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Conheci Valmor Bordin em abril de 2014 durante a reali-
zação da III Semana das Letras da Academia Passo-Fundense 
de Letras, quando organizávamos o evento, coordenado pela 
acadêmica Sueli Gehlen Frozi. Durante uma reunião, alguém 
sugeriu o nome do médico psiquiatra, escritor Valmor Bor-
din para potencial palestrante, tanto para crianças que iriam 
participar à tarde, como para adultos com encontros à noite. 
Fui incumbida a fazer contato com ele. Desde o primeiro te-
lefonema, me deparei com uma voz muito simpática de uma 
pessoa disponível, afetiva, cheia de conhecimentos e muito 
disposta a participar e falar de suas experiências como escri-
tor. Seu livro infantil recém-lançado, “Edmundo inventa o 
Mundo”, era sucesso na mídia e sabíamos, que as crianças que 
convidaríamos para a Semana das Letras iriam amar ouvir sua 
história e conhecer o autor e o público adulto ficaria encantado 
em discutir literatura com Bordin.

Chegou o dia da apresentação do Dr. Bordin na III Semana 
das Letras da Academia Passo-Fundense de Letras. Dia 10 de 
abril, tarde e noite. Foi o dia em que conheci pessoalmente esta 
pessoa maravilhosa que chegou na APLetras para encantar o 
público. Carregando uma mala cheia de livros e falando muito 
sobre eles: seus personagens, do processo criativo e principal-
mente, respondendo a todas as perguntas feitas, com muita 
simpatia. Falou a tarde toda com as crianças, distribuiu livros, 
deu autógrafos. À noite, continuou com a plateia formada por 
adultos interessados em literatura e escrita criativa e o bate
-papo foi longo e muito produtivo.

Neste ano, a Academia Passo-Fundense de Letras escolheu 
Valmor Bordin para ser homenageado na realização do Con-

APRESENTAçãO

Academia Passo-Fundense de Letras 
apresenta: O Solidário e Intenso 

Valmor Bordin
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curso Literário, que acontece a cada dois anos com alunos das 
Escolas da cidade de Passo Fundo, por considerá-lo um escritor 
local de grande talento, que não teve o reconhecimento mere-
cido em vida e agora, dois anos após sua morte, é o momento 
desta homenagem a este grande autor destacando sua obra, 
sua vida e seus feitos. 

Este trabalho de homenagem só está sendo possível gra-
ças aos esforços de um grupo de pessoas que não podemos 
deixar de citar como também de proclamar nossos sinceros 
agradecimentos:

- Em primeiro lugar agradecemos à família de Bordin, sua 
companheira e mãe de seu filho, Dra. Rita Maynart Pereira, por 
disponibilizar sua obra para ser lida pelos alunos. Aos irmãos, 
pelos valiosos dados biográficos e pitorescos do escritor, en-
riquecendo muito o trabalho;

- Nosso muito obrigada também aos coordenadores do Pro-
jeto Concurso Literário da APLetras, Agostinho Both e Mariza 
Zilio, que há mais de um ano estão trabalhando junto às escolas 
de Ensino Fundamental e Médio da cidade de Passo Fundo,  a 
fim de viabilizar a execução do mesmo entre os alunos;

- Às escolas “parceiras” da APLetras. Obrigada aos profes-
sores que operacionalizaram junto aos alunos a execução deste 
Projeto. Se temos bons textos, muito se deve aos professores 
que souberam orientar seus alunos para que este trabalho se 
realizasse;

-Aos alunos que escreveram e estão publicando pela pri-
meira vez, vocês serão os futuros escritores/autores que toma-
rão conta desta cidade que é a Capital Nacional da Literatura;

- Às alunas da pós-graduação da UPF, Mestrado e Douto-
rado, Mayara Corrêa Tavares, Margarete Maria Soares Bin e 
Debora G. Falkemback Oliboni, pela disponibilidade e efici-
ência demonstrada na correção dos textos e participação da 
comissão julgadora.

- Aos professores coordenadores da 16ª Jornada Nacional 
da Literatura, Fabiane Verardi Burlamaque e Miguel Ret-
tenmaier, pelo apoio dado e inserção do Concurso Literário 
no grande evento literário Nacional.

- Ao Sr. prefeito municipal, Luciano Azevedo e ao secre-
tário da cultura, Sr. Pedro Almeida, pelo apoio financeiro, 
possibilitando a edição deste livro.

