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PreFáCIO

A realização do VI Concurso Literário da Academia Passo-
Fundense de Letras,  com homenagem ao escritor Ignácio de 
Loyola Brandão, comprova a seriedade e a sensibilidade das 
ações dessa reconhecida  instituição ao celebrar, permanente-
mente, a literatura, escritores, ao estimular a  leitura de obras 
clássicas e contemporâneas entre jovens, ao fazer-se presença 
constante na promoção da cultura  em Passo Fundo.

É louvável o desejo de divulgar a produção literária local, 
a produção de diferentes áreas do conhecimento  de autores 
passo-fundenses ou que escolheram esta cidade para desen-
volver suas atividades profissionais.

Nosso reconhecimento ao trabalho que vem sendo feito, 
ao longo de décadas, pela  Academia Passo-Fundense de Let-
ras pela cultura, impondo-se pela qualidade de seu trabalho, 
deixando marcas  singulares na história de Passo Fundo que, 
por força de lei, tornou-se Capital Nacional da  Literatura desde 
2006. A realização das Jornadas Literárias por 34 anos sempre 
contou com o apoio e a presença dos acadêmicos, tendo se 
configurado como uma movimentação cultural de grandeza 
maior, estimulando a proliferação de ações literárias no mu-
nicípio e na região.

O homem

Nascido numa família simples  em Araraquara, São Paulo, 
em 1936, Loyola sempre alimentou  grandes sonhos que, certa-
mente, implicavam sua saída do interior em direção à capital. 
Filho de Antônio Maria Brandão e Maria do Rosário Lopes 
Brandão, seu gosto pela leitura  se deve à influência recebida 

IGNáCIO De LOYOLA BrANDÃO  
o homem, o escritor amigo das 

Jornadas, o cidadão passo-fundense
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de seu pai. Essa realidade  inspirou a obra O menino que ven-
dia palavras.  Muda-se para São Paulo em 1956 quando passa 
a trabalhar no Jornal Última Hora.  Exerce o jornalismo desde 
1936, trabalhando em diferentes jornais e revistas.. Circulou 
entre a Europa e o Brasil. Alcançou sucesso nacional com o 
romance Zero, de 1975, tendo sido publicado pela primeira vez 
na Itália, permanecendo proibido no Brasil até 1979,  passando 
a ser um dos mais destacados escritores da “geração 70”.

Sua trajetória como escritor tem sido impulsionada por seu 
talento e por sua determinação, manifestando-se criticamente 
em todos os momentos da realidade brasileira. Competência 
tem sido sua marca ao lado da sensibilidade que o torna sin-
gular.

Tem três filhos, Daniel, André e Rita e quatro netos, Estela, 
Pedro, Lucas e Felipe. Junto com sua esposa Márcia Gullo, con-
stitui uma família muito especial, muito criativa, muito afetiva, 
em que seus membros circulam com muita sensibilidade entre 
as linguagens artísticas.

Em 1996, precisou enfrentar  delicada  cirurgia ao desco-
brir um aneurisma cerebral. Veia bailarina é o nome da obra 
escrita a partir desse episódio, considerando as dificuldades 
de uma enfermeira apanhar sua veia antes da operação. Entre 
suas principais obras, encontram-se Bebel que a cidade comeu, 
Zero, Não verás país nenhum, Cabeças de segunda-feira, O beijo 
não vem da boca;, A rua de nomes no ar, O homem de furo nas 
mãos e outras histórias, O homem que espalhou o deserto, Os 
melhores contos, O anjo do adeus, O mel de ocara, Os olhos 
cegos dos cavalos loucos, A última viagem de Borges: duas 
possibilidades de encenação,A voz das estrelas: a história dos 
primeiros 30 anos do Clube de Criação de São Paulo,Acordei 
em Woodstock: viagem, memórias, perplexidades, Cadeiras 
proibidas: contos, Calcinhas secretas e outras crônicas ,Crôni-
cas: para ler na escola,  Dentes ao sol, Desvirando a página: a 
vida de Olavo Setúbal, Não verás país nenhum, Noite inclinada: 
romance, O anjo do adeus: sacanas honestos jogam limpo jogos 
sujos, O homem que espalhou o deserto, O homem que odiava 
a segunda-feira: as aventuras possíveis, O menino que não teve 
medo do medo, O menino que perguntava, O verde violentou o 
muro: vida em Berlim antes e agora, Ruth Cardoso: fragmentos 
de uma vida, O Segredo da Nuvem, 2006.SESC, 50 anos
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O escritor amigo das Jornadas

Em agosto de 1983, Loyola encontrou no aeroporto  os 
escritores Otto Lara Rezende, Millôr Fernandes, Antônio 
Callado, Fernando Sabino. Perguntou-lhes de onde vinham. 
Respondeu-lhe Otto Lara: De Passo Fundo. Da Jornada Nacional 
de Literatura. Nunca estiveste lá? Isto significa que não és um 
bom escritor. Nessa atmosfera de camaradagem, de muito hu-
mor, Loyola recebe a primeira notícia das Jornadas Literárias 
de Passo Fundo. Em 1985, é convidado por Josué Guimarães 
e por Tania Rösing para participar do evento. Prontamente 
aceitou o convite. Chega a Passo Fundo e se encanta com o 
público que havia lido alguns títulos de suas obras. Entra em 
empatia com os participantes, predominantemente profes-
sores. De maneira carinhosa e competente, dialoga com a 
plateia sobre sua criação literária. Foi tamanho o interesse 
do público que o número de perguntas enviadas ao escritor, 
ao serem respondidas, ultrapassariam a disponibilidade do 
tempo para as respostas. Loyola prometeu responder e  enviar 
as respostas para serem publicadas pelo Jornal O Nacional. 
Ninguém acreditou. Ele cumpre a promessa e as respostas são 
publicadas no mesmo ano. 

Como um presente da organização da 2ª Jornada Nacional 
de Literatura (1985), Loyola recebeu uma camiseta em cor 
vermelha onde estava escrito Literatura no peito. Gostou da 
camiseta e prometeu usá-la no primeiro programa de televisão 
para o qual fosse convidado. Assim fez. Começou a divulgar 
as Jornadas em São Paulo e no Brasil por onde andava. Con-
vidamos para participar novamente em 1988, dois anos após 
a morte de Josué Guimarães, incentivador das Jornadas e seu 
coordenador dos debates por três edições (1981, 1983, 1985). 
Loyola veio e começou a exercer a função de coordenador dos 
debates, para a qual tinha a maior competência e sensibilidade. 
Fez esse trabalho desde 1988 até 2013, quando da realização 
da última edição das Jornadas, encerradas por decisão dos 
dirigentes das instituições promotoras, a Universidade de 
Passo Fundo e a Prefeitura Municipal, decisão essa que des-
considerou um sonho coletivo,  e que se transformou numa 
movimentação cultural de formato e grandeza indescritíveis, 
com reconhecimento nacional e internacional.

Sua participação nas  Jornadas foi marcada pela empatia 
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com as diferentes plateias, pelo senso de humor, pela criativi-
dade, pela crítica a tudo e a todos que interferiam na promoção 
da educação e da cultura. Explicitava sua indignação por in-
stituições e pessoas  que tentavam criar dificuldades para a 
realização das diferentes edições das Jornadas  Sempre criativo. 
Fomentou o uso ficcional do espaço da cuia, existente na Praça 
Marechal Floriano em Passo Fundo. Muitos encontros amo-
rosos foram imaginados. Muitas propostas indecorosas foram 
feitas no universo ficcional. A cuia passou a ser um símbolo 
no contexto das Jornadas. Participantes de diferentes regiões 
brasileiras passaram a fotografar essa relíquia da tradição 
gauchesca. São de sua autoria as palavras a seguir:

“... na minha cabeça e na de milhares de pessoas que par-
ticiparam das Jornadas, a cuia é algo fantástico, mítico, é uma 
coisa que oferece sonhos (e quem sabe realizações) e ilusões. A 
cuia é o desejo, a vontade, a excitação, mil sensações afloradas 
à pele, é o frisson contínuo, é o motor energético que mantém 
a Jornada em pé. Porque se a Jornada fala de literatura, a cuia 
oferece a fantasia e desenvolve a imaginação. Ela é o delírio, a 
loucura, ela é o pecado, a transgressão, ela é que abre desejos 
proibidos, acelera adrenalinas.

Vir à Jornada e não ser anunciado nos rituais da cuia é não 
ter conhecido o paraíso, é ter se recusado a uma pequena fatia 
do Éden. Pois a cuia é a chave de mil mistérios. Ela nos torna 
humanos, sensíveis, delicados, ternos, agressivos, alucinados. 
A cuia é festa e  é intimidade, a cuia é a chave do próprio con-
hecimento. Não conhecer a cuia durante a Jornada é se descon-
hecer, é não saber o que significa a entrega, o despojamento, 
a sensualidade, é não ceder ao grito da carne que nos torna 
mortais e vulneráveis.

Cuia inacessível, cuia jamais decifrada, cuia desejada, cuia 
que persegue os sonhos. Cuia que pode até mesmo não existir.”

Ao longo das diferentes edições, Loyola criava situações, 
fantasias, piadas para apresentar ao público que sempre de-
lirava. Sua presença começou a confundir-se com as Jornadas. 
E o que é melhor: por onde andou, divulgou o que se fazia em 
Passo Fundo. Contribuiu com sua crítica. Contribuiu com a 
indicação de nomes de escritores nacionais e estrangeiros. 
Intermediou contatos com convidados até certo ponto difíceis 
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de aceitarem o convite para participarem de evento literário 
fora do eixo Rio-São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, 
mais precisamente em Passo Fundo. Indicou possíveis patroci-
nadores. Atuou de forma incansável juntamente com Alcione 
Araújo, o filósofo amigo, pela continuidade, pela trajetória 
crescente, pelo sucesso das Jornadas. Mais recentemente, 
com a morte de Alcione, passou a ter a companhia de Luciana 
Savaget na coordenação dos debates, continuando a atuar com 
muita criatividade, planejando e realizando em conjunto com 
Luciana  situações inusitadas para o público. Loyola trabalhou 
pelas Jornadas. Vibrou. Torceu pelo seu sucesso.  Levantou 
sua voz contra o encerramento das Jornadas. Sintonizou sua 
indignação com a de Luciana Savaget, Marcelino Freire, Mário 
Corso, Carpinejar mobilizando centenas de escritores, artistas, 
milhares de  leitores para se manifestarem sua indignação  
contra essa decisão , insensível, pouco inteligente, desrespei-
tosa à formação de leitores e à formação de públicos para as 
artes, pela qual tentam apagar ideias construídas no coletivo 
de empreendedores culturais.

O envolvimento da comissão organizadora das Jornadas  - 
professores, funcionários, monitores, jornadetes, alunos - com 
Loyola foi sempre de muita aproximação, de muita amizade, 
de muito respeito pelo carinho que ele, ao lado de sua família, 
sempre dedicou ao nosso projeto de 34 anos. Falar do escri-
tor Ignácio de Loyola Brandão era e continua sendo falar do 
Loyola amigo, simpático, carinhoso, sensível, empreendedor.

A atuação de Loyola nas Jornadas Literárias de Passo Fundo 
passou por conferências, participação em painéis, coordenação 
de debates, encontros com públicos, infantis e juvenis, atendi-
mento à imprensa. Passou também por sugestões no formato, 
na participação de novos autores na programação, na indi-
cação de fontes financiadoras.  Loyola foi um grande presente 
recebido pelas Jornadas por seu comprometimento sensível.

O cidadão passo-fundense

Por iniciativa determinada e pertinente do presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores,     Márcio Luís Tassi, durante 
a realização da 15ª  Jornada Nacional de Literatura , foi apre-
sentado projeto de sua autoria para a concessão do título de 
Cidadão Passo-Fundense ao escritor Ignácio de Loyola Brandão, 
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a ser entregue na sessão de encerramento da Jornada. A  justifi-
cativa “por serviços prestados à cidade de Passo Fundo” nunca 
teve abrangência tão grande, tão profunda, tão significativa, 
considerando toda a participação e a contribuição do ilustre 
escritor à causa , das Jornadas Literárias, motivo maior da con-
cessão do título de Capital Estadual e Nacional da Literatura 
a Passo Fundo. O escritor Ignácio de Loyola Brandão, além de 
amigo das Jornadas, passa a ser cidadão passo-fundense, título 
que engrandece  todos os que vivem nesta cidade por nasci-
mento ou por opção profissional. O encerramento do ciclo de 
34 anos das Jornadas Literárias aconteceu, por isso mesmo, 
com a celebração dos escritores, da literatura, da cultura em 
toda a sua complexidade. A importante homenagem  que ora 
é feita pela Academia Passo-Fundense de Letras ao escritor 
Ignácio de Loyola Brandão ratifica  essa dimensão.

Tania M. K. Rösing
Coordenadora do Centro de Referência de Literatura 
e Multimeios
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PresIDeNTe DA APLeTrAs

O adulto de hoje, chegado aos 56 anos de vida, ora ocu-
pando o honorável cargo de presidente da Academia Passo-
Fundense de Letras, ao se deparar com a tarefa de escrever 
essas breves palavras sobre o “Concurso Literário O Irreverente 
Ignácio de Loyola Brandão” e as circunstâncias que o envolvem, 
não pode deixar de rememorar o então jovem de 17 anos que 
era, em meados dos anos 1970, quando teve a oportunidade de 
participar de um certame similar. Na ocasião, a organização 
que congregava as Entidades Assistenciais de Porto Alegre, 
promoveu um concurso de redação dirigido aos estudantes 
do 2º Grau (atual Ensino Médio), sobre o tema “Faça do seu 
Natal um Momento de Amor”. Eu, assim como os estudantes 
que assinam os textos que integram o conteúdo desse livro, 
despretensiosamente, participei do concurso. E, pra minha 
felicidade (e surpresa), obtive a primeira colocação. 

Sem muitas referências literárias, usei, para compor o meu 
trabalho, os comerciais natalinos veiculados na época, com 
destaque para o de uma rede de lojas de vestuário que tinha 
como mote “O Papai Noel mais amigável da cidade”, e sob a 
inspiração do livro “Terra dos homens”, de Antoine de Saint-
Exupéry, que havia recém lido, dando o cunho sociológico ao 
trabalho, em estilo colagem usado na música “Alegria, Alegria”, 
do Caetano Veloso, sucesso no momento (por ser trilha de 
abertura da novela “Sem lenço, Sem Documento”), consegui 
produzir a peça vencedora.

Não houve troféus e nem certificados para quem partic-
ipou do concurso que mencionei. Tampouco as redações foram 
reunidas em uma publicação qualquer. Não obstante, passados 
quase 40 anos, ainda guardo com carinho especial a premiação 
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(simbólica) que recebi: dois livros do Jorge Amado (Cacau e Os 
Pastores da Noite). Eles são caros para mim e as únicas provas 
que tenho do que acabei de relatar, pois nas dedicatórias consta 
o feito. Mas, da minha redação propriamente dita, não há um 
vestígio sequer. Eu tenho apenas uma vaga lembrança dela e 
nem sequer seria capaz de reescrevê-la hoje. Até porque eu 
mudei. Mas, por que estou fazendo tanta questão de frisar esse 
fato? Elementar, meu caro leitor, para realçar a importância 
desse livro, que reúne todas as contribuições dos partici-
pantes do “Concurso Literário O Irreverente Ignácio de Loyola 
Brandão”, como um registro histórico de relevância. Os trabal-
hos que foram produzidos, graças a esse livro, jamais cairão na 
categoria dos chamados textos perdidos para sempre. E esse é 
um privilégio que ninguém pode tirar dos autores dessa obra.

Em especial, faço questão de dirigir o meu muito obrigado 
a você professor que estimulou o seu aluno a participar do 
concurso. Imagino a satisfação que o verdadeiro mestre sente 
nessa hora, ao ver a concretização de um trabalho materiali-
zada em livro. E mais ainda em se tratando de um livro que 
foi editorado com esmero e que está sendo lançado em um 
evento do quilate do 13º Seminário Internacional de Pesquisa 
em Leitura e Patrimônio Cultural, com a presença do escri-
tor homenageado, Ignácio de Loyola Brandão. Eu não tenho 
qualquer dúvida que, para os participantes, valeu a pena o 
esforço despendido. O tempo vai se encarregar de provar isso.

Não posso deixar de agradecer e cumprimentar aos or-
ganizadores do “Concurso Literário O Irreverente Ignácio de 
Loyola Brandão”, acadêmicos Pia Elena Zancanaro Borowski, 
Marisa Potiens Zilio e Agostinho Both, pelo trabalho realizado. 
Também merece o nosso reconhecimento a comissão julgadora 
dos trabalhos, formada por representantes da Academia Passo 
Fundese de Letras, Dilse Piccin Corteze, Marilise Brokstedt 
Lech e Marisa Potiens Zilio, e pelas doutorandas do Programa 
de Pós-Graduação em Letras da UPF, Raquel Aparecida Cesar 
da Silva e Deisi Luzia Zanatta.

Ainda, são dignos de menção e agradecimento, o apoio que 
recebemos da Prefeitura de Passo Fundo, por intermédio do Sr. 
prefeito Luciano Azevedo e do Sr. secretário titular da SEDEC, 
Pedro Almeida, da  7ª CRE, na figura do coordenador  Prof. San-
tos Olavo Misturini, do PPGLetras da UPF, via a coordenadora 
Profa. Fabiane Verardi Burlamaque, e da coordenação do 13º 
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Seminário Internacional de Pesquisa em Leitura e Patrimônio 
Cultural, na figura da professora Tania Rösing.

Por fim, aos escritores que produziram os textos que 
compõem esse livro, a nossa mensagem de reconhecimento 
que vocês fizeram a parte que lhes competia para transformar 
a Capital Nacional da Literatura, inegavelmente uma cidade 
leitora, em também uma cidade escritora. 

