scliar nasceu em Porto Alegre no dia 23 de março de 1937, 

no bairro Bom Fim, que concentra a maior parte de comuni-
dade judaica na capital, filho de José e Sara Scliar foi alfabeti-
zado pela mãe, professora primária. Seus pais chegaram ao 
Brasil fugindo de perseguições na Rússia.

Um homem permeado pelo “prazer de escrever” e “exer-
cer a medicina”, suas duas grandes paixões. Nas palavras do 
escritor Alexandru Solomon (2011), “Seu texto sempre primou 
pela precisão e falta de enfeites”.

Em 1943,  iniciou a “educação formal”,  na Escola de Edu-
cação e Cultura, conhecida como Colégio Ídiche, onde sua mãe 
chegou a lecionar. Em 48, transferiu-se para o Colégio Rosário. 
No ano de 1955, ingressou na faculdade de medicina da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul, formando-se em 1962.

Podemos dizer que a interferência dos pais foi definitiva 
para que Moacyr se tornasse um importante escritor, visto que, 
os imigrantes judeus-russos eram grandes contadores; a mãe, 

Colégio Gama
Aluno: Wagner dos Santos - Turma: 2º ano 
Professora: Margarete Rosa Tasca Coelho
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com a visão de professora, iniciou-o cedo na leitura, e Moacyr 
desde novo,  escrevia histórias que circulavam no bairro onde 
morava, definindo assim, sua vocação para a literatura.

Em 1962, publicou o livro de crônicas “Histórias de médico 
em formação”, sua primeira obra publicada. Segundo o próp-
rio autor, durante uma entrevista no programa “Roda Viva”, 
comandado pelo jornalista Heródoto Barbeiro, Moacyr disse 
que ficou surpreso ao reler os contos publicados nessa obra, 
colocando que teve uma surpresa muito desagradável, que 
não acreditava que pudesse ter publicado aquilo, e resolveu 
não escrever mais, porém continuou escrevendo e guardando 
os textos.

Enquanto cursava Medicina, publicava contos, porém a 
primeira obra de importância  surgiu em 1968, com o título 
“O Carnaval dos Animais”, um livro de contos que alcançou 
grande repercussão crítica.

A realidade social brasileira, conhecida através do exer-
cício da Medicina, proporcionou a Moacyr a sensibilidade de 
escrever, também por ser filho de imigrantes. Na sua trajetória 
como escritor, dedica-se muito à literatura juvenil,  definindo-
a como: “um reencontro com o jovem leitor que fui, um lei-
tor que procurava nos livros um sentido para a vida e para o 
mundo”.

Em uma das inúmeras entrevistas, Moacyr colocou que: 
“A literatura não pode mudar o mundo, mas a minha geração 
achava que sim”. Daí a temática de algumas de suas obras 
estar voltada ao socialismo, ao estilo de ironia leve, a vida da 
classe média, entre outros assuntos. O inconformismo diante 
dos graves problemas sociais inquietavam Sclyar no sentido 
de provocar mudança, e podem ser percebidos  quando coloca 
:  “Em todo caso, se a literatura mudar pessoas, isso já é sufi-
ciente. E ela muda.”

Hoje, temos esse autor como um dos escritores mais rep-
resentativos da literatura brasileira contemporânea, e, para 
nós gaúchos, o orgulho é maior ainda. São mais de setenta 
livros publicados, entre romances, ensaios, contos e artigos. 
Seus livros foram traduzidos em vários idiomas, entre eles, 
alemão, francês, espanhol, inglês, italiano, hebraico e sueco.

Não cabe aqui, listarmos todas as obras de Sclyar, desta-
camos algumas citadas pela crítica como mais importantes: 
“A História de um Médico em Formação” (1962); “A Guerra do 
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Bom Fim” (1972); “O Exército de um Homem Só” (1973); “Mês 
de Cães Danados” (1977); “O Centauro no Jardim” (1980); “A 
Orelha de Van Gogh” (1988); “Olho Enigmático” (1988) e “A 
Mulher que Escreveu a Bíblia” (1999).

O crítico argentino Alberto Manguel, define Scyar como: 
“um dos melhores fabulistas brasileiros”, que foi eleito para 
a Academia Brasileira de Letras em 2003.

A sensibilidade aguçada, o desejo de justiça, o sofrimento 
de Sclyar, pode ser notado através da leitura de crônicas como: 
“Não aguento mais”, quando diz: “Senhor me dê forças/ Meus 
sonhos foram quebrados/ Meu coração em pedaços/ Não sei 
o que faço/ Estou perdido.” Percebe-se aqui um homem de 
coração imenso, que poderia ter passado a vida alheio aos 
problemas da sociedade, mas não, mostrou-se humano, alguém 
que se importava com o próximo. Também demonstrava esper-
ança em trechos como: “O importante é viver com plenitude, 
renascendo sempre, em cada manhã....”, retirado da crônica, 
“O que é importante...”.

Foi reconhecido em vida,  através de homenagens e 
prêmios, e algumas de suas obras foram adaptadas para o 
cinema. Em fevereiro de 2011, um acidente vascular cerebral 
isquêmico (AVC), tirou-lhe a vida parcialmente, digo parcial-
mente, porque este importante autor nos deixou muito de si, 
representado, através de suas obras  Segundo seu editor, Luiz 
Schwarcz, Scliar “tinha um olhar único, com ele criava um 
mundo fantástico no qual o humano estava sempre a serviço 
da literatura”.
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“O jeito é deletar – ou apagar – e começar de novo. Sempre 
melhora. Sempre.”. Afirmava o imortal Moacyr Jaime Scliar, o 
qual publicou mais de setenta livros, conquistando um abran-
gente público com suas características irônicas e sua vasta 
variabilidade de gêneros textuais. 

Sua obra consiste de contos, romances, ensaios e litera-
tura infanto-juvenil. É um escritor contemporâneo e também 
fez parte de sua fama através de suas crônicas nos principais 
jornais do país. 

Escritor gaúcho, nasceu em 23 de maio de 1937 na capital 
do Estado. Descendente de pais judeus, suas obras abordavam 
especialmente a migração de tal religião ao Brasil, escrevia 
também sobre o socialismo e a medicina (área na qual era 
formado). 

Recebeu uma grande quantidade de prêmios literários 
como o Jabuti, Associação Paulista de Críticos da Arte e o Casa 
de Las Américas. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, 
ocupando a cadeira de número 31. 