Enfim, nosso muito obrigado a todos os acadêmicos da 
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Academia Passo-Fundense de Letras. A Pablo Morenno e ou-
tros que não foram citados e que sempre estiveram presentes, 
dando apoio aos coordenadores, professores e alunos para que 
tudo acontecesse da melhor maneira.

Dilse Piccin Corteze
Presidente da Academia Passo-Fundense de Letras

10 Lugar - Caroline de Camargo Ribeiro

Centro de Ensino Médio Integrado UPF, poema: Médico ou louco

20 Lugar - Samanta da Rosa

Escola Municipal de Ensino Fundamental Urbano Ribas, texto: Quarto 
branco 

30 Lugar - Luiz Frâncio Ferrari

Escola Redentorista Instituto Menino Deus, poema: A menina e o sonho

Menção honrosa

Júlia Kuns de Figueiredo

Escola Redentorista Instituto Menino Deus, texto: O monstro

Aline Tomazetti

Escola Redentorista Instituto Menino Deus, texto: Sou seu primeiro 
amor

Ellen Hoppen

Centro de Ensino Médio Integrado UPF, texto: Uma história de cavalaria

Maicon Alves

Escola Estadual Prestes Guimarães, texto: Mr. Klaus

Maria Eduarda Lima Rossetto 

Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis, texto: Voo rumo às asas

PREMIADOS
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Passo Fundo tem na literatura um grande legado cultu-
ral. No ano em que a Jornada Nacional de Literatura ressurge 
remodelada e mais perto da comunidade, vemos vários mo-
vimentos literários acontecendo independentes e ao mesmo 
tempo, interligados. É um ano especial. Comemoramos 160 
anos de emancipação do município. Estamos realizando o 
primeiro Prêmio Literário Cidade de Passo Fundo, voltado 
exclusivamente aos escritores daqui. As mini-feiras do Livro 
tomam conta das nossas praças e parques. As estações culturais 
nas Escolas dos Bairros são um sucesso e anunciam o grande 
evento literário de outubro. O Espaço Prisma, no parque da 
Gare, segue se concretizando com a coordenação da Dra. Tania 
Rösing e deverá nos trazer tecnologia e inovação á serviço da 
formação de leitores. Com tudo isso, o concurso literário da 
Academia Passo-Fundense de Letras – O Solidário e Intenso 
Valmor Bordin - abre mais uma vez a janela de oportunidade 
ás nossas crianças e jovens para o incentivo, o fomento e a prá-
tica de novos escritores e descoberta de novos talentos. Uma 
ação que engrandece ainda mais esta instituição e reafirma 
seu compromisso com nossa comunidade e principalmente 
com nossas crianças e jovens. Vivemos novos tempos na área 
literária da cidade. Temos um Plano Municipal de Cultura 
aprovado por lei para os próximos 10 anos. Temos uma setorial 
de literatura com cadeira no Conselho Municipal de Políticas 
Culturais. Temos 160 anos, e muito a comemorar. Viva Passo 
Fundo, sua literatura e este concurso que cumpre papel de 
destaque na formação de novos escritores.

Pedro Almeida
Secretário de Cultura de Passo Fundo.

Novos tempos para a 
literatura da cidade

PREFáCIO
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Valmor Roberto Bordin nasceu no dia 29 de julho de 1961. 
Nasceu em casa, pelas mãos de uma parteira, no povoado de 
Bela Vista. Seus pais eram de origem italiana e sua educação 
foi baseada nos dogmas da igreja católica; sua avó paterna era 
catequista e cuidava da igreja do povoado. 

Desde pequeno acompanhava o pai na roça, levava sempre 
escondido dentro da calça um livro da biblioteca da escola, ali 
já nascia um grande leitor. Sempre ajudou nas lidas, tanto da 
roça quanto do moinho de farinha. Contava que o pai fazia 
o próprio vinho com as uvas do parreiral de casa e que era 
comum a matança de porcos para fazer salame.

Quando ainda era bebê, sua irmã, Maria Helena, de dois 
anos de idade, veio a falecer e sua mãe, Josefina, enfrentou 

Um olhar sobre Valmor

RITA MAyNART PEREIRA
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uma depressão pelo luto 
da perda da filha. Isso 
aparece no conto Hele-
ninha, que está no livro 
O quase-nada, de Valmor 
Bordin. 