Gilberto R. Cunha
Presidente da Academia Passo-Fundense de Letras
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Luciano Palma de Azevedo
Prefeito de Passo Fundo

PreFeITO De PAssO FuNDO

A educação é uma das áreas prioritárias do governo mu-
nicipal e a mais promissora quando pensamos no futuro que 
queremos e nas reais potencialidades de nossas crianças e 
jovens. O VI Concurso Literário da Academia Passo-Fundense 
de Letras em 2015 vem reforçar a visão de que o ensino é o 
caminho mais acertado. A leitura anda de mãos dadas com a 
educação e a formação de leitores coloca-se de maneira ur-
gente a ser pensada. Por isso, a iniciativa do concurso promove 
a produção literária e o prazer em ler. Além de fortalecer a arte 
da literatura em nossa cidade, é possível despertar o interesse 
dos jovens e reconhecer o surgimento de novos leitores.
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Um escritor é alguém capaz de se deslumbrar com o 
mundo que vê – pela beleza ou pela tragédia – e de fazer out-
ros se deslumbrarem com o que ele vê. Em outras palavras, é 
aquele que faz ver com os seus óculos, através do seu olhar. 
Alguém capaz de encontrar um fio condutor e daí compor um 
significado. 

Assim é Ignácio de Loyola Brandão: uma pessoa que ajudou 
a construir olhares diferenciados em relação ao cotidiano, às 
pessoas, às cidades, à vida, enfim. 

A sua aventura no mundo das letras se tornou pública em 
1952, quando publicou uma crítica de sua autoria no jornal 
Folha Ferroviária. Depois, passou a escrever no jornal Última 
Hora, para o qual escreveu mesmo estando na Itália, em 1957. 
Retornando ao Brasil, em 1988 publica “A rua de nomes no ar”, 
livro de contos e crônicas, seguido de “O homem que espalhou 
o deserto” e  “Sonhando com o demônio”.

Em 2000, Ignácio de Loyola Brandão ganhou o Prêmio 
Jabuti na categoria Contos e Crônicas pelo livro “O Homem 
que odiava a segunda-feira”.

Foram várias obras nacional e internacionalmente con-
hecidas: “Zero”, “Depois do sol”, “Bebel que a cidade comeu”, 
“Não verás país nenhum”, “O beijo não vem da boca”, “O gan-
hador”. “O homem do furo na mão”, “Manifesto verde” “Veia 
bailarina” e tantos outras.

Autor polêmico, Loyola é visionário em diversos aspectos, 
como na obra “Não verás pais nenhum”, em que mostra uma 
realidade catastrófica do Brasil que não tinha água, vivia em 
um calor insuportável e com alimentos limitados. Um livro 
que fala sobre um país devastado pelas mudanças climáticas 
e quase insuportável de se viver. Na época em que escreveu a 
obra, o autor já mostrava uma realidade cada vez mais próxima: 
que a crise do futuro não seria do petróleo, mas sim da água. 

COOrDeNADOr DA 7ª CRE
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Enfim, Loyola se constituiu, ao longo dos anos, como 
um dos grandes expoentes nacionais da literatura, capaz de 
desencadear, junto aos jovens leitores, o enriquecimento cul-
tural, implementando práticas no contexto social através da 
construção criativa do que fazer, onde o aprender é prazeroso 
e o interagir socialmente é uma consequência. Em resumo, a 
leitura é a grande responsável por formar uma consciência 
crítica e  construtiva da realidade. 

É nesse sentido que nós, da 7ª Coordenadoria Regional 
de Educação, incentivamos nossos professores a explorarem 
a literatura para promover o crescimento cultural e ético do 
cidadão. Na literatura reside a solução para muitos dos proble-
mas sociais que enfrentamos. Ela é, nessa instância, um remé-
dio natural e sem contra indicações, que deve ser oferecido às 
crianças e adolescentes como algo prazeroso e mágico. 

E é nesse sentido que Ignácio de Loyola Brandão se in-
staura: como um desbravador de horizontes, um construtor 
de cidadania, e, justamente por isso, nosso grande aliado nos 
processos educacionais voltados para a construção de um 
mundo melhor para todos.

Santos Olavo Misturini
Coordenador Regional de Educação
7ª CRE – Passo Fundo/RS
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COOrDeNAçÃO - O HOmeNAGeADO

O irreverente Ignácio 
de Loyola Brandão

Nasce no dia 31 de julho de 1936, dia de Santo Ignácio de 
Loyola, na cidade de Araraquara, interior de São Paulo, um 
dos maiores nomes da literatura contemporânea, Ignácio de 
Loyola Lopes Brandão, filho de Antônio Maria Brandão conta-
dor, funcionário da Estrada de Ferro Araraquarense, e Maria 
do Rosário Lopes Brandão. 

 O seu gosto por escrever já vinha da infância, quando ob-
servava seu pai redigir pequenos discursos para festas religio-
sas. Dele herdou também o hábito de leitura. Tinha em casa, à 
sua disposição, uma biblioteca de mais de quinhentos volumes, 
coisa rara na cidade. Fascinado por dicionários, chegou a tro-
car com seus colegas de classe palavras por bolinhas de gude 
e figurinhas. Mais tarde, esse fato acabou se transformando 
no conto “O menino que vendia palavras”.

 Nas tardes quentes e monótonas do interior paulista da 
década de 50, depois de terminadas as aulas, era programa 
infalível, do adolescente araraquarense, ir ao cinema ou à 
biblioteca. Desde os 12 anos já lia sobre cinema e, aos 15, na 
Biblioteca Municipal de Araraquara, travava conhecimento de 
todos os críticos de cinema do Rio de Janeiro. Completamente 
encantado pela sétima arte, acabou tornando-se crítico cin-
ematográfico do jornal ̈ O Imparcial¨ em troca de uma entrada 
permanente, oferecida pelo dono do cinema.

Em 1957, mudou-se para São Paulo a fim de estudar direito 
e foi trabalhar no jornal ¨Última hora¨ como repórter, encar-
regando-se da seção Ronda dos Bairros. Foi uma experiência 
que lhe permitiu conhecer bem a cidade e lhe forneceu um 
vasto material que, mais tarde, ele iria transformar em ficção. 

Sua primeira obra, ¨Depois do sol¨ (1965), um volume de 
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contos, focalizava o ambiente noturno de São Paulo com suas 
personagens características. Mais tarde viriam, ̈ Zero¨, um dos 
principais romances brasileiros do século XX (retrato lúcido de 
um período de repressão violenta, em linguagem inovadora, 
quase experimental), e ̈ Não verás país nenhum¨, que ele mes-
mo considera emblemáticos, e uma quase premonição sobre 
a queda do muro de Berlim em, ¨O verde violentou o muro¨. 

Como jornalista de sucesso e prestígio, foi editor de revis-
tas como ¨Claudia¨, ¨Planeta¨, ¨Vogue¨ e ¨Lui¨ e colaborador 
semanal no jornal ¨O Estado de S.Paulo¨ até os dias de hoje.  

Ignácio de Loyola Brandão tem 40 livros publicados, en-
tre romances, contos, crônicas, biografias, viagens (Cuba e 
Alemanha) e infantis.  Destaca-se, em meio a tantos, o Prêmio 
Jabuti como Melhor Livro de Ficção de 2008, por O menino 
que vendia palavras¨  e, no final de 2012, publicou “A solidão 
no fundo da Agulha”, que conta passagens de sua vida, desde 
a adolescência em Araraquara, sempre acompanhadas de 
canções, relacionadas às histórias, na parceria de sua filha, 
Rita Gullo. 

Seus livros estão traduzidos em inglês, italiano, espanhol, 
húngaro, tcheco, alemão e coreano e, adaptados para o cinema, 
teatro e televisão. É membro da Academia Paulista de Letras. 
Respeitado por seus pares, reconhecido pela qualidade de sua 
obra. 

Desde 1988, coordena os debates das Jornadas Literárias de 
Passo Fundo - um dos maiores eventos literários da América 
Latina- contribuindo decisivamente na organização de cada 
edição.  Como reconhecimento pela relevante dedicação ao 
projeto e à difusão da leitura, lhe foi concedido, no dia 31 de 
agosto de 2013, o título de Cidadão Honorário de Passo Fundo. 

“Viver significa, entre outras coisas poder escrever.” Esta 
frase dita por Ignácio de Loyola Brandão logo após sua longa 
recuperação de uma cirurgia para retirada de um aneurisma 
cerebral, experiência registrada no livro, ¨Veia bailarina¨, 
revela o prazer com que, ainda hoje, o autor escreve suas 
crônicas e nos convida a pensar que, com risos e dramas, a 
vida sempre vale a pena.

Pia Elena Zancanaro Borowski



21

O irreverente Ignácio
de Loyola Brandão

A iniciativa da Academia Passo-Fundense de Letras já faz 
história ao promover, de dois em dois anos, um concurso lit-
erário junto às escolas. A densidade desta ideia está inserida 
nos propósitos da própria academia. Por regime estatutário 
ela se obriga a promover a cultura em geral e ampliar as pos-
sibilidades de publicação e expansão das obras dos autores 
locais e nacionais. Anteriormente a isso a Academia percebeu 
que as obras de autores não podem ficar inscritas somente no 
ambiente da Academia. Para tanto sobram argumentos para 
provocar a comunidade a escrever. Pareceu aos acadêmicos a 
importância das escolas participarem desta motivação. Assim, 
elegendo-se escritores, de conteúdo e de forma, capazes de 
atrair os alunos, pensou-se um caminho fértil para promoção 
e criação da literatura, os quais são convidados a escrever 
sobre autores qualificados. Desta maneira os autores estimu-
lam a formação de novos escritores.  Os escritos dos alunos 
em torno de obras de autores selecionados são reunidos para 
compor uma seleta de textos, resultando numa publicação. O 
concurso está inserido dentro duma ideia ainda maior. A ini-
ciativa faz parte do projeto APL nas escolas, o qual se destina 
a promover o prazer da leitura em suas diversas formas de 
expressão, bem como, promover a visibilidade dos escritores 
passo-fundenses, integrando a APL às escolas municipais, 
estaduais e particulares.

O desenvolvimento desse projeto justifica-se, também, 
pelo comprometimento da Academia Passo-Fundense de Letras 
em incentivar a Literatura e a correta utilização da Língua Por-
tuguesa, buscando expandir a arte literária, em qualquer dos 
seus gêneros, além de assegurar a expansão e o fortalecimento 

COOrDeNAçÃO - APreseNTAçÃO
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da cultura. Assim a APL cumpre sua função social e comuni-
tária. Para tanto, ainda, os autores da academia se dirigem às 
escolas, dialogando com os professores de literatura para as-
sumirem solidariamente com seus alunos tanto a organização 
do concurso, bem como na apresentação e discussão das obras 
de autores locais. 

A atenção neste início de ano de 2015, a exemplo de outros 
cinco concursos realizados, visa trazer autores de reconhecida 
importância literária. 

A escolha do sexto concurso recaiu sobre o escritor Ignácio 
de Loyola Brandão. Diversas são as razões para esta escolha. A 
primeira diz respeito à sua produção literária. Inúmeras são 
suas obras qualificadas pela crítica brasileira. Razão não menos 
importante se constitui em torno de seus leitores. A produção 
rica de livros infanto-juvenis se aproxima dos interesses e 
dos esforços da APL. Passo Fundo possui, ainda, um dívida de 
gratidão e de reconhecimento a Ignácio Loyola Brandão por sua 
presença nas jornadas nacionais e internacionais de literatura. 
Sua influência e promoção na divulgação desta iniciativa da 
Universidade de Passo Fundo, sem dúvida, fez e faz a diferença 
em seu sucesso. Reúne-se a estas razões a amizade deste autor 
para com nossa cidade. 

A importância do sexto concurso  se reveste, portanto, de 
nova dimensão pelas considerações acima referidas. De fato, 
a Academia Passo-Fundense de Letras mostra sua abertura e 
promoção da Literatura. A parceria com escritores locais e 
nacionais, a aproximação com escolas vem dizer da sua re-
sponsabilidade face a arte de ler e escrever. 

Que os textos de nossos alunos em torno de Ignácio Loy-
ola Brandão, reconheçam sua grandeza e façam nascer novos 
escritores.  

Agostinho Both
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Projeto do VI Concurso Literário
O irreverente Ignácio de Loyola 

Brandão

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

Letras
“O irreverente Ignácio de Loyola Brandão”

 “Escreve-se para não ser solitário e por amor aos outros; 
se você não tiver essa solidariedade, é bobagem escrever.” 

Ignácio de Loyola Brandão

“Viver de esperança torna as pessoas passivas. Para 
transformar a esperança em realidade é preciso usar forças, 
mobilizar-se.”  

Ignácio de Loyola Brandão

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

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

PROJETO LITERÁRIO DA ACADEMIA 
PASSO-FUNDENSE DE LETRAS - 2015

DESTINADO AOS ALUNOS DE ENSINO MÉDIO 
DAS ESCOLAS DE PASSO FUNDO
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III – CRONOGRAMA:

Mês 11/14 -Entrega do projeto na SEDEC, com vistas a ob-
tenção de apoio na divulgação e produção do livro que reunirá 
os textos dos vencedores do concurso.

Dia     /14  às 14h apresentação do Projeto ás Coordenações- 
7ª CRE

Dia 20/11/14 ás 13h 30 apresentação do Projeto aos Ge-
stores da 7ª CRE

Dia 04/12/14 - Lançamento do IV Concurso Literário no 
decorrer da Sessão Solene de encerramento das atividades de 
2014, da APLetras.

De 18/02/15 a 06/03/15 - visitas às entidades apoiadoras e 
escolas participantes..De 06/03 a 08/03/15 - encaminhamento 
do presente projeto para as escolas,via e-mail. 

Encaminhar os textos para:
Marisa Zilio    mpzilio@gmail.com     tel -99646542
Pia Helena       piahelena2011@hotmail.com    tel- 99762799

Dia 05/06/15 – data limite para o recebimento dos trabal-
hos selecionados pelas escolas.

De 10/06 a 30/07/15 – avaliação e seleção, pela comissão 
julgadora a ser formada pela comissão organizadora do con-
curso literário, dos trabalhos recebidos.

Dia 10/09/15 - 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.

1º de outubro de 2015 - lançamento do livro composto pela 
coletânea dos trabalhos selecionados, no decorrer do evento 
Jornada em Ação: 13º Seminário Internacional de Pesquisa em 
Leitura e Patrimônio Cultural.
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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 A MODALIDADE DOS TRABALHOS
Artigo 4 – Os gêneros literários poderão ser: a) resenha de 

alguma das principais obras do autor; b) poemas; c) biografia do 
autor; d)textos criativos relacionados à vida e à obra do autor. 

Parágrafo único – Serão aceitos e avaliados os textos in-
éditos, produzidos em no máximo quatro laudas (letra Times 
New Roman –  Tamanho 12) .

CAPITULO lll – 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 Irreverente Ignácio de Loyola Brandão no seu plano 
político 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 2015; preparar os alunos para 
a produção de resenhas, prosa e releitura poética a partir das 
obras de Ignácio de Loyola Brandão, avaliar os trabalhos dos 
três níveis do ensino médio, e enviar os de maior destaque à 
APL dentro do prazo previsto no cronograma. 

CAPÍTULO V – 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. 
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CAPÍTULO VI – SOBRE A COMISSÃO JULGADORA
Artigo 6 – A comissão julgadora será composta por mem-

bros da Academia Passo-Fundense de Letras e por represent-
ante da comunidade, aptas para a tarefa e alunas do Curso de 
Doutorado e Mestrado em letras.

ESPORTES
A Saga de um Campeão (1996 - sobre o São Paulo FC)

CONTOS
• Depois do sol (1965)
• Cadeiras proibidas (1976)
• Obscenidades para uma dona de casa (1981)
• Cabeças de segunda-feira (1983)
• O homem do furo na mão (1987)
• O homem que odiava segunda-feira (1999)
• Pega ele, Silêncio (1976)
• Solidão no fundo da agulha (2011)

OBRAS ESCRITAS
• Não verás país nenhum (1981)
• A rua de nomes no ar (1988)
• Manifesto Verde (1989)
• Strip-tease de Gilda (1995)
• Sonhando com o demônio (1998)
• Calcinhas secretas (2003)

ROMANCES
• Bebel que a Cidade Comeu (1968)
• Zero (1975)
• Dentes ao Sol (1976)
• Não Verás País Nenhum (1981)
• O Beijo Não Vem da Boca (1985)

BIBLIOGrAFIA DO AuTOr
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• O Ganhador (1987)
• O Anjo do Adeus (1995)
• A Altura e a Largura do Nada (2006)

INFANTO-JUVENIS
• Cães danados (1977). Reescrito e publicado como O 
 menino que não teve medo do medo (1995).
• O homem que espalhou o deserto (1989)
• O segredo da nuvem (2006)
• O Menino que Vendia Palavras (2008)
• O Menino que Perguntava (2011)

VIAGENS
• Cuba de Fidel: viagem à ilha proibida (1978)
• O verde violentou o muro (1984)

BIOGRAFIAS
• Fleming, descobridor da penicilina (1973)
• Edison, o inventor da lâmpada (1973)
• Ignácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus 
 (1974)
• Ruth Cardoso - Fragmentos de uma Vida (2010)

RELATOS AUTOBIOGRÁFICOS
• Veia bailarina (1997)
• A morena da estação (2010)

TEATRO
• A última viagem de Borges (2005)

PRÊMIOS
• Jabuti de 2008 (melhor ficção) pelo livro “O Menino que 
 Vendia Palavras”.
• Melhor Ficção pelo romance “Zero”. Recebeu este 
 prêmio em julho de 1976.
• “O Menino que vendia palavras” premio Fundação 
 Biblioteca Nacional, como melhor livro infanto-juvenil 
 de 2007
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esCOLAs PArTICIPANTes

1-Escola Estadual de Ensino Médio General Prestes Guimarães

2-Escola Redentorista Instituto Menino Deus

3-Escola Municipal de Ensino Fundamental Urbano Ribas

4 - Escola Estadual de Ensino Médio Anna Luisa Ferrão Teixeira

Participação especial:

5-Oficina da Palavra do Departamento Cultural do Clube Re-
creativo Juvenil
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resenhas

1- Toda manhã...
2- Zero
3- O sonho perto da realidade!
4- Era vermelho com letras brancas.
5- Sonhando acordado
6- Veia bailarina
7- O homem que espalhou o deserto
8- O homem cuja orelha cresceu
9- O menino que vendia palavras

Biografias

1- Pinceladas da vida de Ignácio de Loyola Brandão

Poemas

1- Olhares hipócritas
2- Sinto muito! 
3-Andarilho
4- Quem és tu Ignácio, quem és?
5-O problema da segunda-feira 
6-Ignácio de Loyola Brandão
7-  A física do desejo
8-  Menino prodígio
9- 31 de Julho
10- O irreverente Ignácio de Loyola Brandão
11- Escreve-se para não ser solitário
12- Eu

TrABALHOs APreseNTADOs
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13- Ignácio de Loyola Brandão
14- O retorno
15- Vitorioso
16- Poeta
17- Evolução
18- Olhos de Ignácio
19- Uma nova história
20- Araraquara
21- Loyola, uma inspiração
22- Ignácio
23- Rima de Loyola
24- Ignácio de Loyola Brandão
25- Ignácio de Loyola Brandão, um menino

Textos criativos

1- Chamo-me Ignácio
2- Destroços do trem ferroviário
3- Vida de um Sonhador
4- A menina que comprava palavras
5- No ritmo de cada emoção
6- Anjo Nicole
7- Sou uma Menininha
8- Viajando na direção do medo
9- Admirador egoísta
10-  Feito outra vez
11- Um olhar profundo e congelante
12- O menino que não teve medo do medo de ler
13- Ignácio de Loyola Brandão, uma paixão
14- Penso que ...
15- Obrigada, Loyola
16- O menino que vendia palavras
17- Ignácio de Loyola Brandão, uma agradável surpresa!
18- Vencedor
19- Mudando de vida 
20- Nasce um grande homem
21- O Sonhador ?
22- Um conto de Brandão
23- Aventura de Ignácio na oficina do avô
24- A surpresa de uma brisa
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25- Musa inspiradora de Ignácio de Loyola Lopes Brandão
26- Loyola e sua vinda a Passo Fundo
27- Como Ignácio de Loyola Brandão é visto 
  internacionalmente
28- Ignácio e seu Pai dos Livros
29- Em um Reino Distante
30- Escreva, Brandão!