Suas principais obras são “O Ciclo das Águas”, “Estanha 
Nação de Rafael Mendes”, “O exército de um homem só” e “O 
centauro no Jardim”. Moacyr além de se dar bem com as pala-
vras era muito humano, tinha ideais que envolviam o bem de 
todos. Quem sabe o tratamento do próprio médico era colocar 

Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluno: Thaís Trevisan 
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no papel o que lhe vinha à mente, uma forma de amenizar os 
preconceitos sofridos por ser um judeu ou passar a seu público 
sua crença de que coisas boas como o amor existem. “Claro 
que há uma química da paixão, representada pelos hormônios. 
Mas a verdade é que o amor continua sendo um mistério não 
decifrado pela medicina. E é bom que seja assim. Sem o mistério 
do amor, a vida não teria graça.”. 

Suas obras foram de tamanho sucesso que os romances 
“Um Sonho no Caroço de Abacate” e “Sonhos Tropicais” foram 
adaptados para o cinema. Existiram boatos de que o escritor 
sentiu-se ofendido devido a um possível plágio de seu livro 
Max e os Felinos com o filme, ganhador de vários prêmios, As 
Aventuras de Pi, mas na verdade o escritor ficou lisonjeado 
por alguém poder ter transformado sua obra em um sucesso 
mundial com tamanha “criatividade“. 

Sem dúvidas Scliar marcou não só a literatura gaúcha 
contemporânea como a de todo País. Fez de suas histórias 
história e, em 2011, faleceu por falência múltipla dos órgãos, 
é como diz o escritor: “Você está certo, meu amigo. Não só as 
férias são curtas, a vida também”.
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Às vezes conhecemos pessoas geniais e sequer imagina-
mos como ou é sua vida. Moacyr Scliar, por exemplo, famoso 
brasileiro que se formou em medicina, mas possuía um dom 
maior para a literatura.

Um médico escritor ou um escritor médico? Os dois. Cerca 
de oitenta livros publicados e inúmeros prêmios ganhos. Belo 
escritor, belo gaúcho.

Se na literatura se destacava, como médico não poderia 
ser diferente, dentre inúmeros cargos, foi nomeado diretor do 
departamento de Saúde Pública,  e mesmo escrevendo muito, 
encontrou tempo para cursar medicina comunitária em Israel.

Nascido e criado no Bom Fim (Bairro Judeu De Porto Alegre 
), a essência judaica estava sempre presente em suas histórias, 
pois é disso que um verdadeiro escritor vive, e apesar da dis-
criminação que inevitavelmente sofria, não deixou de agir com 
maturidade e até mesmo humor sobre o assunto. 

Como não chamar de ‘’ Ser Extraordinário ‘’ alguém que 
além de permitir que reescrevessem sua historia, possuía ta-
manha humanidade para reconhecer a beleza da obra.

Médico sanitarista, gaúcho e judeu. Pessoa que viveu numa 
época em que acreditava que a literatura poderia mudar o  
mundo, talvez de fato não mude o mundo, mas se mudar as 
pessoas já será o suficiente.

Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluno: Ariane de Almeida  
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Moacyr Jaime Scliar nasceu em Porte alegre, tinha uma 
vida simples chegou a ser alfabetizado por sua própria mãe e 
mais tarde veio a cursar medicina, porém após publicas seu 
primeiro livro “história de um médico em formação” não 
parou mais.

Uma de suas obras mais conhecidas é “O centauro no 
jardim” uma história que se passa em São Paulo, onde um 
homem se sente diferente dos outros, fazendo de tudo para 
mudar. Essa figura do homem diferente (centauro) transmite 
a ideia do simbolismo judeu, ou seja, um homem que carrega 
com ele a imagem de pessoa e animal.

Desta forma, podemos relacionar a obra com outro livro 
do autor “exército de um homem só” que traz a ideia de um 
homem que mesmo que todas as suas ideias sejam contrarias 
a de todos ou outros, continua lutando e as defendendo, nem 
que seja sozinho.

Enfim, Moacyr Scliar foi um escritor que levou a literatura 
como um hobby, criando livros incríveis com características 
únicas, se transformando dessa forma um dos principais es-
critores da literatura brasileira moderna. Então a única coisa 
que temos que ter consciência é que no dia 27/02/2011 o Brasil 
perde um grande escritor.

Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluno: Ian Braga 
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O povo gaúcho, especialmente os passo - fundenses 
valoriza a arte literária, pois através dela pode-se conhecer 
nossa história, nossa gente, os sonhos de um povo guerreiro, 
porém pacífico. Sendo assim, promove o V Concurso Literário 
da Academia Passo-Fundense de Letras, bem como “a 15ª Jor-
nada Nacional De Literatura”, momento este que é possível 
valorizar, e enaltecer os homens brilhantes de “Nossa Terra”. 
Em especial, vida e obras do Imortal Moacyr Scliar.

Sem dúvida, a manifestação literária de Scliar no século 
XXI é muito significativa, portanto, não conhecer as obras 
desse fabuloso escritor é um crime, pois elas são diferentes, 
surpreendentes e fogem do cotidiano, além de romances Scliar 
apresenta á vida em família, contos sobre animais, tradições 
judaicas, entre outros. Com certeza Scliar foi um marco para a 
literatura brasileira, portador da sabedoria de um mago; amor 
de um escritor; destreza de um médico, sendo assim, demon-
strou-se um ser humano excepcional, pois teve a capacidade 
de transmitir conhecimentos diversos através de suas obras.

Nasceu em Porto Alegre em 1937, suas obras obtiveram 
várias premiações, já teve textos traduzidos para doze idiomas, 
entre suas obras destaca-se “O Centauro no Jardim”; obra que 
relata o romance de Guedali e Tita, dois jovens centauros que 
s e encontram pelos campos do Rio Grande do Sul. Scliar tam-

Escola Estadual de Ensino Médio Mario Quintana
Aluna: Marina Aparecida Rezende dos Santos 
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bém ficou conhecido como amante dos clássicos da literatura 
brasileira, um exemplo claro disto, são suas obras: “Câmera 
na mão; O Guarani no coração”, baseado na leitura de O Gua-
rani de José de Alencar; “O Mistério da Casa Verde”, baseado 
na leitura de O Alienista de Machado de Assis; “O Sertão vai 
virar mar”, baseado em Os Sertões de Euclides da Cunha, entre 
outros clássicos. Outro livro bem difundido é “O Carnaval dos 
animas”, que conta várias histórias surpreendentes, como por 
exemplo, a história da vaca Carola ou a história da alucinada 
Irma, sem contar no doutor shylock.