Passava as férias de 
verão na casa dos avós 
paternos, onde convivia 
com o tio Nadir, irmão 
de seu pai, que sofria de 
esquizofrenia. Encon-
tram-se relatos desse tio, 
no conto A segunda Face, 
do livro Voo rumo às asas, de Valmor Bordin.

Nutria um grande amor filial por sua irmã mais velha, 
Marlei. Valmor publicou uma homenagem para ela no livro O 
quase-nada: “Haverá uma verdadeira mãe, assim? Haverá sim”.

Valmor adorava ficar em baixo do parreiral nas visitas à 
família em Jacutinga. Sempre muito preocupado, cuidou da 
saúde de seus pais até o fim da sua vida.

A grande paixão de Valmor pela uva e pelo vinho, herança 
familiar, transforma-se em belos poemas como Balada dos pés 
tristes e Canção dos vinhedos, publicados no livro, Poemas 
Famintos. Foi com o poema, Balada dos pés tristes, que ele 

Valmor com seus pais Adi e Josefina Bordin, no parreiral nos fundos da 
casa dos pais. 

(Fotos: ArquiVo pessoAl)
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conquistou em 2009, o primeiro lugar no II Concurso Nacional 
de poesia sobre o vinho, na categoria Não estreante. Valmor 
conquistou também o primeiro lugar no VI Concurso literá-
rio de Bento Gonçalves, com o tema “A cultura do vinho nos 
cenários das civilizações”, na categoria Estreante. 

Aos treze anos saiu de casa, foi estudar em um Colégio Ma-
rista na cidade de Getúlio Vargas, o local é atualmente a prefei-
tura daquele município.  Estudou magistério durante o Ensino 
Médio, mas preferiu seguir os estudos para Medicina. Sempre 
comentou, que ali sua paixão pelos livros aumentou. Valmor 
ficava na biblioteca lendo Machado de Assis, Clarice Lispector, 
autores russos,  como Dostoiévski (seus livros preferidos eram 
Crime e castigo, O jogador e Os irmãos Karamázov) e Tolstói. 
Adorava também ler O velho e o mar, de Ernest Hemingway. 

Valmor adorava ouvir músicas enquanto lia, seus cantores 
preferidos eram Frank Sinatra e Chico Buarque, pois adorava 
Bossa Nova. Sua música preferida do Sinatra era “My way”, 
do Chico, “Roda viva”. Assistia muito o cinema italiano,vendo 
várias vezes Cinema Paradiso (filme italiano, de 1988). Já adulto 
se apaixonou por Edgar Allan Poe, Franz Kafka, e Paul Auster. 

Após a conclusão do seu ensino médio em Getúlio Vargas, 
Valmor mudou-se para Passo Fundo, onde morou com três 
irmãos. Seu primeiro trabalho foi em 1980, na empresa Graz-
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Dr. Nilton Bonadeo o primeiro da esquerda, Valmor, e a Dra. Ana paula 
Drum.

Valmor estudando na biblioteca da Fundação universitária Mário Martins.

Valmor com trabalho de arte terapia feito por uma paciente esquizofrênica.
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Valmor com rita, sua esposa na época, e com Charles Kiefer, grande 
amigo e escritor.

ziotin, como Auxiliar de Escritório. 
Cursou Medicina e residência médica em Medicina Interna 

pela Universidade de Passo Fundo, na década de 1990. Manteve 
uma amizade fraterna até o fim de sua vida com os queridos 
amigos Nilton Bonadeo e Ana Drum (médicos em Passo Fundo).

Valmor realizou residência médica em Psiquiatria na 
Fundação Universitária Mário Martins, em Porto Alegre, e foi 
representante de sua turma de residência pelo seu jeito agre-
gador e estimulador no trabalho em equipe. Os professores 
sempre o apontavam como um dos médicos mais sensíveis e 
afetivos com seus pacientes. Era notável a facilidade que ele 
possuía de fazer vínculos com os pacientes mais difíceis.

O trabalho com pacientes psicóticos foi baseado na expres-
são do sofrimento pela arte. Aprendizado que Valmor aperfei-
çoou na comunidade terapêutica da internação psiquiátrica no 
Hospital Porto Alegre na sua residência médica. Muito desta 
experiência está no livro Voo Rumo às Asas. 