COmIssÃO JuLGADOrA

Dilse Piccin Corteze, Marilise Brokstedt Lech, Marisa Potiens Zilio, Pia 
Elena Zancanaro Borowski (sentadas), Deisi Luzia Zanatta e Raquel 
Aparecida Cesar da Silva.

Representantes da APLetras: Marilise Brockstedt Lech, 
Marisa Zilio, Pia Elena Zancanaro Borowski e Dilse Piccin 
Cortese. 

Representantes da UPF- Curso de Letras, Doutorado, 
Raquel Aparecida Cesar da Silva e Deisi Luzia Zanatta.
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TrABALHOs CLAssIFICADOs

resenhas

1º Lugar – Toda manhã...
Aluna: Marina Borck
Escola : Escola Redentorista Instituto Menino Deus 

2º Lugar - O sonho perto da realidade!
Aluna: Waleska Tellecken
   Escola: Escola Redentorista Instituto Menino Deus

3º- Lugar – Zero
Aluno: Rafael Trevisan
E.M E F Urbano Ribas

Poemas

1ºLugar – Andarilho
Aluna: Jéssica Lisiane 
Escola: Escola Redentorista Instituto Menino Deus

2º Lugar - Olhares hipócritas
Aluna: Anielle Forchezato Moraes
Escola: Escola Redentorista Instituto Menino Deus

3º Lugar - Sinto muito!
Aluna: Gabriela Possa
Escola: Escola Redentorista Instituto Menino Deus
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Textos criativos

1º Lugar - Destroços do trem ferroviário
Aluno: Igor Guilherme Cambrussi
Escola: Escola Redentorista Instituto Menino Deus

2º Lugar - Vida de um Sonhador
Aluno: Wagner Giordani                                 
Escola: Escola Redentorista Instituto Menino Deus

3º Lugar - Chamo-me Ignácio
Aluna: Bárbara Ribeiro Chaves
Escola:Escola Estadual de Ensino Médio Prestes Guimarães
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Biografia
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Oficina da Palavra - Departamento Cultural do Clube 
Recreativo Juvenil
Ivanir Pedro Damian 

BIOGrAFIA

Pinceladas da vida de Ignácio 
de Loyola Brandão

Filho de ferroviário, Ignácio de Loyola Brandão era uma 
criança pobre, mas cheia de sonhos em relação ao seu futuro. 
Foi pela primeira vez ao cinema quando tinha doze anos de 
idade, levado pelo pai a assistir ao filme “Simplesmente Ber-
nadete”. Saiu encantado com o que viu. 

Desde os 12 anos lia sobre cinema e, aos 15, na Biblioteca 
Municipal de Araraquara, travava conhecimento de todos os 
críticos de cinema do Rio de Janeiro, mas, filho de ferroviário, 
não podia ver todos os filmes, como desejava. Um dia, porém, 
soube que críticos de cinema não pagavam entrada. Foi aos dois 
jornais existentes, Folha Ferroviária e O Imparcial, eles não 
tinham críticos. Num domingo de 1952, após assistir a outro 
filme, com apenas 16 anos de idade, redigiu a primeiro artigo 
sobre cinema, contando com a ajuda de seu célebre colega 
Fenerich na revisão do texto, que foi encaminhado à Folha 
com sucesso. Foi com muita alegria que na terceira publicação 
ganhou seu tão sonhado ‘passe livre’ para ver todos os filmes 
que quisesse assistir.

Quando se mudou para São Paulo, só sabia fazer jornal. 
Conseguiu emprego no jornal Última Hora, depois para a 
revista Cláudia, mais tarde foi ser diretor da revista Vogue. 

Desde as redações escolares no ensino primário, hoje fun-
damental, a literatura passou a falar mais alto para ele. Ainda 
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na juventude, a voracidade pela leitura era prática dominante 
também entre a sua geração, que leu todos os livros legíveis 
da biblioteca municipal, daí o gosto pela escrita. 

“A literatura me ocupou por inteiro, queria escrever”, diz 
ele. Mais tarde, no jornal, em São Paulo, percebeu que muitas 
entrevistas ou reportagens não se esgotavam quando publi-
cadas. Sentia que podia ir além, acrescentando imaginação, 
fantasia. O jornal era documento, realidade. A literatura ampli-
ava seu mundo. Começou a perceber que na vida havia “per-
sonagens”. Cada ser humano à sua volta tinha uma história. 
Conhecia alguns, inventava outros. O jornal o levou à literatura, 
porque esta não passa da realidade transcrita poeticamente, 
literariamente. Os contos de fadas, os livros de piratas, o Tar-
zan, o Julio Verne, as Mil e uma noites revelaram as proezas 
da imaginação, do delírio, da insanidade como normalidade.

Na vida, para Loyola, existem muitos personagens, pois 
cada ser humano tem a sua volta uma história, bastando 
transcrevê-la em livros. Isto Ignácio fez ao escrever o livro 
Zero, que nasceu do olhar de uma morena que trabalhava na 
cozinha de um restaurante popular em São Paulo.

Outras obras vieram de noites sem dormir, começava a pôr 
no papel pensamentos e fatos vividos no dia a dia. São muitos 
os fatos que o levaram a escrever livros, como o ocorrido em 
um hotel de Taquaritinga: diante do espelho arruinado, perce-
beu que sua orelha aumentava de tamanho; diante deste fato 
veio-lhe à ideia elevar o absurdo ao máximo, fazer humor e 
drama. O escritor diz que o importante é fazer o leitor acredi-
tar que o que está escrito, embora seja ficção, se assemelha às 
verdades da vida.

No seu livro A Veia Bailarina, ele relata os momentos que 
passou quando descobriu que era possuidor de um aneurisma 
cerebral, os meses e dias que antecederam a cirurgia, foram 
de muitas dúvidas, angústias e de uma espera muito difícil. 

Enfim, sua produção literária conta com mais de 40 liv-
ros, todos com uma boa aceitação pelos leitores. Participou 
de muitos eventos literários, destacando-se as Jornadas de 
Literatura, de Passo Fundo, que, junto com a Professora Tânia 
Rösing, ajudou a organizar e a coordenar incansavelmente.  
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resenhas
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Toda manhã quando acordamos nos deparamos com um 
novo dia, uma nova chance de fazer diferentes coisas, de mu-
dar as erradas e melhorar as certas. Começamos nossa rotina e 
cumprimos nossos afazeres, sempre tentando estar dentro do 
horário determinado. Porém, nem sempre o que arquitetamos 
para o novo dia dá certo, muitas vezes falhamos, tropeçamos e 
até caímos enquanto buscamos nossos objetivos. E aí é quando 
o sentimento ruim nos toma conta.  A sensação de invalidez 
prevalece, de que a nossa capacidade é nula.

Abalamo-nos com um dia que não deu certo, que não foi 
como esperávamos e achamos que é o fim do mundo, que 
nada mais dará certo. Ignácio de Loyola Brandão publicou 
em 1997, Veia Bailarina, um relato autobiográfico carregada 
de sarcasmo descrevendo a sua trajetória enquanto esperava 
por uma cirurgia para tratar seu aneurisma cerebral. O autor 
tratou o seu problema como outro qualquer, sem se abalar ou 
se deprimir, mostrando que nenhum problema é maior que 
sua vontade de viver. 

Ignácios, ultimamente, parecem estar em falta e o abati-
mento perante aos problemas parece ser a solução. Erguer a 
cabeça e correr atrás, enfrentar as dificuldades com um sor-
riso no rosto e a convicção de que tudo no final dará certo 
não pode parecer coisa de personagem de filme, tem que ser a 

Escola : Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluna: Marina Borck

1º LuGAr - reseNHA

Toda manhã...
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nossa atitude, tem que fazer parte do nosso plano do dia feliz. 
Mesmo porque, o dia ruim acaba, a vida passa, a tristeza vai 
embora e uma boa noite de sono faz surgir um novo dia cheio 
de oportunidades de ser mesmo que por um momento Ignácio 
de Loyola Brandão.
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluna: Waleska Tellecken

2º LuGAr - reseNHA

O sonho perto da realidade!

Pedro era um menino que vendia palavras. Era um ga-
roto de 14 anos que tinha muito conhecimento, pois seu pai 
tinha uma biblioteca que disponibilizava contos e romances 
de grandes autores. Quando ia para escola, o garoto trocava 
o que sabia, ou seja, as palavras diferentes e rebuscadas que 
conhecia por chicletes e balas. Entre seus vários amigos, Pedro 
tinha Caio, o menino que perguntava. Caio não tinha tanta 
habilidade com as palavras rebuscadas como seu amigo, mas 
tinha interesse em saber o que cada uma significava.

Todos na escola, ou em qualquer lugar que ele fosse, fica-
vam admirados com a inteligência do garoto, tão admirados 
ficaram certa vez que pediram para que ele fizesse um encon-
tro com pessoas da escola e de fora também para contar o que 
sabia. Ao chegar no local no qual se apresentaria, Pedro viu que 
bem na primeira fileira havia duas cadeiras vazias que diziam 
“cadeiras proibidas”. Ele ficou pensando para quem estariam 
reservadas, mas logo esqueceu.

Quando o encontro começou, Pedro foi falando primeira-
mente de um conto que ele adorava, “O homem que tinha um 
furo na mão”, e comentou também que quem o apresentou a 
esse e a outros vários contos foi seu pai, que apreciava muito 
a literatura brasileira. Durante sua palestra, Pedro voltou a 
se incomodar com as cadeiras vazias, até que um senhor de 



44

cabelos já brancos, magro e de estatura média, se sentou nas 
cadeiras vazias com uma acompanhante.

O adolescente, ao reconhecer esse senhor, perdeu a fala 
e desceu do palco rapidamente. As pessoas que estavam ali 
assistindo não entenderam, pois não tinham visto ou talvez 
reconhecido aquele senhor sentado nas cadeiras da primeira 
fila. Era um dos escritores que Pedro e sua família mais gosta-
vam, o Ignácio de Loyola Brandão!

Ao se recuperar do choque, o garoto conseguiu falar com 
seu “ídolo”, pediu autógrafos, fotos e, claro, levou-o para con-
hecer a biblioteca do seu pai. Fez várias perguntas a respeito 
de tudo, tiveram uma longa conversa. Daquele dia, Pedro 
nunca se esqueceria. Quando escutou sua mãe chamando por 
seu nome, o garoto estava atrasado para ir à escola, foi então 
que percebeu que tudo não passara de um bom e longo sonho, 
mas que para ele já tinha valido à pena.
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Escola Municipal de Ensino Fundamental Urbano Ribas
Aluno: Rafael Trevisan dos Santos

3º LuGAr - reseNHA

Zero

No início parece que a história não tem sentido. Depois 
muda. É perturbador. O texto nos faz pensar que podemos 
pagar por não nos manifestarmos, por sermos omissos. 

Quando iniciamos a leitura, tem-se a vontade de parar. 
Desistir por pouco tempo ou dias. Mas a curiosidade não 
permite. Depois de algum tempo, fica bem melhor. O livro é 
difícil, leitura complicada. Entender ainda mais. Talvez seja 
difícil entender José, personagem carismático, como outros 
personagens. 

É um texto complicado, personagens complexos, com-
portamentos e palavras estranhas e tristes, sem romantismo. 
Tudo é variável, como poderia dizer o próprio José: depende. 

A preocupação com o que vai acontecer com o destino do 
mundo. Zero é religioso e imita a Bíblia: Gê, que é o “messias”, 
que o governo acusa de ser comunista, assassina o dono do bar, 
rouba o vinho e transforma groselha em vinho para socorrer 
o casamento de pobres noivos. Quando Rosa persegue uma 
família e é guiada por uma estrela ou quando o governo manda 
matar todas as crianças com idade do filho do Gê.

O texto também tem poesia: “Inscrição de Privada/ 
(Grafitti) /Cagar é lei deste mundo/Cagar é lei do universo/
Cagou dom Jorge segundo/Cagou quem fez este verso”.

“Inscrição de privada:/Neste lugar solitário/Toda valentia 
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se apaga/O mais forte só geme/O mais corajoso se caga”.
“Inscrição de privada/ (grafitti) /Neste lugar solitário/

Todo valente se apaga/Todo homem geme/Todo corajoso se 
caga”.
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Escola Municipal de Ensino Fundamental Urbano Ribas
Aluno: Rafael Trevisan dos Santos

reseNHA

O homem que espalhou o deserto

Ignácio nos conta a história do menino que gostava de 
apanhar a tesoura da mãe e sempre ia para o quintal, sempre 
ficava horas distraído. O menino não olhava para o mundo 
como ele realmente é.

Mas sua mãe achava uma vantagem nessa situação: fa-
zendo isso, seu filho não estaria nas ruas, perto de rios, também 
não estaria roubando frutas ou fazendo coisas ainda piores.

Ela acreditava que seu filho estava seguro assim, mas 
enquanto estava protegido, deixava de viver. Seu filho não 
convivia com outras crianças, não vivia realmente sua vida, 
não tinha uma infância normal como todos os outros. Não 
sabia o que era ter amigos, muito menos o que era namorar.

O menino vivia só para as tesouras. Mesmo crescendo, 
sendo quieto, obediente e comportado, onde estava a vantagem 
de não viver a realidade. O tempo todo cortando todo tipo de 
árvore: mangueiras, abacateiros, jabuticabeiras. Se o menino 
pegasse seu caminhãozinho de madeira e ameaçasse ir para a 
rua, sua mãe o puxava de volta e entregava a tesoura para ele 
cortar as árvores. E ele fazia. Cortava, cortava, cortava.

Ele precisava recomeçar tudo e, com o tempo, ele perce-
beu que as tesouras não eram tudo. Então, foi para fora, para 
conhecer um mundo novo. Assim, ele ajudou várias pessoas a 
criar seu próprio espaço e se tornou “o homem do machado”.
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Conforme crescia, ganhava tesouras maiores. Queria 
acabar com todas as folhas do mundo. Estava louco, não queria 
mais ir à escola, não queria namorar. Tudo o que queria eram 
tesouras novas. Dormia com as tesouras, afiava-as todas as 
noites. Planejava o dia seguinte.

Então, percebeu que não adiantava cortar as folhas. Ele 
precisava de um machado. Ele começou a derrubar as árvores, 
matos, tudo o que encontrava, ele precisava derrubar, limpar, 
destruir.

O homem do machado começou a ganhar dinheiro com 
isso. Acabou ficando milionário assim. Não percebeu que en-
quanto ele ficava rico, a terra ficava deserta.

Quando o governo percebeu, começou a replantar as ár-
vores para acabar com os desertos que já iam de norte a sul. 

Só que enquanto o governo replantava as árvores, o 
homem ensinava a profissão ao seu filho.

Sempre haverá quem destrua e quem lute contra a destru-
ição. Vencerá não o melhor, mas o que mais persistir.

Do livro: Para gostar de ler. 1983. Páginas 42 – 44.
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Escola Municipal de Ensino Fundamental Urbano Ribas
Aluna: Luciana Granville

reseNHA

O homem cuja orelha cresceu

O conto foi publicado em 1976. É um conto fantástico, 
mostrando que a realidade pode parecer mais incrível do que 
nossa imaginação pode criar.

Há um personagem solitário, “sem amigos e namorada”. 
Enquanto faz hora extra no seu trabalho, percebe algo estra-
nho. Suas orelhas começam a crescer! Desesperado com isso 
e sem saber o que fazer, acaba dormindo. Quando acorda, 
descobre que sua orelha não parou de crescer, e com o passar 
dos dias ela toma conta do quarto, fica do tamanho do hotel, 
da cidade. Estranho, a submissão de todos; as orelhas foram 
crescendo e os açougueiros, querendo uma parte delas, vêm ao 
seu encontro para se apossarem da carne de orelha. O rapaz, 
oprimido, não consegue dizer nada, não reage, não consegue 
resolver seu problema, aceitar a o que o destino escolheu para 
ele.

A princípio, a carne de orelha torna-se algo bom, porém 
quando todos estão satisfeitos, ela não serve mais, começam 
a pensar em matar o rapaz. O conto critica a sociedade, a vi-
olência, o valor do homem.