 Desde jovem, Scliar dedicou-se á literatura, em 1951 
conclui o ginasial e ganha o primeiro concurso literário no 
Colégio do Rosário pela publicação de um conto no Jornal 
Mural. Várias de suas obras foram adaptadas para o cinema, 
televisão e teatro. Em 2003, tornou-se membro da Academia 
Brasileira de Letras. O que dizer de um homem que adorava 
viajar, Scliar é cultura, é a paixão pela literatura, é o orgulho 
do povo gaúcho, Scliar é imortal.

 Logo, observa-se a importância desse gaúcho em nossas 
vidas, o qual amou profundamente a arte de escrever. Sendo 
assim, a Academia Passo-Fundense de Letras, através da 15ª 
Jornada Nacional De Literatura; tem a honra de enaltecer esse 
gaúcho extraordinário. Partiu, mas nos deixa suas emoções 
registradas em suas obras, tornando-se, portanto “Imortal.” 
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Nos nossos dias existem inúmeras pessoas consideradas 
“lendárias” tanto para a juventude como para adultos e idosos, 
estão entre elas artistas, cantores, compositores, famosos em 
geral e inclusive grandes escritores e poetas. 

Tomemos como exemplo o grande e imortal escritor gaú-
cho Moacyr Scliar, falecido em 27 de fevereiro de 2011. For-
mado em medicina, especialista na saúde publica e professor 
universitário, Moacyr publicou seu primeiro livro no ano de 
1962, onde deu início a uma carreira literária que será lembrada 
unanimemente por diversas pessoas de diferenciadas gerações. 

Tendo publicado mais de setenta exemplares literários, em 
vista de que algumas de suas obras foram traduzidas para certa 
de doze línguas distintas, Moacyr concorreu a vários prêmios 
e colocações durante seu “reinado literário”, muitos dos prê-
mios foram ganhos, mas nenhum com tamanha importância 
como o prêmio Jabuti, ganhado nos anos de 1988, 1993 e 2009. 

Sendo deste modo, no decorrer dos anos de carreira, Moa-
cyr teve obras adaptadas tanto quanto para o teatro, como 
para as telenovelas (Max e os felinos) e cinemas. A repercussão 
e aprovação das adaptações (dos livros para as telenovelas 
e cinema) foram tão grandes que Moacyr foi indicado para 
grandes eventos de cinema, tais como o Festival de Gramado, 
Miami, entre outros vários. 

Escola Estadual de Ensino Médio Protásio Alves
Aluna: Amanda Correa dos Santos - Turma: 2º ano 
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No ano de 2002, Moacyr se envolveu em uma polêmica 
com o criador do famoso filme “As aventuras de Pi”, no qual 
Moacyr manifestava um suposto plágio e a utilização incabível 
de argumentos de seu livro/novela “Max e os felinos” sem a 
permissão do mesmo. 

Uns anos após a polêmica, Moacyr veio a falecer no dia 21 
de fevereiro de 2011, por morte múltipla dos órgãos. Restando 
assim, a saudade e a grande admiração de muitos leitores e de 
muitas pessoas que acompanhavam e apoiavam suas grandes 
obras e escrituras. Moacyr ainda lembrado deixou na memória 
de muitos, histórias, contos, romances e crônicas. Palavras 
bonitas que serão lembradas para sempre, repassadas de ger-
ação em geração. Moacyr, para nós meros leitores serve como 
um grande exemplo de escritor gaúcho e certamente se tornou 
inspiração para futuros escritores.

E já como dizia nosso lendário escritor sobre o processo 
de criação literária:

Acredito, sim, em inspiração, não como uma coisa que vem 
de fora, que “baixa” no escritor, mas simplesmente como o 
resultado de uma peculiar introspecção que permite ao escri-
tor acessar histórias que já se encontram em embrião no seu 
próprio inconsciente e que costumam aparecer sob outras 
formas — o sonho, por exemplo. Mas só inspiração não é su-
ficiente. (SCLIAR, 2006)

Referência Bibliográfica

SCLIAR, Moacyr. A escrita de um homem só. Porto Alegre: Instituto Es-
tadual do Livro, 2006.
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Chega um dia em nossas vidas, que temos de nos libertar 
da zona de conforto em que vivemos durante os doces anos 
de nossa infância e passamos pelas fases oito ou oitenta mais 
conturbadas da nossa frágil adolescência. E para quem ainda 
não identificou, essa zona de conforto chama-se a casa dos pais. 
Moacyr Scliar é um exemplo real de quem saiu do reduto pater-
no-materno para apresentar ao mundo as instigantes histórias 
de um jovem judaico, que usou a medicina como meio adjutório 
em prol dos mais necessitados e através desta começou a 
materializar nas folhas de rascunho ideias um tanto rebusca-
das, que já haviam sendo imersas em seu mundinho infantil.  
       Sobretudo, o apoio dado por José e Sara Scliar na infância do 
“pequeno” filho mais velho, nos leva a entender a importância 
do amparo e anuência dos pais em relação ao momento que o 
filho começa a caminhar com suas próprias pernas. Quando 
chega a hora de deslindarmos certas decisões em nossas vidas, 
muitas vezes sentimo-nos como frágeis pássaros, que que-
rem voar, no entanto, não conseguem deixar o ninho vazio. 
       Para muitos pais, deixar que os filhos tornem-se independentes 
e descobridores de sua própria história, é um dilema, contudo, 
nas decisões ousadas de Moacyr, mesmo tratando de assuntos 
como medicina e judaísmo, dirigir-se à literatura ocorreu com 
o apoio de seus pais, a qual o mesmo fez em relação a seu filho. 

Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluna: Victória Elena Carbonera - Turma: 3º ano
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       Citando Scliar a partir de uma de suas crônicas, torno a 
encontrar a explicação mais perpassável para esse fato: “É a 
nossa superfície de contato com o mundo que se expande, e 
isso é sempre consolador”. À medida que aprendemos a lidar 
com nossas responsabilidades, torna-se menos árduo para nos-
sos pais aceitarem que seus pequenos pássaros aprenderam a 
voar sozinhos. Como grande exemplo de ser humano, Moacyr 
Scliar deixou para todos nós boas lições e histórias a serem 
apreciadas sem moderação. Por todas essas razões, saibamos 
que, o exército não é feito de um homem só e a síndrome do 
ninho vazio também tem cura.
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Ler uma história é viajar nela, e se possível, transcrevê-
la em cima de nossa vida, é como escutar mil vezes a mesma 
música por trazer em evidência, em cada palavra da sua estrofe 
o que estamos sentindo, pois a música e as histórias literárias 
são nosso resumo de vida.