Valmor casou-se em 2000 com Rita de Cássia Maynart 
Pereira, médica psiquiatra e sua colega de residência médica 
em Porto Alegre, onde se conheceram. Os dois juntos trabalha-
ram por 15 anos na Clínica Maynart Bordin, em Passo Fundo. 
Tiveram um filho, Roberto Maynart Bordin, em 2003. O filho 
recebeu esse nome em homenagem ao pai, que possui Roberto 
como seu segundo nome. 
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Valmor com o filho roberto. 
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Paralelo ao trabalho de psiquiatra e pai, Valmor partici-
pava de várias oficinas literárias. A oficina que participou por 
mais tempo foi com Charles Kiefer, mas também teve o prazer 
de participar de uma oficina com Assis Brasil, e de tornar-se 
grande amigo de Armindo Trevisan. 

Valmor adorava viajar, um dos seus grandes sonhos reali-
zados foi conhecer Pádua, na região do Vêneto, na Itália, local 
de origem da sua família de imigrantes italianos. 

Ao longo dos anos, Valmor veio conquistando prêmios com 
suas poesias. Ele alimentava um grande amor pela literatura 
e pelas palavras.

No dia 10 de março de 2015, Valmor partiu. Nesse dia 
partiu um grande amigo e um grande companheiro, que hoje 
deixa saudades a todos. Grande pai e excelente profissional. 
Deixo então meu adeus a ele com essa bela poesia que ele nos 
presentou:

Sofreres

É estranho o sofrer que abrigo,
Que o acaso me deu,
Tenho tantos sofreres comigo
Que nem sei qual sou eu

Não compreendo, não consigo
Ter um sofrer só meu
Para meu grande castigo
Meu sofrer não é meu

Talvez! Padeço outro mundo
Inocente distraído,
Ferida alma iludida,
Lutando dentro de mim
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ADILSON BORDIN

Lembro muito bem do Valmor como um irmão que dis-
pensa comentários. Na nossa infância, lembro-me de poucos 
momentos, alguns como o apelido que ele odiava, era “Tico” 
(Meu Deus! Ele ficava uma fera!). Dono de uma inteligência, 
capacidade e carisma impressionante. Somos oito irmãos: cinco 
homens e três mulheres, de família humilde, pobre, mas muito 
trabalhadora e honesta. 

Valmor, antes de estudar no colégio dos Irmãos Maristas, 
no município de Getúlio Vargas, trabalhou em um moinho 
colonial, aqui em Jacutinga, onde machucou a coluna, convi-
vendo com essa dor até seus últimos dias de vida. Nosso pai, 
Ady Ângelo Bordin, também tinha um moinho colonial, com 
descascador de arroz e beneficiamento de farinha de milho, e 
o vendeu em 1985. Então eu, Adilson, fui também para Passo 
Fundo, morávamos em um porão. Reovaldo, Valmor, Luiz 
Carlos e eu trabalhávamos no Centro Administrativo do Grupo 
Grazziotin, com horários diferentes. Valmor era o único que 
tinha um quarto só para ele. Lá se trancava para estudar no 
tempo em que lhe restava após o trabalho, tomando café e, na 
época, ele fumava. “Que porvadeira, tá loco, tchê”!

Cursou, por oito anos, o Gama – Curso Preparatório para 
Vestibulares e fez um vestibular para testar seus conhecimen-
tos em Direito, sendo aprovado, mas não cursou. Queria Medi-
cina. Apaixonado por ela devorava livros, apostilas, simulados, 
etc., para, a cada dia, estar mais preparado. 

Vou contar algumas sacanagens. Como o nosso salário era 
pouco, eu, o mais novo da turma do porão, vinha de Passo Fun-
do para Jacutinga praticamente todo o final de semana buscar 
comida. Resgatava o que podia e de lá ia e voltava o Adilsinho 

Meu irmão Valmor
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com duas, três malas carregadas de pão, pastel, carne, e prin-
cipalmente ovos. Obs: não me pergunte como eu transportava 
os ovos (é segredo!). Não tinha dinheiro para pagar transporte, 
táxi ou ônibus, e eu ia a pé da rodoviária até o nosso porão, 
localizado na Rua Pe. Berthier nº. 171, no Bairro Lucas Araújo, 
a distância aproximada é de 3,5 km. 