O conto usa linguagem coloquial, o que facilita a leitura 
e o entendimento. Os fatos surpreendem. O defeito do rapaz 
provoca muitas reações na sociedade.

O final provoca quem lê. Em que sociedade vivemos? Quais 
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são nossos valores? Até onde vamos pra termos bem-estar? Por 
que não conseguimos defeito das outras pessoas? Isso deveria 
nos fazer refletir.

O conto foi escrito numa época difícil. Era a ditadura. 
Ninguém podia falar sem pagar por isso.

O que se percebe é que existe um conflito de valores hu-
manos: a realidade do homem entra em choque com o que o 
mundo exige. 
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Oficina da Palavra - Departamento Cultural Clube Recreativo 
Juvenil
Mária De Carli 

reseNHA

era vermelho com letras brancas

Na capa o selo dourado “Livro do Ano- Ficção 2008- Prêmio 
Jabuti” – revela a premiação merecida.

Lombada preta. Uns desenhos pequeninos e um garoto 
em preto e branco. 

No seu interior alternavam-se as cores: branca, preta e 
vermelha. Nenhuma outra mais.

Suspense... Curiosidade...
Diálogos curtos, textos regulares, algumas palavras com 

cores e grafia diferenciadas, outras transcritas em letras gar-
rafais; desenhos lançados.

Vocês já perceberam que se trata de um livro. Seu nome, 
aliás, bem sugestivo: O menino que vendia palavras.

Esquisito. Diferente.
E a história se inicia tranquila... Interessante.
De repente, pasmem!  Comentários ”pesados” sobre con-

tos de minha infância: maldades em ”O gigante e o anel” e 
”João, o matador de gigantes”: tripas saem da barriga de um 
dos personagens; a ”Branca de Neve” não é apenas a princes-
inha tão querida, mas a escrava dos anões... Que comentários 
estranhos para um divulgador da escrita falando a crianças! 
Fiquei confusa. 

Sigo adiante e me encanto com a sabedoria da narração, 
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valorizando o poder do estudo e, sem dúvida, a vivacidade do 
pequeno vendedor.

Foram surgindo inúmeras palavras que eram sumari-
amente decifradas e comercializadas. 

De algumas eu sabia o significado, talvez de muitas... Mas 
de outras desconhecia, e fiz uma relação delas para procurar 
no meu dicionário que papai chamava carinhosamente de ”pai 
dos burros”.

E o texto foi se desenrolando e surpreendendo pela sua 
performance. Aquela ”jogada” do coleguinha de inventar uma 
palavra para que não existisse seu significado no dicionário 
foi magistral! 

Esperei a conclusão. Como seria?  
O pai do menino, com muita sagacidade, soube mostrar-

lhe que a atitude do colega foi um ”jogo sujo”, uma artimanha 
desonesta da qual ele nunca deveria se valer na sua trajetória 
mundo afora. 

Valeu! Uma história para crianças (inteligentes, curiosas, 
de mente aberta) elaborada por um escritor inovador: Ignácio 
de Loyola Brandão.

Leiam essa obra e se surpreendam como eu. 
 Em tempo: Achei no meu dicionário o significado de uma 

das palavras citadas nesse livro: MATROCA – é usada apenas em 
locução, ”ir à matroca”, que quer dizer ”ir à toa”; ”andar à toa”.
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Oficina da Palavra - Departamento Cultural Clube Recreativo 
Juvenil
Nelci Weissheimer 

reseNHA

sonhando acordado

Resenha do livro: O segredo da nuvem 
As coisas acontecem na vida por alguma razão e um dia 

descobrimos que tudo tem sentido, vida e emoção. Até as 
nuvens, aquelas pequenas que se espalham nos céus e que 
costumamos chamar de carneirinhos.

Ignácio de Loyola Brandão, homem inteligente, lá de 
Araraquara (SP), escolheu um homem simples e pacato, que 
gostava de ir ao cinema, para contar sua história.

O nome dele, Ivo. Este senhor saiu de casa para ir ao cin-
ema, sem mistério algum, mas ao sair da sala de espetáculos 
estava nas nuvens. Ou melhor, as nuvens estavam nele. Vê sua 
vida cotidiana e monótona desmoronar.  Por que logo com ele, 
que levava uma vida calma, sem sobressaltos? 

Será que foi o filme que o deixou tão misterioso?
Ele poderia ter saído do cinema como sempre, sem grandes 

expectativas, mas uma nuvenzinha instalou-se na sua cabeça e 
não o largou mais. Em muitas situações sentiu-se incomodado, 
mas algo muito bom estava acontecendo: Ivo estava pensando 
e observando tudo ao seu redor, coisas que antes não faziam 
parte de seu dia a dia.

 Enquanto andava no caminho de sempre, começou a no-
tar a limpeza da praça. Parou a observar o homem que, com 
um carrinho, juntava a sujeira, munido de uma vassoura. O 
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homem lhe deu um bom dia. Ele respondeu o cumprimento 
alegre e agradecido e pensou... Eu nunca tinha percebido que 
a praça era tão bonita.

E, assim, começou a nova vida de Ivo. Deste dia em diante, 
ele começou a pousar o ouvido nas nuvens e sentir passar as 
estrelas; a perceber as coisas por outro lado, a valorizar o que 
realmente importa e ser uma pessoa mais feliz.

Isso acontece com as pessoas que sonham acordadas, 
disponíveis à sensibilidade do viver e isso nos faz muito bem.

E foi assim que Ignácio de Loyola Brandão criou esta linda 
história, uma mistura muito bem sucedida entre o lúdico e o 
real e que deixa bem claro que nessa vida nem tudo pode ou 
deve ser explicado.
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Oficina da Palavra - Departamento Cultural Clube Recreativo 
Juvenil
Vilma C. Scherer

reseNHA

Veia Bailarina

O título deste livro de Ignácio de Loyola Brandão não po-
dia ter surgido numa hora mais imprópria, qual seja, minutos 
antes da cirurgia que tanto o atormentava.

Sua veia é bailarina, disse a enfermeira que, pela sétima 
vez, tentava localizá-la para introduzir nela um pequeno 
cateter.

A imagem da veia bailarina que recusa a agulha, que tem 
vontade própria, o tranquilizou.

Achou poética e linda a gota de sangue que a veia tinha 
chorado.

Neste momento nasceu a inspiração, e ele fez um quase 
romance depois de extirpado o mal que tanto o atormentara, 
um aneurisma cerebral.

Ele ficou bom e prossegue fazendo o que mais gosta: es-
crever.

Mas, há, por aí afora, um mal que pulula descontrolada-
mente, sem ser reconhecido e receber o devido tratamento. É 
o aneurisma social, o cancro que corrói nossa sociedade.

Exemplo citado pelo escritor, é que, logo à saída do prédio 
em que Brandão residia, havia uma pequena praça onde um 
grupo de mendigos dormia sobre papelões estendidos. Rostos 
macilentos, cabelos desgrenhados, roupas imundas. São sujos, 
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fedem. Têm o corpo coberto por uma escama negra e suas 
unhas são garras.

Eles não têm aneurisma cerebral, pois se o tivessem já es-
tariam mortos. São frutos do aneurisma social, do abandono, 
são um estorvo à sociedade que os evita e não deseja que eles 
se aproximem de suas residências, de suas vidas.

Hoje em dia, o aneurisma da ambição, do querer, do ter e 
do poder, está disseminado na sociedade.

Felizmente, ou infelizmente, esta bolha da ambição, em 
muitas cabeças, já estourou e o mal está feito: desvios, rou-
balheiras, corrupção, má administração pública, obras super-
faturadas, aumento de impostos que recai sobre a já sofrida 
população, esquecida em seus mais sagrados direitos de saúde, 
educação, habitação...

Assim como Brandão, que extirpou o aneurisma e ficou 
bom, é necessário que surjam especialistas que exterminem os 
inúmeros casos de aneurismas sociais que tomam conta da so-
ciedade em todos os setores, deixando-a insegura, intranquila, 
revestida de uma escama escura que, ao mesmo tempo em que 
visa sua proteção e defesa, constitui doença a ser combatida e 
curada em nossos meios.
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Oficina da Palavra - Departamento Cultural Clube Recreativo 
Juvenil
Teresinha Toscan

reseNHA

O menino que vendia palavras

Ao ler o livro infantil, “O menino que vendia palavras”, 
ganhador do prêmio Jabuti de Melhor Livro de Ficção de 2008, 
fiquei impressionada quando o pai do escritor lhe diz porque 
era preciso ler e saber o significado das palavras – o que en-
contraria no dicionário.

 Aprenderia:
1- Saber conversar e explicar as coisas;
2- Orientar os outros e conquistar as pessoas;
3- Explicar suas ideias e pensamentos;
4- Fazer melhor o trabalho, arranjar um aumento com o 

chefe;
5- Progredir na vida;
6- Entender todas as histórias que lê;
7- Convencer uma menina a te namorar.
Que pai sábio este. Estava plantando a semente. O menino 

não tinha 10 anos.
Ali iniciava sua brilhante trajetória literária com tão fortes 

ensinamentos.
Eu li este livro há poucos dias e me encantei com esse pai 

que não era nem rico, nem intelectual, mas soube transmitir 
ao filho um ensinamento verdadeiro para toda vida daquele 
garoto, daquele pequeno Ignácio de Loyola Brandão.
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Textos criativos
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus
1º Lugar - Destroços do trem ferroviário
Aluno: Igor Guilherme Cambrussi

1º LuGAr - TexTOs CrIATIVOs

Destroços do trem ferroviário

Ele se sentou em um dos assentos do trem ferroviário e, 
enquanto olhava pela janela, viu toda a sua vida passar em 
frente aos seus olhos.

E então o trem bateu.
Devido a um erro do maquinista, o controle foi perdido e 

da linha o mesmo saiu. Mas calma. O velho homem não morreu. 
Saiu quase ileso, apenas com um furo na mão. Até imaginou-se 
depois do solo. Pelo silêncio quase foi pego.

Sentiu um pouco de agonia, mas logo começou a rir. O 
homem do furo na mão, a dor, não conseguia sentir. Lembrou-
se das cadeiras proibidas e das calcinhas secretas nelas sen-
tadas. Das veias bailarinas, bailando na rua de nomes no ar.

Relembrou do strip-tease de Gilda e de toda a sua sensuali-
dade. De repente, pegou-se com os dentes ao sol, sorrindo de-
spreocupado com a situação toda. Sabia que tinha sobrevivido, 
e também sabia que, caso a morte viesse busca-lo, não teria 
razões para lamentar, já que de sua vida, usufruíra muito bem.

O homem começou a rir. Os ponteiros do seu relógio de 
pulso continuavam sem pressa a girar. Eram nove da manhã 
quando ele entrara no trem. Nove e trinta e quatro quando o 
maquinista perdeu o controle e nove e trinta e seis quando o 
trem saiu da linha.

Ele ria em silêncio. O que de mal poderia acontecer no 
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primeiro dia após o Domingo? Pelo visto, o ódio que a segunda-
feira tinha por aquele homem era tão intenso quanto o que 
ele tinha por ela.

Levantou-se da poltrona e caminhou para fora de sua 
cabine. No mesmo vagão, em um delírio inóspito, jurou ter 
visto o menino que vendia palavras sendo carregado nos pá-
lidos braços do anjo do adeus. Pobre menino. Parecia até estar 
sonhando com o demônio.

O homem fechou os olhos com força e logo os abriu. Com 
a mão envolta em sua camiseta caqui preferida, agora suja de 
sangue, ele começou a andar para fora do trem. Cantarolava 
baixinho, saiu o homem do furo na mão.

E lá dos destroços, saiu o homem do furo na mão.
Dos destroços do trem ferroviário, saía Ignácio de Loyola 

Brandão.
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus
2º Lugar - Vida de um Sonhador
Aluno: Wagner Giordani                               

2º LuGAr - TexTOs CrIATIVOs

Vida de um sonhador

Acordei, tomei café e fui ao trabalho, cheguei, entrei em 
minha sala e lá fiquei durante horas com o maior tédio possível 
que um homem consegue ter. Sim eu era o homem que odi-
ava segunda-feira, e não só a segunda, mas sim todos os dias, 
nos quais eu ficava em uma sala apenas carimbando papéis e 
revisando-os. Já estava cansado daquela situação, tinha vezes 
que ficava horas com o pensamento e o olhar depois do sol 
apenas tentando imaginar como seria minha vida se escolhesse 
outro rumo, o que estaria fazendo naquele exato momento e 
até mesmo se estaria vivo ou morto.

Assim foram meus últimos dez anos e assim seriam meus 
próximos se não tomasse a decisão que tomei. Pedi demissão 
e logo comecei a andar sem ao menos olhar para atrás, passei 
pela rua de nomes no ar, onde vi cenas magníficas, as quais 
jamais esquecerei. Virei outro ser, capaz de admirar até as 
pequenas ações e valorizar os mínimos momentos. Fui eu 
o ganhador de uma vida nova para recomeçar e conquistar 
meus sonhos.

Participei de eventos e até manifestos verdes, conheci 
novos lugares e pessoas com histórias interessantes e um 
tanto duvidosas, como o homem do fura na mão, o menino que 
perguntava e também o que vendia palavras. Com a experiên-
cia que fui adquirindo com o tempo vi pessoas que estavam 
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como eu a temos passados, parecendo um robô programado 
para fazer as mesmas coisas todos os dias. E foi a partir daí 
que criei meu hobby, resolvi abrir uma loja, ou melhor uma 
biblioteca de sonhos e futuros. Era ali que pessoas iriam para 
compartilhar os seus sonhos e pegar como base para sua vida, 
podiam ser desde sonhos com o demônio até a altura e largura 
do nada. Era ali que o rumo da vida das pessoas mudaria e ali 
elas tornaram-se pessoas evoluídas no caráter e personalidade 
com um objetivo concreto.

Hoje, tenho uma família linda, a qual está sempre ao meu 
lado, percebo que minha vida está em suas últimas caminhadas, 
mas também posso sentir que conquistei meu sonho, ajudando 
outras pessoas a conquistarem os seus. Durante minha vida 
tive experiências e momentos inesquecíveis e foi com isso 
que percebi que o que importa na verdade não é apenas o 
material, é a possibilidade de você ser feliz; ter alguém ao seu 
lado e que se preocupe com você e até conquistar um sorriso 
da pessoa amada. E é isso que espero praticar até o Anjo do 
Adeus vir me buscar.
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Escola Estadual de Ensino Médio Prestes Guimarães
3º Lugar - Chamo-me Ignácio
Aluna: Bárbara Ribeiro Chaves

3º LuGAr - TexTOs CrIATIVOs

Chamo-me Ignácio

Meu nome é Ignácio de Loyola Brandão, sou paulista de 
Araraquara e vim lhes contar minha história.

Tenho nome de santo, e não é por acaso, nasci no dia 31 
de julho dia de Santo Ignácio de Loyola, em um tempo em que 
santos inspiravam nomes para recém-nascidos.

Minha vida foi desde cedo cheia de escritas e leituras, além 
de apitos de trem. Sempre fui incentivado a ler pelo meu pai, 
que quase transformou nossa casa em uma biblioteca; e foi as-
sim que decidi que queria fazer parte desse mundo da escrita.

Empenhei-me para isso e comecei minha carreira com 
uma crítica de cinema no jornal A Folha Ferroviária, mas eu 
queria mais, queria conquistar o mundo com minha literatura. 
Foi com esse entusiasmo que escrevi Depois do Solo, meu 
primeiro livro.

Orgulho-me de cada palavra que publiquei, mas tenho um 
carinho especial pela obra O Menino que Vendia Palavras, pois 
com este livro ganhei o maior premio brasileiro de literatura, 
o premio Livro do Ano de Ficção da Câmara Brasileira do Livro 
e foi nesse momento em que percebi que havia conseguido 
o que a tanto tempo sonhava: conquistar as pessoas com a 
minha escrita.
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Ele trocava tudo o que a maioria dos garotos queria na sua 
idade, figurinhas, bolinha de gude, tudo por palavras.

Eu o admirava quase tanto quanto ele admirava seu pai 
homem culto e muito inteligente.

 Me contava de suas aventuras vividas dentro de páginas 
de livros todas as noites.

Debochava da cara de bobo de seus amigos cada vez que 
seu pai traduzia o significado de qualquer palavra aleatória.

Gritava “meu Deus!” quando eu não sabia alguma palavra, 
considerado por ele fácil de se traduzir.

Costumava sonhar com seus personagens favoritos. Aliás, 
suas brincadeiras eram basicamente fingir ser algum deles.

Passava horas me contando de seus sonhos e desejos.
Mas nunca deixava seu pequeno “negócio de trocas”. E eu 

nunca deixava de comprá-las.
Todos os dias eu entrava em suas aventuras, por quinze 

minutos, pouco tempo eu sei, mas bastava.
Fui pegando gosto por palavras e logo me tornei uma fiel 

freguesa dele.
Ele ria, porque seu pai dizia que com palavras ele teria 

muitos assuntos, ajudaria os outros, e olha só, para o espanto 
dele, até convencer uma garota a namorá-lo... E não é, que 
isso é verdade!!

Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluna: Bruna Fernandes Vieira

TexTOs CrIATIVOs

A menina que comprava palavras
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Enquanto Loyola escrevia suas crônicas sobre momentos 
da sua vida na última obra “Solidão no fundo da agulha” estava 
escutando alguma canção. Com certeza! Com toda certeza! 
Assim como ligou seu rádio em ápices que lhe marcaram e 
depois, escutando a música, que ouviu naquele momento, 
lembrou-se da sensação de estar vivendo-o, escutou Rita Gullo 
para escrever esse livro. 

Hoje pode ter acordado e depois de um forte café, ter 
sentido falta do tempo em que criou as linhas de sua última 
obra e, para relembrar e matar a saudade, pra que melhor que 
escutar as músicas que escutou naqueles dias? 

Porque a música é a melodia da alma, é o verbo do pre-
sente, é o silêncio com ritmo. A emoção de estar apaixonado 
fica muito maior ao som de Caetano Veloso. Você acha que está 
com saudades, mas tem certeza, quando escuta Cássia Eller e 
chora como uma criança que perde seu brinquedo preferido. 
Assim, como quando se revolta com o governo e parece que 
só Cazuza entende sua indignação. 