Moacyr Scliar entra nesse contexto como um humanista, 
passando em seus contos, histórias para as pessoas se car-
acterizarem, mostrando ser além de médico, um psicólogo 
preocupado não só com a saúde física, mas também com a 
saúde mental de seus pacientes.

Apesar de ser judeu, teve sua vida igualada a uma sociedade 
cristã, sofrendo certos preconceitos, mas encontrou nos livros 
e na medicina uma forma de mudar a vida das pessoas, fazendo-
as se conhecerem por dentro. Dedicando sua vida a cuidar dos 
mais necessitados, tornou-se humilde e mais humano.

Existem curas para determinadas situações, principal-
mente na área médica, Scliar curava seus pacientes e sempre 
estava disposto a ajudar. Sua personalidade era fantástica, e 
encontrou na literatura uma cura para si mesmo, uma cura 
para sua alma.

Escola Redentorista Instituto Menino Deus
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Estava eu sentada no sofá em casa, numa quarta-feira à 
noite, tomando chimarrão e comendo pipoca, assistindo um 
futebolzinho para relaxar depois de um dia estressante. Jogo 
do Cruzeiro de Porto Alegre e do Grêmio. Tive uma lembrança 
de Moacyr Scliar; um grande torcedor do Cruzeiro. 

Moacyr faleceu em 2011. Formou-se em medicina na Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul, nossa querida UFRGS, 
e foi um escritor de suma importância para a literatura bra-
sileira. Ora, ele compunha até a Academia Brasileira de Letras.

Vários de seus livros foram transformados em filmes, 
tanto para o cinema nacional quanto para o internacional. 
Incrível o fato de todas as suas histórias, mesmo as infantis, 
serem dotadas de problemas sociais ou reflexões psicológicas 
e/ou emocionais, como em “Max e os Felinos” que serviu de 
inspiração para o fantástico filme “As Aventuras de Pi”, o qual 
possui toda uma reflexão da existência de Deus e de outros 
fatores relacionados à religião.

O escritor certamente faz falta no mundo literário, mas 
deixou a sua presença bem marcada na história da cultura 
brasileira. Então me dou conta do que estou fazendo: desper-
diçando tempo, em que poderia apreciar a genialidade deste 
autor, assistindo um mero futebol que nada me acrescenta. 
Melhor largar a pipoca, lavar as mãos e pegar um bom livro.

Escola Redentorista Instituto Menino Deus
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Este texto foi baseado na obra As palavras e o silencio do 
autor gaucho  Moacyr Jaime Scliar. A obra fala sobre um ga-
rotinho que desde criança ser escritor e todos o incentivavam a 
isso. Ele cresce e o sonho continua, mas ele não tem inspiração 
para escrever nada, porque acha que um grande escritor, como 
Shakespeare, por exemplo, sempre sofre algo muito em sua 
vida e a vida do garoto é perfeita. Não há dificuldades, não há 
sofrimentos, por isso não acredita que possa ser um escritor de 
talento, já que não tem inspiração para escrever uma historia. 

O tempo passa e quando aparece algo para inspirar uma 
tragédia, tudo se resume ao silencia, pois nada pode expressar 
tão bem a situação quanto o próprio silencio. Então, aqui vai 
minha historia.

O que é a ansiedade no ser humano, não é mesmo? Ela afeta 
nossas almas tão constantemente. Augusto estava tão ansioso 
para o encontro com a Izabela, que mal respirava, enquanto se 
arrumava no banheiro de sua casa. Estava todo atrapalhado, 
derramava perfume, sua escova de cabelo caía, fazendo com 
que trocasse de camisa três vezes.

Quando chegou ao shopping, o lugar onde havia marcado 
com ela, seu coração saiu pela boca quando a viu. Ah, A Izabela! 
Tão linda, na porta do cinema esperando por ele. Nem sabia 
como agir, o que fazer. Então, foi ate ela e lhe deu um beijo no 
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rosto. Os rostos queimavam quando se tocaram. Era evidente a 
qualquer um que os visse que se gostavam, talvez ate demais. 
Mas na juventude tudo é assim, intenso.

Izabela , por sua vez retribuiu o beijo e eles começaram a 
conversar, animados, sobre o filme, os planos para o futuro e 
outras coisas.

Tudo corria bem. Entraram, assistiram ao filme, e depois 
do cinema, na casa da izabela, augusto pediu a mão dela em 
namoro para o pai dela. Ele resistiu bastante e Augusto umas 
três tentativas. Ate provar de verdade que gostava dela, quando 
ela ficou doente e teve que fazer uma cirurgia.

Não saia do lado dela, no quarto do hospital. E foi com 
essa prova de amor e de cuidado que o pai da Iza deixou que 
namorassem. 

 Foram dois anos maravilhosos. Ele fez muitas surpresas 
românticas para ela nos aniversários e dia dos namorados. 
Fizeram viagens juntos. Tudo parecia perfeito.

Nesse momento, a doença veio a tona. Um câncer. Ten-
taram alguns métodos, mas o câncer já estava em um estagio 
avançado demais e a quimioterapia só iria fazer mal.

Os dois tinham tanta cumplicidade, conversavam sobre 
tudo e compartilhavam segredos, nunca  ficaram sem falar 
tanto tempo um com o outro quanto naqueles três meses. Não 
havia assunto. Tudo o que ocupava a cabeça dele era morte 
eminente dela. Era fato que poderia acontecer.

E aconteceu mesmo. Foi o mês mais terrível da vida de 
Augusto. A Izabela havia partido. Ponto. Vivia um inverno 
em pleno verão. Não tinha anônimo. Era muito doloroso se 
acostumar sem a presença dela. A voz. Os seus carinhos. Os 
seus conselhos. Relembrar só iria lhe fazer sofrer e isso, ele 
tinha certeza, era algo que não agüentaria. Alguém sugeriu 
que começasse a escrever para expressar aquilo que estava 
sentindo. Tentou. 

Bom, ele tinha algo para escrever. Mas ele não conseguiu. 
Nunca consegui. Porque o vazio que ela deixara nele nenhuma 
palavra poderia expressar. O silencio então se fez presente 
na vida do Augusto. O silencio tornou seu  companheiro, pois 
passou a ser a sua vida.
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Moacyr Scliar é um dos maiores autores da literatura 
brasileira. Escritor de renome nacional consagrou-se pela pub-
licação de dezenas de licros traduzidos para diversas línguas. 
Foi representante da Academia Brasileira de Letras e recebeu 
muitos prêmios literários.