No preparo das variedades das comidas enviadas de Jacu-
tinga da casa de meus pais, o nosso carro chefe como cardápio 
eram ovos. Era ovo frito, prensado, gemada, ovo cru, “fortaia”, 
salada, era ovo de tudo quanto era jeito. Imagina os gases! Vi-
víamos, dentro da nossa realidade. Ganhávamos pouco, mas 
sempre felizes. Que saudade! 

Valmor sempre me convencia a lavar a louça e limpar o 
porão, pois tínhamos uma escala de afazeres. Cada dia era um, 
mas quando chegava no dia dele, lá ia o Adilson limpar e fazer 
a sua parte (saudades). Tínhamos um time de futebol de salão 
invejável. No verão, jogávamos por cerveja e no inverno, por 
garrafão de vinho. Dificilmente alguém nos ganhava. Jogáva-
mos entre bairros, em Passo Fundo, na quadra de esportes do 
Daer, no Bosque Lucas Araújo. Valmor era canhoto para escre-
ver e chutar a bola. Jogava muito bem, tinha uma força enorme 
na perna esquerda. Cansou de fazer gols de bolas batidas de 
longe. Às vezes, mais ou menos uma vez por mês, fazíamos 
festinha no porão. Convidávamos alguns amigos e, com cer-
teza, várias amigas. Nós nos divertíamos e Valmor trancado 
no seu quarto, estudando. As festas iam até tarde, madrugada 
adentro, mas algumas vezes ele se irritava pelo barulho e aí era 
um cinema, já era a festa. Nos jogos do Grêmio, eu e ele, como 
bons e fiéis tricolores, tínhamos o costume de falarmos antes e 
depois dos jogos sobre vitórias, empates ou derrotas do nosso 
time e conversávamos sobre vários assuntos, me fazia contar 
piadas para a Rita. Lembra, Rita? Exemplo: “se passa mal, mas 
em compensação se leva uma vida de cachorro”.

Finalizo emocionado estas breves lembranças e com um 
aperto no coração de muita saudade e em saber que nós po-
deríamos viver mais intensamente, mas uma certeza eu levo 
comigo: esses momentos que passamos juntos jamais serão 
esquecidos, eu pude e posso me encher de orgulho, dizer a 
todos, com satisfação e muito prazer, em ter você, Valmor 
(“mano veio”), como meu grande irmão e grande amigo, o 
melhor médico psiquiatra que já existiu. Onde você estiver, 
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espero que seja no melhor lugar que exista, repleto de paz, 
alegria, felicidade. Te amei em vida e te amarei eternamente. 
Como sempre nos despedíamos: “valeu mano meio”. Um dia 
nos reencontraremos.
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Lembro-me muito bem do dia em que ele nasceu. Foi em 
uma madrugada fria de julho, eu tinha sete anos de idade. 
Nascia meu quarto irmão, que ao longo dos tempos somou-se a 
mim mais cinco, nos tornando, então, em nove: cinco homens 
e quatro mulheres.

Éramos uma família muito pobre. Nosso pai trabalhava 
como agricultor numa pequena gleba de terra arrendada, 
cujo rendimento mal dava para sobrevivermos. Valmor nas-
ceu, posso dizer com todas as letras, na pior época da nossa 
existência. Com seus poucos dias de vida, nossa família foi 
surpreendida por uma tragédia, que por motivos óbvios não 
entrarei em detalhes, porém lamentavelmente essa desgraça 
culminou com o óbito de nossa irmã de dois aninhos de idade. 
Nossa mãe, em início de quarentena, foi acometida por uma 
profunda crise de depressão, da qual sabemos hoje o quanto 
esse mal afeta um ser humano, e que, certamente, influenciou 
no recém-nascido, por muito tempo.

O tempo passou. Algumas coisas melhoraram e cada um 
buscou seu horizonte. Valmor, após estudar no grupo escolar 
de Jacutinga – RS, tornou-se estudante de segundo grau no 
Colégio Marista. Obcecado por Medicina, iniciou o curso de 
Psiquiatria na Universidade Federal de Pelotas e concluiu na 
Universidade de Passo Fundo (UPF). No período que estudo na 
UPF, residiu com três de seus irmãos numa pequena república 
da cidade.

 Bem, a partir de então, começou o mundo dos sonhos, 
o casamento, a lua de mel na Europa, o filho tão esperado, a 
profissão exitosa...  Enfim, a vida perfeita. Por muito tempo 
vivemos uma relação familiar alegre, onde toda prole se reunia 

CLóVIS ANTôNIO BORDIN

Sobre o Valmor
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mais ou menos duas/três vezes por ano, isso não tinha e até 
hoje não tem preço. 