 A música dá sinceridade à vida, mostra a verdade de cada 
momento. É como se ela fosse sua melhor amiga, conhece desde 
seus menores sentimentos, mas sabe guardar seus maiores 
segredos.

Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluna: Carolina Geraldi

TexTOs CrIATIVOs

No ritmo de cada emoção 
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluna:Catharina Vieira Bellotti

TexTOs CrIATIVOs

Anjo Nicole

Em um domingo de manhã qualquer, véspera de feriado 
eu resolvi dar uma caminhada pelo bairro. Após dar algumas 
voltas cheguei à rua dos universitários, que costumo chamar de 
A rua dos nomes no ar pelos diversos cartazes do estilo ‘Valeu 
Ana! Bixo’, uns mais elaborados outros nem tanto. Minha bar-
riga começou a reclamar de fome por muita sorte (ou talvez 
destino) tinha uma padaria aberta no final da rua.

Entrei, sentei, pedi um café e esperei. O sinal da porta da 
padaria alertava um novo cliente, ergui meus olhos e pude 
ver quem chegou. Foi amor à primeira vista, mulher de longos 
cabelos castanhos, e se o destino permitisse ela seria a mãe dos 
meus filhos. Não pude acreditar no risco da meia da moça que 
levavam a prestar atenção nas suas belas pernas. Arrepiei-me 
inteiro. Quantos beijos um olhar pode dar? Naquele momento 
pude entender a expressão O beijo não vem da boca, afinal os 
olhos são mais beijoqueiros que a boca.

Simulei várias maneiras de iniciar uma conversa com a 
moça. Desde as maneiras mais gentis até as maneiras mais 
perversas como “Morena da Estação, suas pernas são muito 
bonitas, permita-me ver suas calcinhas secretas?”. Eu sei que 
não seria uma boa ideia, mas a minha mente é fértil. O café 
dela já estava acabando, e o barulho do menino ao meu lado 
estava atrapalhando minha concentração. Foi ai que tive uma 
brilhante ideia.
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- Ei você... Faz um favor para mim?
- Depende.
- Você pode ir até a moça com um risco na meia e pedir 

seu nome e telefone?
- Beleza.
 Após algum tempo...
- Aqui senhor... 20 reais.
- O quê???.
- É meu preço, quer o guardanapo ou não quer.
Esses meninos de hoje que só querem ganhar dinheiro 

vendendo palavras. Mesmo não gostando da proposta aceitei, 
pois não tinha uma ideia melhor. Lá estava seu nome... Nicole, 
ah! Que maravilha. Dei o dinheiro ao menino. Sou O ganhador 
de um futuro incrível ao lado de Nicole.

Ninguém verá em país nenhum tamanha sorte a minha. 
Voltei para a casa e fui direto ao telefone, passei horas ensa-
iando diálogos. 16 horas, ainda não havia ligado, mas o discurso 
já estava pronto. 20 horas, nada me impedia além da falta de 
coragem. 23 horas, já estava tarde demais para ligar, resolvi 
ligar no dia seguinte. Mal conseguia ficar quieto na cama de 
tão ansioso.

Quando levantei, lavei minha cara de segunda-feira, e fui 
direto para o telefone para telefonar para Nicole.

“Esse número de telefone não existe”. Tentei de novo.
“Esse número de telefone não existe”. Tentei de novo.
“Esse número de telefone não existe”. Tentei de novo.
Era tudo mentira, Nicole não existe (pelo menos não mais). 

Tornei-me um daqueles homens que odeiam segundas-feiras. 
Naquela noite rezei pro Anjo do Adeus para que ele leve todo 
esse meu amor platônico por Nicole. Eu sei que ninguém nunca 
morreu de amor, mas não gostaria de ser o primeiro.
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Tentar colocar as mais sinceras emoções em tudo que 
se faz é um problema. Tudo dói tudo machuca. O descaso, a 
ignorância, a falta de interesse, a falta de preocupação. Ma-
chucam, e machucam muito. O beijo não vem da boca, mas 
para grande parte das pessoas ele não passa disso. Parece que 
tudo é mecânico, parece que tudo tem que ser objetivo e bom. 
Amar alguém muito racional é difícil, principalmente quando 
se é alguém muito emocional.

Cometer erros, o medo de não dar certo, o medo de acabar, 
o arrependimento por ter feito algo que não deveria. Essa 
angústia é o medo de perder você, e tenho muito medo. Cada 
palavra é um texto, cada toque é um abraço, cada beijo uma 
declaração, e sinto no fundo do meu peito, em cada célula 
minha, que não importa quantos anos de vida eu tenha, eu 
trocaria todos eles por um dia apenas com você.

O beijo não vem da boca, e nem faço questão de que 
ele aconteça, não faço questão que me toque, nem que fale 
comigo, só quero sentir que me ama também, muito mais do 
que qualquer coisa. Não quero o automático, não quero uma 
obrigação, quero a vontade, quero o perdão. Eu sou altruísta, 
você é realista. Eu sou apaixonado, você ama. Eu ainda sonho 
com o final perfeito e você já não pensa mais assim. 

Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluno: Guilherme de Britto Both

TexTOs CrIATIVOs

sou uma menininha
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Sendo homem, sou uma menininha, que deseja um conto 
de fadas.

E ele não existe sem você.
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Eu estava pensando esses dias e criei uma teoria. Todo 
mundo tem seus sonhos e objetivos, e há uma enorme difer-
ença entre os dois. O dicionário diz que o sonho é mais como 
uma fantasia, desejo, algo longe da realidade. Por outro lado, 
o objetivo é o que a pessoa quer chegar, o que é concreto e 
existe independentemente do pensamento.

Eu sou uma pessoa com muitos sonhos, eu realmente sonho 
demais, e eu estou sempre no meu pequeno mundo dentro da 
minha cabeça. É totalmente normal ter sonhos, mas eu real-
mente quero que meus sonhos se tornem realidade um dia. 
Então eu pensei em uma teoria. Um objetivo sempre parece 
mais possível que um sonho, mais concreto e real. Então, se 
as pessoas começassem a dizer objetivos, em vez de sonhos, 
poderia mudar tudo. A questão é que, tudo é possível se você 
acreditar que pode acontecer. Já ouviu falar naquela frase: 
acredite que você pode e já estará na metade do caminho? 
Essa frase é clichê, mas é a mais pura verdade. Porém a outra 
metade do caminho é a parte que parece mais distante, impos-
sível e assustadora.

O problema é que a maioria das pessoas acaba desistindo 
quando chega na metade do caminho, na maioria das vezes, 
porque tem medo do que pode estar por vir. Eu sou uma pes-
soa que quando tem medo de algo, normalmente, em vez de 

Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluna: Joana Nascimento de Mattos

TexTOs CrIATIVOs

Viajando na direção do medo
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passar por esse medo, superá-lo, acaba voltando e desistindo, 
sem nem mesmo tentar. Mas ai vem aquela frase que fica na 
cabeça por muito tempo: e se eu tivesse enfrentado? Pulado 
de cabeça naquela coisa que me apavora tanto? E se?

E se?
E, então, o arrependimento aparece, e não há problema 

se arrepender das coisas, é totalmente normal, mas é melhor 
se arrepender de coisas que fizemos do que de coisas que não 
fizemos e deixamos de fazer por medo. E é por isso que as 
pessoas desistem.

Mas os seres humanos são ambiciosos. Nós passamos tanto 
tempo querendo, sonhando, persuadindo, desejando, mas tudo 
isso fica somente guardado em nossas mentes. É preciso parar 
de planejar as coisas somente em nossas cabeças esperando um 
dia se tornar realidade. Se ainda não estamos onde queremos 
estar em nossas vidas, então por que estamos tão relaxados? 
Parados como se estivéssemos esperando as oportunidades 
caírem do céu magicamente? Nós devemos viajar na direção 
dos nossos medos, porque se formos na direção oposta, iremos 
passar o resto de nossas vidas nos perguntando o que teria 
acontecido e iremos perder algo que pode ser ótimo só porque 
também pode ser difícil. Tenha fé que as coisas irão dar certo, 
talvez não da maneira que sempre sonhamos e planejamos, mas 
da maneira que era para acontecer. Então pegue esta frase de 
um grande autor, Ignácio de Loyola Brandão e reflita: “viver 
de esperança torna as pessoas passivas. Para transformar a 
esperança em realidade é preciso usar forças e mobilizar-se”.



77

Certa vez, num desses dias em que ficamos com a cabeça 
de segunda-feira, naquela monotonia e naquele desgosto pela 
vida resolvi escrever. Estava sozinho em casa, lembrei-me 
das palavras ditas por um velho amigo meu: “escreve-se para 
não ser solitário e por amor aos outros, se você não tiver essa 
solidariedade é bobagem escrever”.

Estava sofrendo por amor, eu sou aquele homem que que-
ria eliminar as memórias, principalmente as do dia de ontem. 
Lembro-me de cada detalhe.

Lá estava ela, esplendorosa, divina, esfregando a calçada. 
Não era a primeira vez que eu a observava da janela de meu 
quarto, mal sabia eu que seria a última.  O desajeitar dela me 
encantava, assim como o risco azul de suas meias brancas am-
areladas, os cabelos loiros como a juba de um leão selvagem 
e os olhos verdes como aquele que violentou o muro. Ela can-
tarolava alguma música e quem dera eu saber o segredo da 
nuvem de seu pensamento.

O que mais me encantava era a sua beleza singular, não 
me importava com as críticas que meus amigos faziam a sua 
beleza, tão pouco as suas roupas. Para mim ela era linda do 
jeitinho que era.

Contudo, em um estralar de dedos, rápido como uma es-
trela cadente atravessa o céu, tudo mudou! Depois do sol se 

Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluna: Larissa Kwjava

TexTOs CrIATIVOs

Admirador egoísta
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pôr, quando definitivamente criei coragem para falar com ela, 
fui até a sua casa, mas algo diferente estava acontecendo. A 
casa estava rodeada de fotógrafos. No meio daquela multidão 
de curiosos encontrei alguém que pudesse me informar o que 
estava acontecendo.

Naquela noite a vida de uma moça se transformaria e eu 
passei a ser o homem que odiava segunda-feira. Ela havia 
ganhado um concurso cujo prêmio era um upgrade no visual.

Não demorou muito para que ela saísse de dentro da casa. 
Como um anjo do adeus ela se despediu da vida que vivera até 
aquele momento. Não era mais a mesma moça pela qual eu es-
tava apaixonado. Ela não era mais a MINHA moça, talvez nunca 
tenha sido. O cabelo estava liso e ajeitado, as meias brancas 
amareladas haviam sido trocadas por um par de sapatos altos 
como o céu e vermelho como o inferno, seus olhos singelos e 
verdes agora estavam carregados de maquiagem.

Me apaixonei por alguém que não existe mais. Agora 
ela brilha para o mundo inteiro e deixa em mim um coração 
despedaçado. A beleza está nos olhos de quem vê. E tenho a 
certeza que não verás em país algum a moça pela qual um dia 
me apaixonei.
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Do menino que perguntava ao menino que não teve medo 
ao medo, pois, se o beijo não vem da boca, onde se esconde 
este segredo? 

Passou a infância sonhando com o demônio. Em sua vida, 
viveu dias de luta e dias de glória, tentando não chorar na 
frente das pessoas que o amavam. Às vezes trincava os dentes 
e colocava-os ao sol. Olhava para cima e dizia a si mesmo que 
caso o vissem chorando, aquilo os magoaria; não seria nada 
mais que uma tristeza em suas vidas.

Até que em uma maravilhosa noite, depois do sol quente 
de verão, avistou uma morena que aguardava na estação. 
Olhava-a deslumbrado, como o anjo do adeus, o adeus para a 
sua solidão no fundo da agulha.

Apaixonaram-se do mesmo jeito que alguém pega no 
sono: gradativamente e de repente, de uma hora para outra. 
Sabiam certamente que só existiam duas emoções: o amor e 
o medo. E que, aparentemente, o mundo não era uma fábrica 
de realização de desejos.

O menino que não teve medo ao medo era agora o homem 
que espalhou o deserto. Espalhou-o em busca da altura e a lar-
gura do nada. E mesmo com um furo em seu coração, morria 
de amores pela morena da estação.

Ocorreu-lhe então que a ambição voraz dos seres humanos 

Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluna: Larissa Oiliveira

TexTOs CrIATIVOs

Feito outra vez
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nunca é saciada, mesmo quando seus sonhos são realizados. 
Por que há sempre a sensação de que tudo poderia ter sido 
feito melhor. Feito outra vez. 
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Andando pela rua de Nomes no Ar, avistei um Manifesto 
Verde com altura e largura do nada, me aproximei vagarosa-
mente, entrei e me sentei nas cadeiras proibidas. Esperei, es-
perei que algo acontecesse; Zero! Tudo permaneceu da mesma 
forma. Repentinamente, bem ao fundo, escuto um grito. O 
homem que odiava segunda-feira berrava:

- O ganhador! O ganhador!
Todos se olharam procurando o tal ganhador, ele então 

exclamou:
- O Anjo do Adeus! Que o show comece.
As luzes apagaram-se e em seguida focaram no palco, à 

nossa frente havia começado o Strip- tease de Gilda e eu nada 
entendia, nem ao menos sabia onde me encontrava exata-
mente. Apenas estava curioso ao ver aquele manifesto, estava 
encantado com tantas pessoas aglomeradas. 

Meus pensamentos acalmaram-se e olhei cada detalhe 
daquele lugar, percebi que estava em uma casa noturna, muito 
humilde por sinal. Então, a música parou de tocar, o tal anjo 
apareceu e todos ficaram vidrados, naquele momento eu tive 
total clareza porque a chamavam assim, era surreal.

Ela mostrava suas calcinhas secretas para todos que ali es-
tavam, era muita obscenidade para uma dona de casa qualquer. 
Não posso dizer que eu não gostava, porém eu queria arrancá-

Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluna: Léa Engelman

TexTOs CrIATIVOs

um olhar profundo e congelante
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la daquele palco e esconder suas vergonhas. E assim eu fiz.
Puxei-a e cobri com o meu casaco seu maravilhoso corpo, 

no mesmo instante, o homem de furo na mão se levantou, re-
lutando para que eu a soltasse. Começou a falar que eu estava 
sonhando com o demônio e alguém qualquer completou:

- O beijo não vem da boca! Se você tirá-la daqui, não verás 
país nenhum.

Eu a soltei e olhei para o seu rosto, seus olhos eram frios 
e profundos. Ela sorria, friamente, mas sorria, sabia que não 
poderia sair. Por um instante eu consegui fazê-la feliz, eu havia 
tentado, havia dado esperanças. 

Recuei e o homem se aproximou levando-a novamente 
para a escuridão da coxia. Estava completamente confuso, 
sabia que aquilo não era normal, aquele olhar, aquela frieza! 
Minha cabeça começou a girar, voltei para a rua e vaguei noite 
à dentro, sem rumo algum.

Não conseguia esquecer o seu olhar, sua frieza, o que 
o homem havia dito mesmo? Eu estava sonhando com o 
demônio? O beijo não vem da boca? O seu nome “O anjo do 
Adeus” seria por acaso? Penso que não, ela realmente era um 
anjo e agora, o meu anjo do adeus. 

Vaguei por horas, até depois do sol nascer, continuei son-
hando com o demônio e o menino vendia palavras ao vento. 
Nada compreenderei, nunca saberei se tudo é fruto da minha 
imaginação, mas naquela noite eu fui o ganhador. Seu beijo 
não vinha da boca, vinha do seu olhar, do qual eu congelei.
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluna: Patricia Zardo Erbe 

TexTOs CrIATIVOs

O menino que não teve medo do medo de ler tinha uma 
pequena biblioteca montada por seu pai, que acordava todos 
os dias depois do sol nascer para ir ao trabalho. Na escola ele 
tentava convencer os seus colegas que ler era bom, então 
ganhou um apelido carinhoso de sua professora de portu-
guês “o menino que vendia palavras”. Ele, por ser um aluno 
muito dedicado, era conhecido entre seus professores como 
“o menino que perguntava”, pois perguntava sobre tudo a 
respeito das aulas.

Ele foi crescendo e se tornou o homem que odiava segunda-
feira, e vivia perguntando o porquê da segunda-feira ser tão 
chata, mas as pessoas lhe diziam que isso era fruto de sua 
imaginação. Certa vez ele até chegou imaginar que tinha uma 
veia bailarina. Ele também tinha muita sorte, pois havia sido 
o ganhador de um sorteio cujo prêmio era um lindo buquê de 
rosas, o qual deu para a Bebel que a cidade comeu.

Agora, na sua fase mais avançada, descobriu que o beijo 
não vem da boca, e ao des-cobrir isso, abriu um sorriso bem 
largo e olhou para o céu mostrando seus dentes ao sol. Ele vive 
sonhando com o demônio, sonhando com o segredo da nuvem, 
sonhando com o que seri-am obscenidades para uma dona de 
casa. Como não consegue achar uma resposta concreta para 
seus sonhos, ele senta em uma das cadeiras proibidas e fica 

O menino que não teve medo 
do medo
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pensando por horas, até que consiga encontrar uma resposta 
para tudo isso. Essa é a saga de um campeão, o irreverente 
Ignácio de Loyola Brandão.
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Oficina da Palavra – Departamento Cultural Clube Recreativo 
Juvenil
Vilma Confortin Scherer 

TexTOs CrIATIVOs

escreva, Brandão

Parabéns Brandão. Você é praticamente completo.
A leitura que cultivou desde criança, na escola que tinha 

em família, tendo o pai como mestre, lhe deu o rumo certo a 
seguir.

Você está impregnado de literatura. Ela é o ar que respira, 
o alimento que o sustenta.

Você mesmo diz, em palestra recente, que foi recuperado 
pela literatura.

Através dela você se tornou observador, criativo, sensível, 
corajoso, de larga visão, extremamente culto e inteligente.

“A literatura olha o futuro e há gente fazendo este país 
andar.” 