Dentre suas inúmeras obras está a crônica “Vou-me em-
bora desta casa”. Esse texto tem como temática a relação entre 
pais e filhos, ou melhor, o conflito existente entre estas duas 
gerações.

Nele é narrada a história de um garoto de quatro anos que, 
revoltado com os pais, resolve sair de casa. Anuncia para os 
pais, esperando que eles implorem para ficar em casa. Mas a 
reação dos pais é inesperada e ele fica decepcionado com um 
“Vai, pode ir.”. Arruma a malinha em um saco de plástico, mas 
começa a pensar aonde para onde ir. Abre a porta, até ouvir 
uma voz de comando: “Feche essa porta, esqueça tudo e volte 
aqui.”. E é o que faz. E tudo volta ao normal... Até a próxima 
briga.

Após ler essa crônica e refletir um pouco sobre as divergên-
cias familiares que ocorrem, diariamente, em nossos lares, 
decidi escrever a minha versão para o texto.

Dezoito, solução ou não?
Todo adolescente ou pré-adolescente sonha com sua inde-

Vou-me embora desta casa
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pendência, sua maioridade, seu carro, suas festas sem precisar 
implorar nada para os pais. Todos querem começar uma vida 
com suas próprias regras. Morar sozinho seria o passo inicial. 
Em palavras resumidas pode-se dizer: os seus dezoito anos.

Começava uma segunda-feira preguiçosa e, para piorar, o 
dia estava um pouco mais escuro e nublado que de costume, 
uma daquelas típicas manhãs de inverno. Estava tomando café 
com a minha mãe, me preparando para ir à escola, quando 
vem uma ideia em minha cabeça e resolvo começar um as-
sunto com a minha mãe. Falei que final de semana teria uma 
festa numa cidade vizinha, onde mora minha amiga. Ela, já de 
cara fechada, pediu aonde eu queria chegar com toda aquela 
preparação. Com medo da resposta, prossegui e perguntei se 
eu poderia ir. Adivinhem a resposta... Um curto e grosso NÃO. 
Fiquei muito brava, não aceitei esse não. Não havia entrado na 
minha cabeça. Perguntei-lhe o dia todo e nada da permissão.

Já era sexta-feira, dia da festa, jurava que iria conseguir 
conquistar o sim tão esperado, pois durante toda a semana fui 
uma filha exemplar, realmente, fiz tudo que devia fazer e mais 
um pouco. Só faltou feijar os pés da minha mãe.

Chegou a hora, novamente eu e ela no café da manhã, clima 
tenso... Mas segui em frente. Pedi com jeitinho. Falei todas as 
precauções que eu teria o que iria e não iria fazer, mas ela não 
mudou de ideia. Disse não. Pedi o porquê e ela respondeu que 
eu não tenho idade para sair. Fiz um escândalo, falei que iria 
sair de casa. Nunca mais iria voltar. Chorei até não poder mais 
e sua reação foi simples, ao me ouvir dizer que iria sair de casa, 
disse o seguinte: “Vai, o mundo está te esperando! Pode ir! Só 
lembre-se que o mundo não é uma mãe.”. Com essas palavras 
fui para a escola, superconfusa, pois aquela frase mexeu com 
minha cabeça.

Depois da aula, fui à casa de minha colega, queria dar um 
susto em minha mãe, passei a tarde inteira lá, pensando sobre 
tudo e de como seria bom ter dezoito anos. O sol estava se 
pondo e eu não sabia mais o que fazer. Iria para casa ouvir os 
xingamentos de minha mãe, ou não? Achei melhor arriscar e ir. 
Cheguei, estava tremendo dos pés à cabeça, bati a campainha 
e é ela quem abre a porta.

Eu já estava preparada psicologicamente para qualquer 
tipo de xingamento. Mas, para minha surpresa, a recepção foi 
super calorosa, digo, super irônica. Ela me recebeu com um 
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simples: “Mas já voltou? Sentiu falta de mim?” e prosseguiu 
seu lindo discurso, porém de forma menos rígida do que eu 
esperava.

Quando ela terminou apenas respondi: “Não vejo a hora 
de ter meus dezoito anos e sair de casa!” Ela, juntamente com 
sua amiga íntima, a ironia, respondeu: “E se você continuar 
em casa com dezoito anos? Qual será a sua desculpa de não 
ter saído de casa?”.

Sem palavras, foi assim que fiquei. Baixei a cabeça e fui 
para o meu quarto. Então comecei a pensar em sua última 
pergunta. A conclusão foi simples, não terei nenhuma moral 
para falar que vou sair de casa e não sair depois dos meus de-
zoito, ou saio (arco com minhas dívidas, a partir de então serei 
responsável pelos meus atos, posso ser presa. Não terei mais 
mamãe para fazer almoço, papai para pagar as minhas contas, 
entre tantas outras coisas que não são fáceis) ou não falo nada. 

Então, eis a pergunta, dezoito, solução ou não? Pensando 
bem, independência não facilita nada, só piora... Convenha-
mos, mãe e pai são tudo! Pense bem antes de desreipeitá-los 
ou afrontá-los como fiz, pois as consequências serão todas 
contra você.
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Estava sentada em minha varanda, lendo a crônica que 
me gerou dúvidas e reflexões, aquela em que se conta da noite 
em que os hotéis estavam cheios. Mas me atrevo a concluir 
que estes estavam vazios, vazios de humildade, sinceridade e 
lotados de ganância, julgamento e egoísmo.

Fácil de confundir entre a época em que se passa a crônica, 
apenas descrevo-a como em todas já vividas, pois desde muito 
antes do meu nascer e o do seu, as variadas maneiras de jul-
gamento e preconceito já existiam.

Há na história o exemplo real, Jesus Cristo, julgado e con-
denado, sofreu pela ignorância e preconceito de um povo, 
o que, caro leitor, você pode concluir, que de lá para cá elas 
apenas evoluíram, não acha?