Pena que as pessoas responsáveis por fazer este país andar 
tenham se deixado tomar pelo gosto da podridão, pela corrup-
ção, pela inversão de valores, pela fraude, pela exploração...

Brandão, você escreveu uma carta para a Presidente Dilma, 
ressaltando a grandiosidade das Jornadas Nacionais de Litera-
tura realizadas a cada dois anos em Passo Fundo e dizendo-
lhe da não realização da 16ª Jornada, cancelada por falta de 
recursos. Aponta-lhe o meio para que se realize, salve-se do 
enfarte que sofreu, seja levada para a UTI e sejam tomadas as 
necessárias medidas para sua realização.

A bem da verdade, não é falta de recursos específicos para 
a realização de evento de tamanha envergadura, mas sua má 
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aplicação, antes mesmo que sejam destinados a patrocinar 
fins tão nobres.

É o desvio, o superfaturamento, a cegueira moral que afe-
tou as pessoas que deveriam ser corretas e justas.

Brandão, que tal outra carta, ou quantas sejam necessárias 
para a Presidente, no intuito de abrir-lhe os olhos, fazê-la ver 
que a realidade do país não é a que emana de Brasília, onde a 
corrupção reina impune.

Estará a Presidente a par da crise econômica pela qual 
atravessa o país? Saberá ela que a população reduziu em muito 
a cesta básica, que só compra o estritamente necessário? Que 
os pobres estão cada vez mais pobres e que a classe média está 
decaindo? Que o desemprego atinge cada dia maior número de 
famílias? Que a saúde e a educação estão na UTI, qual a Jornada 
de Literatura de Passo Fundo? Que os hospitais do SUS estão a 
cada dia mais sucateados? Que muitíssimas pessoas morrem 
nas filas a espera de um atendimento médico? Que as taxas e 
impostos aumentam a cada dia e não há donde se tirar dinheiro 
para quitá-las? Que a população está descrente e não sabe a 
quem apelar?

Brandão, por vezes o poder corrompe: quem sabe um trata-
mento de choque para os responsáveis voltarem à realidade?

Sabe, Brandão, a população sofre calada ou reclamando 
a quem nada pode fazer, por falta de coragem. Se o país todo 
tivesse voz e vez de se pronunciar, de expressar seu descon-
tentamento, talvez a coisa mudasse. Contudo, é mais fácil viver 
deitado em berço esplêndido como fala nosso Hino Nacional. 
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Oficina da Palavra - Departamento Cultural do Clube 
Recreativo Juvenil
Mária Bittencourt De Carli

TexTOs CrIATIVOs

Penso que...

Há 25 anos nos encontramos em uma Oficina Literária para 
conviver, partilhar, emocionar, enriquecer.

Pessoas, homens e mulheres de idade madura que sabem 
que é possível aprender sempre.

É na Oficina Literária, em Passo Fundo-RS, que semanal-
mente trocamos ideias, sonhos, leituras, textos, experiências 
e amizade.

Neste ano de 2015 nos foi proposto pela professora coorde-
nadora da Oficina da Palavra (Departamento Cultural do Clube 
Recreativo Juvenil), Pia Elena Z. Borowski, que participássemos 
de um estudo da pessoa e obra de Ignácio de Loyola Brandão.

Surgiram textos de entrevistas, biografias, comentários do 
autor e demais conhecedores de sua obra. Livros com títulos 
sugestivos foram sendo adquiridos, emprestados, comentados. 
E o assombro foi se instalando em nosso ambiente, em nossas 
mentes.

Como esse escritor brasileiro, paulista, escreveu tantas 
obras, tão diversificadas, tão bem estruturadas?

Quanto conhecimento, criatividade, talento! Como redige 
com tanta clareza, detalhes, linguajar perfeito e até mordaz!

Quanto conhecimento da natureza humana, das sutilezas 
de caráter, do viés do bem e do mal! 

E a sua paixão pelos livros, seu trabalho diversificado e 
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incansável numa produção de décadas?
Vigor pertinaz, formador de leitores, observador e crítico 

da vida e de seus protagonistas.
Quanto de suas vivências, de suas alegrias e dores nos 

revela poeticamente numa doação irrestrita!
E os livros, amor maior de sua vida, explodindo nas di-

versas Jornadas Literárias pelo país, a qual compareceu e 
contribuiu com competência, alegria, humor e uma vivacidade 
toda peculiar?

Sim, a pessoa e sua grandiosa obra nos impressiona, nos 
emociona, nos deleita.  

Foi um privilégio iniciarmos este estudo, este mergulho 
no talento e criatividade extraordinária de Ignácio de Loyola 
Brandão a quem só podemos dizer de nossa eterna gratidão. 
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Oficina da Palavra – Departamento Cultural Clube Recreativo 
Juvenil
Terezinha Toscan

TexTOs CrIATIVOs

Ignácio de Loyola Brandão, uma 
agradável surpresa!

Quando li “Cadeiras Proibidas”, há alguns anos, o assunto e 
a forma de escrever do autor não despertaram minha atenção. 

Hoje, observando seus textos, suas características na 
forma poética e suave – fala de seu medo e dor, sem queixas; 
faz inventário de perdas e ganhos, de sua vida, como todos 
nós. Isso tudo após se recuperar de uma cirurgia, pois tivera 
aneurisma cerebral. Com este acontecido, com bom humor, o 
escritor reúne as palavras aconchegadas no livro “Veia baila-
rina”, de 1997.

Agora vejo a obra de Ignácio de Loyola Brandão com in-
teresse, apreciando tudo: seus dados biográficos, seus mais de 
40 livros, documentários especiais.

Incentivado pelo Pai, leitor assíduo, o garoto se interessa 
pelas palavras. A curiosidade faz sua parte, levando-o a criar 
o hábito da leitura. Surge desde jovem o escritor que até hoje 
não se separa do bloco de anotações. Hoje, este mesmo recurso 
se junta ao notebook, tablet e outras tecnologias.

Irreverente, com muita inteligência, humor inigualável, 
com talento imaginativo, segue sua trajetória literária, passan-
do ao leitor suas ideias e reflexões, atento a tudo. Observador 
sagaz do dia a dia descreve fatos com ousadia e imaginação às 
vezes cômica, outras vezes louca. Mas tudo encanta.

Em entrevista à Feira do Livro de Ribeirão Preto (SP) ele 



90

diz: “Nunca fiquei rico, mas vivi feliz, só fiz o que quis – es-
crever”.

Escreve para crianças. Escreve romances, contos, crônicas 
para todas as idades. Desde jovem vem escrevendo. Hoje com 
79 anos, continua escrevendo, palestrando, viajando. E diz: 
“Eu nunca estive tão bem como agora”.

Esteve em todas as edições da jornada de literatura de 
Passo Fundo (RS), como coordenador de debates.

Recebeu o título de Cidadão Honorário de Passo Fundo em 
2013, concedido pela Câmara de Vereadores.

Foi surpreendente conhecer um pouco mais sobre suas 
obras e sobre o escritor, jornalista, cronista e roteirista.
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Escola Estadual De Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluno: Juliano Duarte

TexTOs CrIATIVOs

Vencedor

Há algum tempo atrás, o adolescente Ignácio de Loyola 
sonhava em ser um jogador de basquete, nascido no Brooklyn, 
Nova York em 1933, tinha como objetivo ajudar sua família com 
sua carreira de jogador. Mas sua infância difícil interrompeu 
o sonho de atleta.

Por ter nascido em bairro considerado pobre, as condições 
eram poucas, e, por conta disso, procurou ajuda com seu pro-
fessor que se disponibilizou a ajudá-lo levando a fazer testes 
em clubes, alguns como: Chicago Bulls, Lakers, Charlotte Hor-
rnets, LA Clipprs, mas teve sua oportunidade no Miami Heat 
, onde se destacou no profissional em uma partida amistosa 
com o Chicago Bulls. Em seu primeiro jogo profissional teve 
bastante aproveitamento no jogo, o Miame não conseguiu a 
vitória, mas Ignácio jogou em um nível muito alto e chamou 
a atenção do treinador do Chicago. Como não tinha nenhum 
contrato com Miami Heat, como ele iria fazer 16 anos, o Bulls 
esperou completar idade para assinar o contrato de 5 anos, 
com multa rescisória de 100 milhões de dólares. Como fase 
de adaptação a sua primeira temporada foi regular. Assim 
seu nível aumentando, ganhando experiência, com isso nos 
próximos 5 anos com certeza ele iria fazer belas temporadas. 
Loyola se destacou no seu segundo ano na NBA como gole-
ador do campeonato e o com o de terceiro título colocado na 
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liga, no final da temporada, recebeu inúmeras propostas, mas 
continuou no Bulls, que estava formando um elenco muito 
forte com Michael Jordan em sua fase final de carreira. Loyola 
fez jogos na terceira temporada com Jordan. Loyola foi eleito 
segundo melhor jogador da liga, em primeiro Michael, mas 
Loyola foi o goleador da temporada novamente, e o título de 
campeão da NBA.

Assim Loyola com suas conquistas de longos anos, assinou 
novamente um contrato. Em de 2 anos  ganhou  todos os prê-
mios e 5 títulos na NBA. Assim já estava realizado. Loyola deu 
entrevistas e decidiu encerrar sua carreira, mas faltava que 
em um futuro próximo iria se especializar e ser treinador.  
Juliano Duarte
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Escola Estadual De Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluna: Jéssica Morais

TexTOs CrIATIVOs

mudando de vida 

Morava em uma casa muito simples, um garoto de 18 anos 
chamado Ignácio. Apesar de ser muito simples ele adorava ler. 
Na escola era um exemplo de aluno e encantava todos.  

Ignácio era apaixonado por Carolina, uma moça de 17 
anos, que tinha tudo, pois seu pai tinha muito dinheiro. Ela 
não gostava de Ignácio, porque ele não era de sua classe social 
e nem sabia se comportar direito. Ele ficava muito triste, então 
resolveu começar escrever livros contando experiências de 
sua vida.

Depois de um tempo os livros de Ignácio já faziam um 
grande sucesso e Carolina começou a gostar dele, mas o moço 
não foi bobo e a tratou da mesma forma que ela o tratou.

Com 27 anos, Ignácio conheceu Ana, uma garota simples 
como ele, que também tinha o sonho de escrever livros, então 
ele resolveu ajuda–lá, mas os dois acabaram se apaixonando. 
Então começaram a escrever livros juntos. 

Hoje são casados, não escrevem, mas sem livros continu-
aram fazendo um grande sucesso. Eles têm uma filha de 14 
anos que já esta decidida e vai seguir a carreira dos pais e fazer 
o sucesso que seus pais faziam e ainda fazem. Jessica Morais
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Escola Estadual De Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluna: Daniely Godinho

TexTOs CrIATIVOs

Nasce um grande homem

Na tarde ensolarada do dia 31 de julho de 1936, em Arara-
quara – SP nasce Ignácio de Loyola Brandão filho de Antônio 
Maria Brandão, contador, funcionário da Estrada de Ferro 
Araraquarense e de Maria do Rosário Lopes Brandão. 

Alguns dias antes de Ignácio nascer sua mãe sentada na 
varanda de sua casa. Imaginava como seria seu filho, qual seria 
a primeira palavra que ele iria pronunciar, quando ele iria dar 
seus primeiros passos. Mal sabia ela que seu filho iria publicar 
livros e que seria um grande escritor.

Certo dia Ignácio chega em casa e pede para sua mãe: 
- Mãe a senhora poderia dar-me alguns trocados para 

comprar bolinhas de gude e figurinhas?
- Sim filho.
E assim saiu correndo para a venda perto de sua casa, na 

escola Ignácio trocou todas as figurinhas e suas bolas de gudes 
por dicionários. 

Dois dias depois ele pediu novamente mais alguns trocados 
para sua mãe. Ela lhe deu os trocados, mas ficou apreensiva e 
foi até o quarto de seu filho. Lá ela procurou algo no quarto, 
mas não encontrou nada que despertasse suspeitas. Quando 
olhou em sua mochila achou 15 dicionários. Preocupou-se, mas 
não falou nada, apenas passou a observar seu filho. Outro dia, 
quando Ignácio estava brincando com seus irmãos, sua mãe foi 
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novamente olhar suas coisas e achou em seus cadernos vários 
contos e muito bem escritos. Sua mãe ficou mais tranquila e 
também muito orgulhosa de seu filho. 
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Escola Estadual De Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluna: Naiara Azevedo

TexTOs CrIATIVOs

O sonhador?

Ignácio de Loyola é um menino sonhador que adora imagi-
nar seu futuro, com sua amada Keterine Piera, ele sonhava em 
casar-se com Keterine, porém Keterine não tinha sentimentos 
por ele.

Um dia Ignácio estava assistindo filme e acabou dormindo 
no sofá da sala e começou a sonhar com seu lindo futuro com 
Keterine, e, de repente, ele acorda assustado porque  sonhara 
que tinha casado com Keterine. Eles tiveram um filho, mas esse 
filho tinha morrido no parto, ele ficou muito, mais muito as-
sustado, não fazia ideia de como iria tirar esse sonho da cabeça. 
Ignácio resolveu sair para caminhar e de repente encontrou 
Keterine. Ele resolveu contar sobre seu sonho, foi aí que ela 
conta para ele que ela era estéril e jamais poderia ter filhos.

Keterine – Ignácio! Vou te contar uma coisa que jamais 
contei a ninguém, sou estéril jamais poderei ser mãe, pois 
adoeci quando ainda era muito nova, e os médicos me disseram 
que jamais eu iria engravidar por que era impossível alguém 
engravidar depois daquela doença. 

Ignácio  –  Keterine! Mil desculpas, eu não sabia. Falei do 
meu sonho para você sem saber de nada, desculpas mesmo, 
mil perdões.

Keterine  – Não! Não me peças desculpa Ignácio, você não 
fazia ideia de nada, mas espero que você não venha contar a 
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ninguém o que eu lhe contei agora.
Ignácio – Claro meu anjo, jamais irei contar a alguém seu  

problema, porque eu sei que se eu precisar contar um segredo 
a você, você também irá guardá-lo para mim.

O tempo passou e Keterine foi embora da cidade com seus 
pais. Um belo dia Ignácio saiu para caminhar, quando encon-
trou Keterine, surpreso em vê-la, foi logo cumprimentá-la, 
falando:

Ignácio  –  Oi Keterine! Você por aqui?
Keterine  – Oi Ignácio! Sim voltei para resolver umas coisas 

que deixei para trás. 
Ignácio –– Que estranho! Tinham falado que você estava 

casada, já. Está sozinha na cidade? 
Keterine –– Bom, isto é o que eu vim fazer aqui na cidade 

mesmo, e é exatamente com você que eu preciso falar. 
Ignácio  – Comigo?
Keterine –– Sim, com você. 
Inácio –– Mais sobre o que seria? Você está tão séria, algo 

aconteceu?
Keterine – Sim, é coisa séria sim, mas estou com muito 

medo da sua reação sobre o que vou dizer.
Ignácio – Então vamos, fale logo! Estou começando a ficar 

muito preocupado.
Keterine – Ignácio, você lembra aquela noite antes de eu 

ir embora daqui com meus pais? 
Ignácio – Sim lembro! Mas o que tem aquela noite?
Keterine – Bom e foi muito linda minha vida,  pois passa-

mos a noite juntos, e algo muito estranho aconteceu eu acabei 
ficando grávida, agora estou com muito medo do que você vai 
me dizer pois eu estou solteira assim que eu descobri que estava 
grávida meu  marido me deixou e os meus pais não me querem 
mais dentro de casa. Agora não tenho mais para onde ir. 

Ignácio – Eu até poderia te levar para minha casa, mas 
minha mãe jamais irá aceitar, mas eu quero saber de você, se 
você ainda sente algo por mim? 

Keterine – Olha, Ignácio, todos sabem que, quando ficamos 
naquela noite, eu não sentia nada por você, mas no momento 
que eu descobri o quanto você é importante pra mim, vi que 
o que eu sinto vai além de uma simples amizade. Descobri que 
eu não posso mais ficar um minuto sem você. Aprendi que eu 
não dei o valor a você quanto merecia. Perdi a pessoa mais 
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importante pra mim para descobrir que eu te amo de verdade, 
não só por que estou esperando um filho seu e sim por que eu 
percebi a pessoa incrível que você é. 

Ignácio ficou surpreso com o que ouviu de Keterine. No 
momento ficou sem reação sem saber o que dizer para ela. Os 
dias foram passando. Eles se casaram para cuidar do filho que 
tiveram juntos.

Ignácio descobriu que tudo que ele havia vivido não pas-
sara de mais um sonho, mas o que ele não fazia ideia é que 
esse sonho realmente aconteceu, porém seu filho não havia 
morrido. Mas para quem não poderia ter um filho, hoje, Ket-
erine e Ignácio já têm três filhos, um casal de gêmeos e o filho 
mais velho.
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Escola Estadual De Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluna: Cassielen Rocha

TexTOs CrIATIVOs

um conto de Brandão 

 Inácio, desde pequeno adorava ler e escrever se aventurar 
na sua imaginação, por isso estava sempre contando histórias, 
mas, no entanto teve de ir morar na Itália em 1957 em busca 
de emprego, abandonou a aventura daqui para aventurar-se 
nesse país.

 Com apenas 21 anos foi morar em Veneza, conseguiu 
um emprego de crítico na empresa Jornal da manhã, como 
sabia falar italiano por influência de seu pai, então foi critico 
político, trabalhou cinco anos no jornal, um período no qual 
conheceu Diovana, a administradora do jornal, uma moça 
bonita, elegante com seus cabelos castanhos caídos ao ombro, 
olhos verdes, pele delicada como perfume de uma rosa no mais 
belo jardim e rosto que parecia ter sido esculpido por anjos. Ele 
ficou encantado com tanta beleza, jurou estar no céu! Mas não, 
era real, mas como tudo não é perfeito na vida real, esta linda 
mulher era comprometido com um homem bem sucedido, 
advogado, ruivo dos olhos castanhos, alto e culto.