A roupa que você veste o representa antes mesmo de você 
falar qualquer coisa. A sua cor, seu modo de agir, de pensar, 
de se comportar. Tudo em você é analisado por quem o vê, 
assim como que você julga e fecha a porta para aquela pessoa 
que bate a sua porta e, muitas vezes, nem quer o seu dinheiro, 
tampouco hospedar-se em seu hotel, quer apenas uma infor-
mação, ou uma palavra amiga, ou um simples sorriso e você 
bate a porta na cara dela, pois ela não é bonita, nem veste a 
roupa da moda. Que tal se fizessem isso com você?

Mas leitor não esqueça, ainda estava sentada em minha 
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varanda observando as pessoas que em frente a minha casa 
passavam. Todas elas preocupadíssimas com o que vestiam e 
que imagem passariam. Foi quando a campainha tocou e você 
poderia pensar, por ironia deste destino, que talvez fosse al-
guém que quisesse hospedar-se em meu hotel.

Mas tudo se resume na simplicidade como tudo aconteceu, 
meu caro. Atravessei a sala pensativa, a ironia era o que não 
me faltava e se tivesse de mudar comportamentos, daria as 
boas vindas e deixaria entrar.

Não era o caso, ao girar a maçaneta e abrir a porta deparei-
me com a figura inusitada de Moacyr Scliar.

Caro leitor, o que você faria?
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Hoje em dia a internet torno-se o maior e melhor meio de 
comunicação do mundo e também a melhor maneira de expor 
ideias.  Na internet encontramos quase tudo que queremos. 
Mas será que a felicidade se encontra lá também?  É sobre 
esse assunto que a crônica “Felicidade não se compra. Nem 
mesmo pela internet” que Moacyr Scliar fala nos mostrando 
que dinheiro nenhum compra a felicidade. 

A internet está sempre no ajudando.  Quando queremos 
nos comunicar com alguém, comprar algo com um preço mais 
acessível ou até mesmo vender.  Quando queremos encontrar 
alguém que há tempos não via, entre muitas outras coisas.  
Mas nem sempre tem apenas um lado bom.  Muitas pessoas 
acabam ficando dependentes da internet e criam dificuldades 
para se relacionar pessoalmente com alguém, interferindo na 
vida social dela. Já outras acham que só serão felizes se viverem 
conectadas no mundo virtual e ter a vida perfeita que veem lá. 

Se soubermos ver e usar o lado bom da internet, podemos 
encontrar lá coisas que nos façam felizes, podemos encontrar 
antigos amigos ou fazer novas amizades.  Podemos até mesmo 
encontrar um novo amor ou algo bom para nosso futuro. Pois 
a felicidade é isso, são momentos bons e importantes pelos 
quais passamos. Quando sabemos usar as coisas ao nosso fa-
vor conseguimos, sim, encontrar o que queremos, até mesmo 
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a felicidade.  Mas isso não quer dizer que devemos depender 
apenas da internet para isso. 

As melhores coisas da vida são as mais simples e as mais 
puras.  Então não devemos nos prender a algo material, assim 
como o personagem da crônica, que pensava somente em seu 
sofá e nada mais, esquecendo-se da esposa, dos sentimentos 
e valores para correr atrás de um insignificante bem material 
que, facilmente, poderia ser substituído por outro. 

Um bem material, um móvel, ou qualquer outro, assim 
como a internet, são bons para proporcionar conforto e bem 
estar, mas temos que ter cuidado para não ser dependente 
deles e procurar outras formas de encontrar a nossa felicidade. 
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Moacyr Jaime Scliar nasceu no dia 23 de março de 1937, no 
bairro do Bom fim, Porto Alegre, e faleceu no dia 27 de fevereiro 
de 2011, aos 73 anos de idade, vítima de um AVC (acidente vas-
cular cerebral), em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Em toda sua vida, trabalhou como médico e escritor e 
publicou cerca de oitenta livros.  Entre uma de suas obras mais 
famosas, está o livro “O Exército de um Homem Só”, uma das 
peças de ficção da literatura brasileira mais importante pro-
duzida na década de 70. 

Neste livro, Moacyr Scliar cria o personagem Capitão Biro-
bidjan (Mayer Guiznburg), um judeu que vivia em Porto alegre, 
no bairro do Bom Fim.  O tema dos judeus é muito utilizado 
em obras do Moacyr Scliar, pois ele é descendente de judeus e 
considera injustiça todos os males feitos a essa etnia. 

Capitão Birobidjan, sozinho, tenta criar uma nova socie-
dade socialista, criticando a sociedade capitalista e tentando 
fazer um mundo melhor, mais justo e humano.  Assim, Capitão 
Birobidjan, fanático pregador de utopias, é um exército de um 
homem só. 

Um mundo melhor, mais justo e mais humano.  Quem não 
quer viver em um mundo assim? Parece que na época em que 
o Capitão Birobidjan viveu ninguém queria, ninguém o apoiou, 
tratavam-no como louco. 
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Mas, hoje, é diferente.  As pessoas acordaram, se desaco-
modaram e forma às ruas lutar pelos seus direitos, lutar por 
um país melhor para se viver, por um país mais justo onde 
não é só quem é rico que pode ter uma boa educação, bons 
serviços de saúde, boa condição de vida.  Hoje, está se tornando 
cada vez mais comum ligar a televisão e ver manifestações e 
protestos de milhares de brasileiros que estão em busca de um 
país melhor, de um vida melhor. 

Então, hoje, o Capitão Birobidjan, com certeza, estaria 
orgulhoso por ter seus ideais, finalmente, compreendidos 
pela sociedade e ver que não está mais sozinho.  Pois, agora, o 
Capitão Birobidjan deixou de ser um exército de um homem 
só para ser apoiado por milhares de brasileiros que, assim 
como ele, estão em busca de um mundo melhor para se viver.  
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De onde surge um bom escritor? Aquele capaz de levar a 
imaginação das pessoas à um mundo que não era delas, mas 
que, em um capítulo, passa a ser parte de seu íntimo. Alguém, 
algum Moacyr deve vir de um lugar especial.

Na Alemanha um episódio triste em que os “nativos” 
afirmavam que o sucesso dos judeus atrapalhava e retirava 
as chances de alemães ascenderem economicamente em seu 
próprio país. Será que o tal sucesso faz parte dessa religião? 
Pois esse judeu, mais brasileiro do que russo, não só o teve, 
como também fez história.

Desde pequeno escrevia pequenas histórias, provavel-
mente o tamanho delas foi proporcional à idade, prêmios 
cansou de ganhar, e os ganhava não porque os queria, mas 
por gosto ao que fazia. Para o seu medo procurou uma ma-
neira de eliminá-lo, tornou-se um bom médico e era capaz de 
derrotá-lo. 

Se procurar por seu nome não encontrará biografias, 
achará lendas de um homem que com palavras construía 
histórias e com as mãos as salvava.
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Certa vez, em meados de 2000, estava eu novamente em 
uma emergência de hospital, com mais uma de minhas incan-
sáveis crises de amigdalite, velha companheira de toda uma 
vida. Como todos já estamos cansados de saber, nem sempre 
somos atendidos com rapidez, são necessários alguns instantes 
para que você finalmente seja medicado. Neste ritmo de min-
has idas e vindas já estava acostumada a ficar esperando um 
pouco, assim já me adiantava levando um livro, ao qual sempre 
foi uma pílula instantânea de calmaria para meu cérebro.

No momento em que finalmente o médico chamou meu 
nome, e pude olhar para o rosto da salvação, tive aquela louca 
impressão de que já o conhecia, o que por sinal nos momen-
tos seguintes se confirma quando na passada pela farmácia 
a farmacêutica, que por sua vez toma a receita nas mãos e 
confirma minha desconfiança, falando que aquela assinatura 
era do médico e também escritor Moacyr Jaime Scliar. Com 
certeza já havia lido muitos de seus livros, como “O Centauro 
no Jardim”, “Exercito de um homem só”, enfim sempre com 
sua abordagem de temas médicos, sociais e sobre o judaísmo 
no Brasil.

Pois é neste momento que me deparo com a fortuna que 
tenho em mãos, um médico-escritor, uma consulta passa tam-
bém a ser uma sessão de autógrafos, não se pode exigir nada 
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melhor. A partir daí passei até mesmo a criar um probleminha 
somente para visitar o consultório. Todavia, minha peripécia 
não durou o tempo que gostaria, Moacyr veio a falecer em 2011, 
por um AVC, deixando a fome por novas obras, mas também 
uma grande contribuição com a história contemporânea.
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Irônico seria dizer que se transformou em estrela do céu, 
quem já brilhava entre nós: Moacyr Scliar. Escritor contem-
porâneo e especialista na área da saúde. Representava em suas 
obras seu lado humanista de ver a realidade social, através de 
um estilo leve e sarcástico. 

“A mágoa às vezes é venenosa”. Citação de Scliar, em 
relação à atitude humana que acontece frequentemente e passa 
despercebida por nós. De modo que em suas crônicas, sempre 
muito inteligentes, abordava temas do cotidiano de uma forma 
extremamente ampla e crítica. Todavia, o melhor de Moacyr 
Scliar era seu caráter humanista, explícito na mescla de suas 
obras com a medicina.

É triste saber que um artista como ele, há dois anos, tenha 
deixado a literatura brasileira. Entretanto, sabemos que con-
tinua brilhando em qualquer lugar que esteja, de forma que 
muitas outras pessoas nele possam se espelhar , não apenas 
como escritores, mas também como humanistas.
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Poemas
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1º LUGAR - POEMA

Gaúcho Imortal

Foi na capital do Rio Grande do Sul,
que em uma comunidade judaica, 
nasceu um menino
que se tornaria doutor, 
e posteriormente escritor.

Desde pequeno,
foi incentivado pela mãe à leitura,
e no campo literário,
tornou-se uma grande figura.

Ao longo dos 73 anos veio provar,
que era merecedor do forte nome, 
de um dos grandes personagens de José de Alencar.

Com a  reconhecida obra                                                                                                                     
O Centauro no Jardim”,
misturou ficção e realidade,
provando que a imaginação,                                                                                             
não tem fim.
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Na Academia Brasileira de Letras,
a trigésima primeira cadeira ocupou,
e para isso não houve disputa.
Que concorrência haveria de ter,
para quem três prêmios Jabutis,
foi digno de obter.

O espírito altruísta,
o destacou,
e com interesse pela condição humana, 
sempre lutou.
Marcou presença através da escrita e nos hospitais,
tanto nacionais, quanto internacionais.

Um autor completo,
livre de preconceitos,
a favor dos paradoxos,
da crença em Deus, e dos bons conceitos.

Como escritor,
gerações inspirou.
Como médico,
cargos importantes ocupou,
e a saúde de muitos  gaúchos,
restaurou.

Em 2011, 
vitimado por uma infecção,
seu corpo ficou estanque,
porém seu legado,
está eternizado,
na estante.

A Moacyr Scliar,
a nossa homenagem,
um homem que deixou marcas,
não fez simplesmente, uma “passagem”.
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Escola Estadual de Ensino Médio Mario Quintana
Aluna: Marina Aparecida Rezende dos Santos 

2º LUGAR - POEMA

Moacyr Scliar é mais um gaúcho surpreendente!
Mostrando para o mundo; a força da nossa gente!
Povo gaúcho é povo inteligente! 
Tem cultura, acesso á leitura, uma imaginação fértil e 
diferente...

Nasceu em Porto Alegre:
“Orgulho da capital!”
Não é á toa que todo gaúcho
é orgulho nacional.

Scliar tem muitos clássicos:
“Câmera na mão; O Guarani no coração”.
Mas bah! Que gaúcho fantástico!
Diz que vai virar mar - “O Sertão”.

E o que dizer de “O Carnaval dos animais;
A Vaca; Coelhos e até Os leões?”
Scliar é demais!
Ele mora em nossos corações!

Um Exemplo de Gaúcho
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Irma é uma mulher religiosa, e apaixonada por um ateu, 
que constantemente por satanás é tentada...
- Alô! Alô! (Diz Teófilo tomado pela raiva.).
 Então ele toma uma atitude por ela inesperada...
Ao ver Irma entre os policiais grita: - Irma eu te amava!  

“O Centauro no Jardim” é algo para imaginar...
Outro dia mesmo, pude vê-lo galopar 
pelos pampas e coxilhas do Rio Grande do Sul:
um Centauro violinista, 
um artista sobre o céu mais azul...

“A formação de Scliar é sensacional!”
Em 1951 concluí o ginasial.
Em 1962 concluí o curso de Medicina, 
No Rio Grande do Sul na Universidade Federal.

Viva! O Rio Grande gaudério 
por formar cada gaúcho com grande potencial...
“O Eterno Moacyr Scliar!
Deve ser considerado um patrimônio cultural”.