 O casal já tinha um lindo filho de apenas um ano e três 
meses, certamente herdou a beleza da mãe, olhos verdes, sim 
um amor de criança, esperto e muito curioso. Mas apesar de 
aparentar ser um casal “perfeito”, Diovana não era feliz com 
o marido, era um bom pai, atencioso, amoroso e cuidadoso, já 
como marido não era assim, era frio com sua mulher, o amor 
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já não era o mesmo como no começo, a paixão acabou. Dio-
vana tinha muita confiança, mas ambos sabiam que não era 
só isso, por medo da reação e por mais que quisessem ficar 
junto Diovana era comprometida. Inácio sabia que o marido 
de Diovana não era fiel, mais não sabia como contar a ela. Até 
que um dia Diovana saiu mais cedo do trabalho para buscar 
seu filho na escola, foi para casa e flagrou seu marido com sua 
prima Marieta aos beijos em sua cama.

Diovana não pensou duas vezes e expulsou o marido de 
casa, além disso, agrediu fisicamente Marieta, em seguida Dio-
vana ligou para Inácio e contou tudo o que havia acontecido, 
Inácio ficou feliz por Diovana estar livre para ele, mas triste 
por ela ter descoberto tudo da pior maneira possível. Inácio 
foi à casa de Diovana. Diovana não estava tão desapontada 
quanto Inácio pensava, pois o casamento já não existia mais 
e a muito tempo Inácio não esperava a hora de contar o que 
sentia por ela, mas ele foi surpreendido com um beijo. Essa foi 
a aventura de Inácio na Itália com Diovana, hoje os dois vivem 
no Brasil com o filho de Diovana. 
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Escola Estadual De Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluna: Tainara Savi 

TexTOs CrIATIVOs

A surpresa de uma brisa

Ignácio estava sentado em uma pedra perto do mar, estava 
ali esperando algo acontecer para ter uma nova inspiração 
para o seu próximo livro.

Quando de repente, bum! Eis que surge uma mulher, 
morena dos olhos claros. Ignácio, encantado com a mulher, 
decidiu ir atrás dela e se apresentar: 

- Olá, sou Ignácio e gostaria de saber o seu nome.
A moça o olhou e sorriu dizendo lhe:
– Olá, meu nome é Julia.
Então ele sorriu e a convidou para caminhar na beira do 

mar. Ela aceitou, estava encantada com tamanha beleza e 
inteligência. 

Depois de um tempo eles se reencontraram, ele mais aberto 
a ela. Ele contou que estava buscando uma nova inspiração 
para seu novo livro e a disse que ela seria a sua “musa inspira-
dora”, mas aí se deu por conta que não sabia nada sobre Julia, 
e perguntou:

–  Me diga mais sobre você, me fale quem é você?
– Meu bem, eu sou quem você quiser, sou apenas um fruto 

da sua imaginação.  
– Oh, não pode ser você me parecia tão real ao longo desses 

dias que estivemos juntos. 
– Querido Ignácio, chegou a minha hora, completei a minha 
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missão de te dar uma nova inspiração, eu sou apenas a brisa 
que você precisava para escrever o seu novo livro, adeus. 

Ignácio, apavorado com tudo aquilo que havia acontecido 
com ele naquela tarde, foi para casa, sentou na janela e sen-
tiu uma leve brisa em seu rosto, saiu da janela e foi para seu 
escritório e começou a rabiscar frases que seriam o seu novo 
livro.
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Escola Estadual De Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluna: Eduarda Moraes

TexTOs CrIATIVOs

musa inspiradora de Ignácio 
de Loyola Lopes Brandão

‘’Musa é uma figura feminina da mitologia grega, fonte 
de inspiração nas artes ou ciências. O significado de musa 
tornou-se abrangente sendo utilizada no sentido figurado para 
designar a mulher amada ou aquela que traz inspiração seja na 
pintura, na poesia ou outras formas de expressão cultural. ‘’

Na cidade de Araraquara nasceu um dos maiores escritores 
brasileiro. Ele iniciou seus estudos na escola primária D. Cris-
tina Machado onde fez o primeiro ano, pois no ano seguinte 
teve que ser transferir para a escola da professora De Lourdes 
De Carvalho.

O pai de Loyola conseguiu publicar histórias nos jornais 
locais, e desde que Loyola foi alfabetizado foi incentivado a ler, 
e assim se tornou fascinado por dicionários. Na escola Loyola 
trocava palavras por bolinhas de gude e figurinha e com esse 
fato ele fez um conto que foi o primeiro a ser publicado ‘’ O 
menino que vendia palavras ‘’.

Na sua juventude ele se apaixona por uma linda moça. 
Ela vira sua musa, sua inspiração que o faz a cada dia escrever 
mais. Seu nome é Maria Beatriz Braga uma linda psicóloga, 
ela trabalha nas revistas ‘’Realidade’’ e em ‘’Setenta’’ Maria e 
Ignácio se casam.

No ano de 1972, ele é contratado para editar a primeira 
revista exotérica do Brasil.  Nesse mesmo ano Maria e Loyola 
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tiverem seu primeiro filho chamado Daniel. 
Mas no ano de 1978 eles se separam, por motivos pessoais, 

mesmo assim Loyola a tem como ‘’ Musa Inspiradora’’, pois 
Maria foi sua mulher amada, o fez sonhar acordado e ainda 
lhe deu uns dos seus melhores presentes que ele poderia ter 
recebido, seu filho Daniel. Depois de se separarem ele escreveu 
vários outros romances. 
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Escola Estadual De Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluno: Mateus Monteiro

TexTOs CrIATIVOs

Loyola e sua vinda a 
Passo Fundo

São mais de 30 anos que ele vem à Jornada de Literatura. É 
uma parte da história de vida dele. Nessa caminhada tivemos 
o privilégio de ter contato com a sua obra e, principalmente, 
tê-lo conosco. Pudemos compartilhar de momentos únicos, 
que ficarão registrados com muito carinho e admiração não 
apenas para professores, mas para todos os que tiveram a opor-
tunidade de vivenciar e mergulhar no mundo da literatura.

Passaram mais de cem mil adultos pela jornada, nesses 
anos todos, fora as crianças.

O gosto pela leitura, o hábito de ler fazem parte da nossa 
vida estudantil, que iremos conservar e passar isso aos nossos 
filhos. É importante, mais do que nunca, manter a Jornada de 
Literatura. É um encontro da arte, cultura, entretenimento 
inseridos numa explosão de sentimentos que não conseguimos 
descrever. 

A mobilização, o envolvimento das pessoas participando 
neste festival é de impressionar, a repercussão é de âmbito 
mundial. Um dos fatores que fez com que esse evento tivesse 
essa dimensão, com certeza,   foi a participação de Loyola, 
um escritor renomado, de um carisma indescritível, um ser 
humano maravilhoso, de um alto astral enorme, que acaba 
contagiando a todos, não apenas por ser escritor, mas pelo 
seu histórico de vida, um exemplo de vida.  
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Sua presença na Jornada é um conjunto de credibilidade, 
encantamento, envolvimento, enfim um passaporte, onde 
se abre um leque de oportunidades: da vinda de escritores à 
participação de um público gigantesco, sem falar da qualidade. 
Podemos dizer, sem dúvida alguma, que ele não é apenas um 
padrinho e sim um referencial.   
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Escola Estadual De Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluno: Ruan Vinicius dos Santos da Silva 

TexTOs CrIATIVOs

Como Ignácio de Loyola Brandão é 
visto internacionalmente

O grande autor de contos românticos e calientes Ignácio 
de Loyola Brandão tem uma boa fama fora do Brasil, princi-
palmente na América Latina, onde suas obras tem uma ótima 
repercursão, é conhecido na Itália também onde passou um 
tempo no início da sua carreira, mas não como escritor, onde 
pretendia trabalhar como roteirista em Cinecittà.

Para poder viver por lá, enquanto seu sonho não se realiza, 
manda reportagens para a Última Hora, faz sinopses de roteiros 
e faz coberturas — como a da morte do Papa João XXIII — para 
a TV Excelsior. Nessa época afirma que assistiu 53 vezes ao 
filme “Oito e meio” de Federico Fellini.

Voltando ao Brasil um tempo depois, ele se entrega a litera-
tura deixando de vez o jornalismo e começa a receber convites 
de viagens para participar em vários encontros mundialmente 
conhecido em lugares como: Nova York, Flórida, Georgetown, 
Albuquerque, Tucson, San Diego, cidades em cujas universi-
dades o Ignácio fez conferências, a convite das Fundações de 
Fullbright e muitas outras dos EUA.

Ele Participou da Jornada Nacional da Literatura, que 
aconteceu em nossa cidade em 1985, onde teve sua primeira 
participação e de lá pra cá veio participando de todas.

E não é a toa que ele tem seu reconhecimento em outros 
continentes também, por fazer suas obras para várias idades e 
contos eróticos se destacou na Itália onde tem um bom público. 
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Escola Estadual De Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluna: Vitória Aleknovic

TexTOs CrIATIVOs

Ignácio e seu Pai dos Livros

Antônio Maria Brandão era o nome dele, pai de Ignácio de 
Loyola Brandão.  Antônio foi de grande influência na vida do 
filho, principalmente na carreira que Ignácio viria a escolher 
futuramente. Desde pequeno ganhava livros de seu pai, o que 
o fez se interessar cada vez mais pela leitura. 

Antônio era um homem simples, apaixonado por livros e 
trabalhava como ferroviário. Economizava dinheiro e mandava 
vir livros de São Paulo pelo pessoal que trabalhava naquela 
linha férrea. Tinha uma biblioteca com cerca de 1000 livros, 
que foram se perdendo ao longo do tempo, ainda assim, muitos 
desses são conservados até hoje.

O primeiro livro infantil que Loyola leu se chamava O Cisne 
Negro, presente de seu pai. Antônio morreu com quase 90 anos, 
ainda lendo e comprando livros e também ganhava-os de seu 
filho, retribuindo os presentes que ganhava na infância. Com a 
morte de seu Antônio, como lembrança, além de vários livros, 
Ignácio ficou com um relógio que pertencia a seu pai, e, hoje 
o relógio tem mais de 80 anos.

Loyola tentou e conseguiu seguir o exemplo do pai com 
seus filhos e se sente muito orgulhado disso. Também se sente 
privilegiado por ter tido seu Antônio Maria Brandão como pai. 
Sem toda essa trajetória, Loyola não seria o escritor que é hoje, 
ou pelo menos não com tanto prestígio. 
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Escola Estadual De Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluno: Lucas Braga

TexTOs CrIATIVOs

em um reino Distante

Em um reino distante, morava um casal muito rico que 
tinha seis filhos dentre eles o mais velho que se chamava 
Ignácio, o filho desprezado pela família o qual era obrigado a 
realizar trabalhos em todo o palácio.

Em certo dia cansado já de ser desprezado, Ignácio sentou 
nas escadas daquele grande palácio e começou a imaginar como 
seria sua vida fora daquele reino. Logo surgiu a ideia de fugir.

Na noite seguinte, quando todos foram dormir, ele arru-
mou suas malas e saiu sem ninguém perceber. Ignácio sabia 
que a viagem seria longa, mas ele estava disposto a pagar o 
preço para conseguir encontrar a verdadeira felicidade.

Após três dias de uma longa viagem, ele encontra um 
vilarejo e logo pede informações para um idoso que estava 
sentado na frente de sua casa. O idoso, Adão, deu a Ignácio um 
quarto de sua casa para ficar até que pudesse seguir seu rumo.

Quando Ignácio acordou na manhã seguinte, se deparou 
com a filha de seu Adão. Ele voltou para o quarto deitou e ficou 
o dia todo pensando nela.

Após alguns meses se passaram até que eles se apai-
xonaram um pelo outro, então começaram a namorar com a 
permissão de seu Adão. Em uma manha de domingo Ignácio 
recebeu uma notícia de que teria que governar o palácio no 
lugar de seus pais, pois eles haviam sido vitima de um assas-
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sinato. Após receber a notícia ele ficou muito triste, pois teria 
que despedir de Juliana. Para a sua surpresa ela aceitou ir 
junto e a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram 
ao palácio, foi marcar a data do casamento. Eles casaram com 
a presença de todos os moradores do vilarejo e tiveram dois 
filhos os quais foram muito amados e assim foram felizes para 
todo o sempre. 
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Poemas
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Escola Estadual de Ensino Médio Anna Luisa Ferrão Teixeira
Aluno: Rodrigo Cabral

POemAs

Quem és tu Ignácio, quem és?
Quem é a pessoa por trás
Do que escreves
Tanto li, pensei e refleti.
Mas nada sei no que pensar de ti
Quem é o gênio humilde
Que uma hora é jovem
Outra hora velho
E outra hora dinossauro?
Realmente, tu és um grande mistério
E eu ainda não sei o que achar
Uma confusão exemplar
Só sei que tua obra, Ignácio
Tua obra é milenar!

Quem és?
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluna: Jéssica Lisiane

1º LuGAr - POemAs

Andarilho

Ela é fundamental. Ser máquina, despida de emoções 
Assim como lança breves sorrisos 
Se faz causa mortis de alguns corações
A inconstância entre o choro e o riso

Arrancar de dentro sentimentos e atirá-los ao lixo
Criar expectativas embasadas na ilusão
Faz-me o teu radical e eu lhe torno meu afixo 
A contínua mudança de sentido, que por fim, se faz 
confusão 

Liberar-se dos empecilhos 
Ela vem fazendo disso uma canção 
E do seu coração eu me declaro apenas andarilho
Incapaz de arrancar-lhe um mínimo resquício de emoção 

Não se comover com o choro, a dor e tristeza alheias 
É o que parece, enfim, denotar-se como solução
Ela não percebe o quão fortes se forjam suas teias 
Que a puxar-me, conseguem emudecer minha mais 
confiante elocução 
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A dor do outro é do outro, não pode penetrar em você, 
te algemar 
Contudo, com ela, qualquer certeza se faz incerta
E sem perceber, meus punhos torno a lhe alcançar 
Prazer que afaga, mas aperta  
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluna: Anielle Forchezato Moraes

2º LuGAr - POemAs

Olhares hipócritas 

Caos, desorganização, algazarra, confusão. 
Me encanta?  Repugna, desesperança.
Brasil, o excepcional das belezas naturais. 
Hoje, mergulhado em um poço de ais. 

Protesta tua indignação nas ruas!
Caso consiga caminhar em meio aos lixos
Lixo da poluição, lixo do governo, lixo da manipulação. 
Manipula a nação, avanço? Não, mais um poço de repulsão. 

Brasil! Tampa tua cara em virtude dos que te representam 
Tapa teus ouvidos por vergonha do que lhes falam
Tapam tua boca e tiram voz dos que protestam
Abre alas a quem só pensa em seu umbigo! Prazer, governo 
brasileiro.

O que verás meu filho em meio a tanta corrupção?
O que verás meu neto em meio a tal desmoralização?
Verá perguntas mal respondidas
E não verás país nenhum. 
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluna: Gabriela Possa

3º LuGAr - POemAs

sinto muito!

Sinto a fome das crianças na favela
Sinto o desejo de aprender do adolescente que não teve 
acesso à escola  
Sinto a dor do trabalhador que ganha R$788,00 no fim do 
mês 
Sinto o desespero de um enfermo na fila do SUS 

Sinto por ver a Amazônia ser destruída 
Sinto o peso no bolso de quem paga os impostos 
Sinto o desgosto do professor que tanto trabalha e poucos 
veem
Sinto o medo de sair sozinhas às ruas 

Pois, desde que nasci não vi e não vejo país algum
Entretanto, vejo no povo que ficou tanto tempo calado, 
a revolta
Revolta por não haver reciprocidade do ‘esquema’ com a 
população 
Revolta por pagar uma conta que não era sua

E o que não consigo sentir, é o olhar humano
Um olhar, que veja as angústias e sofrimento de toda 
população 
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Um olhar igualitário, que tente sanar todos os déficits que 
há nessa nação
O que falta não é Brasil, nem riquezas naturais 
O que está em extinção é ser humano.
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluna: Andressa Segala Pompermayer

POemAs

O problema da segunda-feira                  

Segunda-feira é tenebrosa,
Muitos dizem horrorosa.
Segunda-feira não passa de um pretexto,
Para esconder o peso de toda essa aflição
E ter argumentos sobre sua rejeição.

Pode-se ter problemas na quarta-feira,
Não há como escolher o dia de sua chegada.
A infelicidade nos segue,
Dificuldade persegue,
Devemos lutar para as conseguir mudar 

Há problemas toda hora, 
Coitada da pobre que os carrega nas costas,
Segunda-feira é sempre culpada,
Mas a coincidência que veio na hora errada 
E sem pensar começam a julgar.
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluno: Angelo Gradina

POemAs

Ignácio de Loyola Brandão

31 de julho de 1936
Ignácio de Loyola Brandão
O menino que vendia palavras
E o homem do furo da mão

Brasileiro jornalista
Era também um romancista
Filho de um ferroviário
O qual lhe deu a vida

Sonhou em conquistar o mundo
Com seus livros e sua literatura
De um realismo feroz tão profundo
Tentando mudá-lo com a sua assinatura

Ignácio de Loyola Brandão
O homem que odiava segunda-feira
Aquele que sonhava com o demônio
E que escreveu a sua vida inteira

O escritor de Manifesto Verde
De Cadeiras Proibidas também
Aquele que não tinha medo do medo
Sonhava com um mundo mais além
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Desde pequeno
Sempre com um sorriso por perto
Autor de Cabeças de segunda-feira
O homem que espalhou o deserto

Ignácio de Loyola Brandão
O ganhador
O Anjo do adeus
O homem do furo na mão
O homem que odiava segunda-feira
O que sonhava com o demônio
Sucessos de sua carreira.
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluna: Carolina Zillmer da Costa

POemAs

A física do desejo

O que é o amor?
Se não um entrelaçar de almas
Independente de gênero, tempo, raça e credo

O que é o amor?
Se não um êxtase de sentimentos que se atraem e se 
repelem
No unir dos momentos

Do que ele se alimenta? 
Se não do olhar, do afeto, do toque e do beijo

Olhar este que não é visto com os olhos
O toque que não é feito pelas mãos
O beijo que não vem da boca

Porque o amor vai além dos sentidos
Ele é sublime e subjetivo
Contido na sua própria essência: o amar.
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluna: Gabriele Basso 

POemAs

menino prodígio 

Era um menino que vendia palavras 
Junto delas, cresceu 
Conseguiu enriqueceu culturas 
E um grande prestígio apareceu. 

Era um menino que perguntava 
Respirava as letras e a morfologia 
Nunca se contentava 
Se não encontrava a sua ideologia. 

Depois do sol, o tempo correu
Escreveu, inventou e criou 
Para isso o mundo percorreu 
Hoje vive o que a escrita lhe deu. 
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluna: Júlia V. Rodrigues

POemAs

O irreverente Ignácio de Loyola 
Brandão

E foi na manhã do dia 31 de julho,
Em Araraquara, sexta-feira chuvosa e fria,
Ano de 1936 no auge do inverno,
Filho de Antônio e de Maria,
Ignácio de Loyola Brandão nascia.

Incentivado pelo pai, um autor ele virou
Com muito orgulho e talento, mais de 40 obras já publicou.
O menino que vendia palavras, de tudo sabia,
Quem diria que no futuro, o irreverente homem,
Um dos maiores nomes da literatura contemporânea se 
tornaria.

Se tornou tão inteligente, pois era um menino que 
perguntava,
Ele não teve medo do medo,
E sempre com ironia e bom humor, 
Seus problemas pessoais enfrentava.

E como todo trabalhador, as segundas-feiras odiava,
Mas sempre seguia em frente
E de sua amada profissão, 
Ele nunca abandonava.
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluno: Marcus V. Rodrigues

POemAs

Escreve-se para não ser solitário
Por amor aos outros
Cada tempo em sua coisa
É preciso combater a ruína
Transformar a esperança

Há uma sutil diferença
O conto é uma coisa elaborada
O conto é uma coisa que traz mais que imaginação
Mas uma bela de uma imaginação

Violência, congestionamento
Um grande problema
Há uma sutil diferença
Entre fantasia e crônica, eu sempre escrevia
Por vontade ou ansiedade

escrever...
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus
Aluna: Theodora G. Del Ré

POemAs

eu

Eu 
Caio como as folhas dos plátanos 
Nas ciladas satíricas da vida
Procurando o chão para ter base 
E voando sem rumo ao desconhecido

Vendo pessoas se desintegrarem 
Na lenta valsa do tempo
Desperdiçando suas árvores 
Para caírem e serem moídas no chão
Algumas raras imortalizadas em livros 
Outras apenas esperando a morte

E então um novo ciclo se renova 
Mostrando todo seu esplendor do início 
Porém folhas vão caindo 
Até que não resta mais nada 
Apenas resquícios de um outono febril 
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Escola  Estadual  Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluna: Amanda da Silva Neimaier

POemAs

O retorno

Eu Ignácio de Loyola Brandão,
Nasci em Araraquara
Com meus pais e meus irmãos. 

Escrevi meu primeiro livro
Do romance em 46
Apaixonei-me pelo cinema 
E participei em 53.

Parti para a Itália
Para trabalhar como roteirista
Para poder viver por lá
Enquanto meu sonho não se realizava.

Voltei para o Brasil
Descobri ter um aneurisma 
Publiquei até um livro
Onde contei sobre a doença. 

Publiquei um novo livro
No ano de 99
Recebi um novo prêmio
De “Melhor livro de contos”.                         
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Escola  Estadual  Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluna: Márcia Jussara Abreu Tubias

POemAs

Vitorioso

Voltar vitorioso para sua cidade natal,
Filho de um ferroviário desde pequeno,
Sonha conquistar o mundo,
Observador curioso da vida na cidade grande.
Dono de um realismo feroz,
Seu romance gerou tradição,
Eliane virou crônica de jornal.

Seu primeiro trabalho informal,
Foi uma crítica de cinema,
O romance que vendia palavra.
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Escola  Estadual  Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluno: Álisson de Oliveira

POemAs

Poeta

Poeta que revela 
Percorre as prisões do mundo...
Poeta chamado Loyola
Que contagia contando história 
Na vida sem censura 
Mantém a chama acesa
Poeta que espalha sua obra
Recebeste outrora
Menções, prêmios
Não teve medo
Escreveu novas palavras
E conquistou nosso respeito.
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Escola  Estadual  Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluno: Leandro Pedrozo da Silva

POemAs

evolução 

Nasceu em dia santo,
Alfabetizado foi com grande esforço 
Um livro criou
Depois na tv se apresentou
Com grande crítica sem se abalar. 
E livro publicou.
Partindo para a Itália 
Para viver seu sonho lá se foi...
Magia, sedução e muitas realizações
Então mais um livro criou
Depois em uma revista trabalhou 
E seu livro... roteiro virou.
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Escola  Estadual  Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluno: Luís Gustavo Flores

POemAs

Olhos de Ignácio

A lua é linda, o sol maravilhoso...
Mas não se compara
Ao lindo brilho das estrelas 
Refletindo nos olhos de Ignácio.
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Escola  Estadual  Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluno: Caio Alessandro Rezende de Mello

POemAs

uma nova história

Essa história começa há muito tempo, mas também há 
pouco tempo,
O que será, será, o que já foi continua, porque, na verdade,
O ser humano vive disso e daquilo, religião em primeiro 
lugar,  
Sua família, assim o mesmo ocorreu com um jovem 
nascido em Loyola,
Que por incrível que pareça é Ignácio de Loyola!

Com um passado ruim, mãe e pai sem vida,
Oh, que vida sofrida!
Mas eis que seu futuro está próximo, e 
independentemente,
Não há como escapar, pois uma nova religião acabara de 
chegar
Com tantos livros para ler, e tantas coisas para lembrar,
Era possível esse rapaz não começar a pensar!

Pois é, todos têm seus hobbies, 
Todos esses pensamentos são meus,
Mas, para ele, era dirigido diretamente para Deus!
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E é claro que todos temos nossos heróis, então para o 
mesmo não
Será diferente, não é mesmo, minha gente?
Ah! Sem contar que há muitas viagens para viajar e, 
falando nisso, meu bem,
Você não tem que ir pra Jerusalém?
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Escola  Estadual  Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluna: Josevete Huf Dorneles

POemAs

Araraquara

Ele nasceu numa linda cidade
Que se chamava Araraquara
E desse lindo lugar, muita coisa ele conseguiu.
Uma linda biblioteca montou e muitos livros escreveu.
Um deles “O Menino Que Vendia Palavras”, além de 
estudioso, escritor e poeta muito criava criava, e, pouco a 
pouco, espalhava por todos os cantos.
Contos, crônicas...
E então disseminou a emoção 
Encantou e teve muita gente que vibrou,
E assim pelo mundo afora conquistou seu espaço na 
literatura.
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Escola  Estadual  Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluno: Vitor Souza

POemAs

Ignácio

Ignácio um amigo que nunca conheci.
Mas falar de seus poemas eu já ouvi.
Quando li, aprendi a gostar de Ignácio de Loyola Brandão,
Escrever sobre você já foi uma enorme satisfação.
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Escola  Estadual  Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluno: Ruan Cardoso

POemAs

Ignácio

Loyola, uma inspiração 
Loyola nunca te vi mais já ouvi
e até me fez rir.
Suas poesias fizeram-me alegrar, até chorar.
Fizeram-me declarar para o luar
Fizeram-me parar para pensar.
Mas além de me ensinar a me amar,
Fizeram-me sonhar.
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Escola  Estadual  Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluno: Cléverson Barboza

POemAs

Ignácio

Ignácio
Loyola, Loyola, um grande literato.
Seu pai um grande operário.
Comecei e acabei por terminar na arte de Loyola. 
Comecei a amar e nessa poesia eu vou te falar,
Ignácio de Loyola Brandão eu sempre vou te amar,
E nessa poesia eu vim para te dizer: sou 
Cléverson fazendo essa poesia para você.
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Escola  Estadual  Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluno: Tiago Souza

POemAs

rima de Loyola

No céu avistei uma arara.
Batendo suas asas azuis, em cima das taquaras.
Ignácio de Loyola Brandão nasceu em Araraquara,
O sonho virou realidade
E se tornou um escritor de verdade
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Escola  Estadual  Ensino Médio General Prestes Guimarães
Aluno: Estevão Warken

POemAs

Ignácio de Loyola Brandão 
Não te conheço pessoalmente não,
Mas só pelas suas poesias.
Posso ver que você é um amigão.

Ignácio um grande literato 
E seu pai era ferroviário 
Trabalhou em jornalismo informal 
Foi crítico de cinema no jornal.

Em 31 de Julho de 1936
Foi o dia do seu nascimento 
Estudou literatura e dela sempre viveu.

O escritor
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Oficina da Palavra – Departamento Cultural Clube Recreativo 
Juvenil
Neusa Canabarro

POemAs

Ignácio de Loyola Brandão

Ignácio de Loyola Brandão
Um menino, que gostava muito de ler
ir ao cinema, ouvir música e vender palavras,
sonhava o mundo conquistar.

Desponta um grande pesquisador,
crítico de cinema, jornalista pertinaz
singular contador de histórias.

Lançou seu primeiro livro, Depois do Sol,
no qual nos mostra ser grande observador
curioso da vida das pessoas e da cidade.

Escreveu romances, livros infanto-juvenis,
contos, biografias, crônicas, romances ...
em jornais, revistas e livros.

Para ele literatura é sonho, paixão
divertimento, prazer...
A literatura ampliou seu mundo.

Confessional, poético, emotivo
sua narrativa é pura literatura
questionador, instiga à reflexão.
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Membro da Academia de Letras,
reconhecido por suas obras,
Valorizado internacionalmente.

Coordenou debates das jornadas literárias
De nossa cidade, recebendo o título de cidadão honorário.
Ler suas obras, para nós, é ver a vida com muito prazer.
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Oficina da Palavra – Departamento Cultural Clube Recreativo 
Juvenil
Mária Bittencout De Carli

POemAs

Obrigada, Loyola 

 

Obrigada, Loyola 
 Oficina da Palavra, Mária Bittencout De Carli

    BEIJO NÃO VEM DA BOCA                                 GRACIAS

MERCI                  O GANHADOR
                              ANJO DO ADEUS

                            VIAGEM À ILHA PROIBIDA
                    ESCORPIDES CONTRA O CÍRCULO DE FOGO
                                 O MENINO QUE VENDIA PALAVRAS
                          O MEL DE OCARA                                                                                  

DANKE

    CADEIRAS PROIBIDAS
                                 NÃO VERÁS PAÍS NENHUM
             

      DENTES AO SOL
                                       OLHOS CEGOS DOS CAVALOS LOUCOS
                                            Y
                               MENINO QUE PERGUNTAVA
                                   BEBEL QUE A CIDADE COMEU

                                 ACORDEI EM WOODSTOCK
                                
                                  VEIA BAILARINA                                 ARIGATO

                                        ZERO
                                     CUBA DE FIDEL
                           SOLIDÃO NO FUNDO DA AGULHA

                                  DEPOIS DO SOL
    O HOMEM DO FURO NA MÃO                                 GRAZIE MILLE

          O VERDE VIOLENTOU O MURO
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Oficina da Palavra – Departamento Cultural Clube Recreativo 
Juvenil
Neusa Canabarro

POemAs

Ignácio de Loyola Brandão

I luminado pela palavra
G uia seus leitores
N os mais diversos caminhos.
A tento, atemporal.
C ria, com maestria, o imaginário
I mpregnado de literatura e de vida
O bstinadamente.

D esde muito pequeno
E xpressa seu amor à literatura

L eitor voraz
O bservador
Y es for ever
O lhar crítico e refinado
L iterato vastamente premiado pela
A utoria de imensas obras.

B rilhante
R ebelde com causa
A ssim vai tecendo a
N ecessidade interior
D om, dor, vontade
A mbição e talento numa
O usadia apaixonante.
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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: Gasparino 
Lucas Annes, Diogo de Oliveira Penteado, Felício Bianchi e Pe-
dro 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, promovia 
palestras, debates e saraus. Possuía estandarte 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. Ter-
minada a guerra fratricida, houve uma tentativa de reorganizar 
o Clube, que não foi adiante. Seus ideais, porém, permaneceram 
vivos. E, quando da criação do Grêmio Passo-Fundense de Let-
ras, em 7 de abril de 1938, ali estavam Gabriel Bastos e Armando 
Araújo Annes, integrantes 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 
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 

Breve Histórico da Academia 
Passo-Fundense de Letras
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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 da 
Cunha Fiori e Túlio Fontoura.

Uma das primeiras iniciativas do Grêmio Passo-Fundense 
de Letras foi propor a criação da Biblioteca Pública Municipal 
de Passo Fundo, conjuntamente com o Rotary Club, o que foi 
materializado através da aquisição de livros, pelo próprio 
sodalício. O reconhecimento oficial veio através do Decreto nº 
6, de 2 de abril de 1940 com o qual o prefeito Arthur Ferreira 
Filho, fundador e primeiro presidente da novel entidade, criou 
a Biblioteca.

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 Quadros (Assis Chateaubri-
and), Celso da Cunha Fiori (João da Silva Belém), César Santos 
(Getúlio Vargas), Gomercindo dos Reis (Walter Spalding), 
Jorge Edethe Cafruni (Francisco Antonino Xavier e Oliveira), 
José Gomes (Dom Aquino Correa), Jurandyr Algarve (Arthur 
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Ferreira Filho), Mário Daniel Hoppe (Gabriel Bastos), Mário 
Braga Júnior (Darcy Azambuja), Mário Lopes Flores (Augusto 
dos Anjos), Paulo Giongo (Ernani Fornari), Píndaro Annes 
(Prestes Guimarães), Reissoly José dos Santos (Rui Barbosa), 
Rômulo Cardoso Teixeira (Olavo Bilac), Sabino Santos (Erico 
Verissimo), 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 1912, 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, além do apoio a eventos de cunho cultural  
que são realizados em Passo Fundo, a Academia Passo-Fun-
dense de Letars edita a revista Água da Fonte, participa do 
programa Literatura Local, na TV Câmara, e do programa Café 
Filosófico, pela rádio Diário da Manhã AM. Os membros da in-
stituição participam sistematicamente dos espaços de opinião 
nos veículos locais de comunicação. Sua atual diretoria está 
assim constituída: Gilberto R. Cunha, presidente; Agostinho 
Both, vice-presidente; Dilse Piccin Corteze secretária-geral; 
Paulo Monteiro, primeiro secretário; Francisco Mello Garcia, 
segundo secretário; Júlio César Perez, primeiro tesoureiro, e 
Sueli Gehlen Frosi, segundo tesoureiro. 

São os seguintes, em ordem alfabética, os atuais membros 
titulares e eméritos da Academia Passo-Fundense de Letras: 
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Agostinho Both, Alberto Antonio Rebonatto, Antonio Au-
gusto Meirelles Duarte, Carlos Alceu Machado, Carlos Antonio 
Madalosso, Craci Terezinha Ortiz Dinarte, Daniel Viuniski, 
Dilse Piccin Corteze, Diógenes Luiz Basegio, Elisabeth Souza 
Ferreira, Elmar Floss, Fernando Severo de Miranda, Francisco 
Mello Garcia, Getulio Vargas Zauza, Gilberto Rocca da Cunha, 
Helena Rotta de Camargo, Hugo Roberto Kurtz Lisboa, Irineu 
Gehlen, Ivaldino Antonio Tasca, Jabs Paim Bandeira, José Er-
nani de Almeida, Júlio César Perez, Luiz Juarez Nogueira de 
Azevedo, Marilise Brockstedt Lech, Marisa Potiens Zilio, Mauro 
Gaglietti, Osvandré Lech, Paulo Monteiro, Pia Elena Zancanaro 
Borowski, Ricardo José Stolfo, Rogério Moraes Sikora, Romeu 
Carlos Alziro Gehlen, Santina Rodrigues Dal Paz, Santo Clau-
dino Verzeleti, Selma Cotamilan, Sônia Maria Loguercio, 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 alu-
nos de escolas públicas e privadas. Em 2008 saiu Machado de 
Assis; 100 Anos de História; em 2009 o sodalício deu a lume De 
Canudos a Passo Fundo – Concursos Literários: Um século sem 
Euclides da Cunha & Poeta Professor Antônio Donin: poesias 
para alimentar a alma; em 2011: Raquel de Queiroz: Olhares 
de jovens passo-fundenses; em 2013: O imortal Moacyr Scliar; 
e, agora, em 2015: O irreverente Ignácio de Loyola Brandão.

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. A história da Academia Passo-Fun-
dense de Letras ultrapassa a marca dos seus 76 anos de existên-
cia, completados em 7 de abril de 2014. Somos a continuidade 
de uma história de mais de 130 anos de amor à cultura.

Paulo Monteiro
1º Secretário da APLetras
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Alberto Antonio Rebonatto
Antonio A. Meirelles Duarte
Carlos Alceu Machado
Carlos Antonio Madalosso
Craci Terezinha Ortiz Dinarte
Daniel Viuniski
Diógenes Luiz Basegio
Elisabeth Souza Ferreira
Elmar Luiz Floss
Fernando Severo de Miranda
Getulio Vargas Zauza
Ivaldino Tasca
Helena Rotta de Camargo
Hugo Roberto Kurtz Lisboa
Irineu Gehlen
Jabs Paim Bandeira
José Ernani de Almeida

Presidente:
Gilberto R. Cunha

Vice-presidente:
Agostinho Both

Secretário-Geral:
Dilse Piccin Corteze

1º Secretário:
Paulo Monteiro

2º Secretário:
Francisco Mello Garcia

1º Tesoureiro:
Júlio César Perez

2º Tesoureiro:
Sueli Gehlen Frosi

Membros:

Luiz J. Nogueira de Azevedo
Luiz Carlos Tau Golin
Marilise Brockstedt Lech
Marisa Potiens Zilio
Mauro Gaglietti
Odilon Garcez Ayres
Osvandré Lech
Pia Elena Z. Borowski
Ricardo José Stolfo
Rogério Sikora
Romeu Carlos Alziro Gehlen
Santina Rodrigues Dal Paz
Santo Claudino Verzeleti
Selma Costamilan
Sônia Maria Loguercio
Welci Nascimento

Diretoria 2014-2016
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