Mais um médico o Sul acabara de ganhar:
Um brasileiro; artista e dramaturgo.
“Um gaúcho exemplar!”
“Um exemplo de gaúcho!”
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Durante muitos anos, o escritor Moacyr Scliar, falecido 
recentemente, escreveu no jornal Folha de São Paulo um 
texto no qual se baseava em notícias reais. Eis aqui uma des-
sas crônicas, com a notícia verdadeira antecipando a história 
fictícia do escritor.

Um gato de estimação fez parte, durante cinco meses, da 
lista de beneficiários do Bolsa Família em Antônio João (300 
km de Campo Grande), um dos municípios mais pobres de 
Mato Grosso do Sul. O animal, chamado Billy, foi inscrito com 
nome, sobrenome e data de nascimento por seu dono, Eurico 
Siqueira da Rosa, coordenador local do programa do governo. 
Billy tinha número de identificação social, cartão magnético 
e vinha recebendo R$ 20 mensais do governo federal como 
complementação de renda. A fraude foi descoberta durante a 
visita de um agente de saúde à casa do suposto beneficiário, 
em novembro passado. Recebido pela mulher do coordenador, 
o agente quis saber por qual motivo a criança Billy Flores da 
Rosa não havia sido levada para fazer a medição e a pesagem, 
exigidas para os cadastrados no programa. A mulher estranhou 
a pergunta: “Mas o único Billy aqui é o meu gatinho”. O agente 
relatou o diálogo à prefeitura, que abriu sindicância. 

(Notícia publicada no jornal Folha de S. Paulo em janeiro de 2009).

Colégio Gama
Aluna: Aline da Rosa Muniz - Turma: 2003 - EJA
Professora: Margarete Rosa Tasca Coelho

3º LUGAR - POEMA

Texto - “Gato Família” - 
Moacyr Scliar 
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Bolsa Billy

Aqui quem mia é o Billy!
Estou magoado, 
por ter sido excluído,
e injustiçado.

Quero fazer parte desse programa,
pois sou um gato estimado,
retribuo  meus donos,
espantando os ratos.

Tenho nome e sobrenome,
fui registrado,
tenho cartão magnético.
portanto, estou documentado.

Disseram para meu dono que é fraude,
mas vejo diariamente,
que milhões são desviados,
e os responsáveis,
nem são enquadrados.

Meu dono trabalha duro,
por um salário minguado,
como filho dele,
venho pedir,
que seja recompensado.

O Bolsa Família,
não é para quem tem baixa renda?
Então pra quê sindicância,
posso provar a minha situação,
não sou gato bandido 
para ser punido.
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Sou Gato Família,
muito estimado,
meu dono lê meus pensamentos,
somos aliados.

Se for para punir,
que comece pelo Senado,
quero o ver chiado.
Por enquanto deixo aqui,
meu protesto, miado.
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Moacyr Jaime Scliar nasceu em mil novecentos e trinta e 
sete, dando assim o seu primeiro olhar

Nasceu em uma comunidade judaica, mas brasileiro era 
seu sangue

Depois de, com a própria mãe se alfabetizar, médico de-
cidiu se tornar

Anos depois começou sua vida médica, mas como escritor 
era implacável.

Seu estilo leve e irônico, fazia com que o público prestasse 
mais atenção em suas perguntas com interrogação

Seus setenta livros eram lidos por todas as idades, em 
todas as cidades

Seus livros mais importantes com certeza não irei deixar 
de citar

“O Ciclo das Águas”, “O exército de um homem só” e “O 
centauro no jardim.”

Moacyr foi e é um grande exemplo para os jovens que hoje 
aqui estão e com certeza para aqueles que ainda virão

Vão lembrar com saudade de seus livros, que eram lidos 
por todas as idades, em todas as cidades

Rico era seu vocabulário, sábio era seu caráter, seu modo 
de ser era único e especial

Escola Estadual de Ensino Médio Protásio Alves
Aluna: Rafael Enrique Cansian de Camargo
Turma: 2º ano/201  - Professora: Flávia Corazza

POEMA

O grande mestre
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E principalmente apreciado por um público nacional.

Moacyr Jaime Scliar faleceu em dois mil e onze, dando 
assim seu último olhar, para o nosso grande pesar.

Perdemos um grande escritor, mas nunca iremos esquecer 
do seu modo de viver.

Seu estilo de escrever
Era implacável.
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Quem disse que sou diferente?
Sou como qualquer outra gente;
Que anda por ai sorridente;
Pelas ruas dessa capital

Tenho uma religião e curiosidades;
Não me divido em metades;
Se for preciso escrevo mil contos;
Para revelar uma noite de sonhos.

Tanto lutei, tanto sofri;
Nem por isso desisti;
Os meus desejos todos busquei;
E o que pensava sempre falei.

Amigos e inimigos eu fiz;
Pois, sozinho ninguém e feliz;
Muitas dificuldades superei;
Mas, meus limites, jamais avancei.

Na medicina um dia ingressei;
Varias pessoas ajudei;
Com minha inspiração escrevi;
E ate lagrimas fiz cair.

Escola Estadual de Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluno: Leomar Matheus Matche
Turma:  2° Ano do Ensino Médio- Noturno/203

POEMA

Eu, Moacyr 
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Dos judeus muito falei;
Nos, livros e obras que, enfim publiquei;
Só espero orações e saudades;
Das pessoas que cativei, amizade.
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Um bebê robusto e corado.
Um menino estranho; metade ser humano metade cavalo.
O que será do pobre centaurinho,
Que ao invés de berço ganhou um ninho!

Um jovem com sonhos,
Um jovem cavalo
Correndo ao vento, 
Cabelos jogados.

Um centauro violinista,
Como equino: um alazão;
Como um homem: um artista;
Com um vazio no coração!

De repente acontece um fato inesperado
Nestes vales tão gelados.
Não sou o único centauro...
E oque vejo em minha frente uma jovem tão bonita: Tita

Um amor bem diferente
Um amor prudente,
Uma paixão eloquente
Uma história surpreendente!

Escola Estadual de Ensino Médio Mario Quintana
Aluna: Marina Aparecida Rezende dos Santos 

POEMA

Guedali e Tita!
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O centauro já não existe mais, 
pois deu lugar a um homem que não encontra á paz...
Quem diria que um cavalo um dia se tornaria bípede ?
quem diria que um homem um dia já foi quadrupede ?

Ainda hoje se escuta no Sul
O galope dos centauros; sobre o céu azul.
Quando a lua aparece os galopes se intensificam,
Tornando real o conto de Guedali e Tita.



O IMORTAL
Moacyr Scliar

Trabalhos 

selecionados no

V CONCURSO

LITERÁRIO