Além de ótimo médico, Valmor nutria uma grande paixão 
pela literatura, era um devorador de livros e não demorou mui-
to para que essa virtude viesse à tona. Sua vocação de escritor 
voltou-se para o lado da poesia. Seu talento de poeta deixava 
transparecer em suas obras o sentimento humano, com uma 
dose quase exagerada do sofrimento da alma, não tinha medo 
de deixar no papel aquilo que fluía em seu pensamento.

Várias vezes fomos avisados, por sua esposa, que ele não 
estava bem. Quando ficamos sabendo da gravidade da situação, 
nós, familiares e mais alguns médicos, seus colegas, conven-
cemo-lo a procurar ajuda médica, para tentar reverter seu 
estado de saúde.

Infelizmente, após trinta dias de internação hospitalar, 
incluindo Centro de Terapia Intensiva (CTI) e todo o esforço 
e a dedicação do corpo médico, não houve êxito. Valmor nos 
deixou numa manhã de março, aos cinquenta e três anos.

Escrevi esse pequeno histórico, com muita saudade e 
muito pesar.
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De uma família de dez pessoas, sendo oito irmãos, mais 
pai e mãe, Valmor foi o meu quinto irmão.

Lembro-me de nossa infância. Desde cedo Valmor desta-
cava-se nos estudos em relação aos demais irmãos. Dono de 
uma inteligência ímpar, de uma sagaz curiosidade pelo saber.

Foi estudar no Colégio Marista, em Getúlio Vargas. Sempre 
nas férias colegiais vinha nos visitar. Uma alegria imensa quan-
do ele chegava, pois matávamos nossa saudade com o esporte 
preferido por todos: o futebol. Após não ter concluído os votos 
como Irmão Marista, Valmor foi morar em Passo Fundo, onde 
depois eu iria também. Morávamos numa casa de dois pisos, 
nós alugamos a parte de baixo (porão).

Valmor trabalhava e estudava, pois almejava a faculdade 
de Medicina. Dono de uma inteligência privilegiada, era nosso 
apoio quando precisávamos de ajuda com livros. Era dedicado, 
persistente. Nunca desistiu de seu sonho, vindo a ser aprovado 
no vestibular de Medicina, formou-se, e, logo após, vindo a 
exercer a profissão na área da psiquiatria.

Médico atencioso, dedicado, humano, nunca deixou de 
atender seus pacientes, mesmo àqueles que não tinham condi-
ções financeiras para pagar a consulta. Fui muito privilegiado 
em ter convivido com ele, pois sempre que eu precisava recor-
ria a seus conselhos, orientava com maestria.

Dizem que os anjos nos deixam antes do tempo, foi o que 
aconteceu. Mas, o que cultivo sempre é a lembrança do irmão 
querido, meigo, às vezes duro, leal, dedicado, enfim, não teria 
espaço peara descrever tantos adjetivos.

Fica a certeza que nos reencontraremos numa dimensão 
na qual, enquanto seres humanos, sonhamos estar.

LUIz CARLOS BORDIN

Dedicatória a meu irmão
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ROSANA CORONETTI FARENzENA

Valmor Bordin

Conheci o Valmor através da Rita, ambos tinham ideais tão 
generosos quanto animadores para contribuir com o Projeto 
do Espaço Lúdico e de Atendimento Pedagógico a Crianças 
Hospitalizadas, que na época eu coordenava. Tratava-se de 
uma iniciativa de extensão da Faculdade de Educação da Uni-
versidade de Passo Fundo, em parceria com o Hospital São 
Vicente de Paulo. 

Penso que o ano seria 2009, não o conhecia pessoalmente. 
Percebi no primeiro contato um ser humano sensível, disposto 
a encantar pela gentileza e amabilidade.  Recordo bem dos 
toques na porta para anunciar a sua chegada ao consultório 
da Rita, nosso ponto de encontro naquela manhã de sábado. 
Rita e eu já lá estávamos. Valmor surgiu com um sorriso lar-
go, realçado por dois lindos e imensos buquês de rosas com 
os quais nos surpreenderam. Os motivos para tão inusitado 
quanto belo presente?  Ele os tinha com clareza: celebrar a 
vida, o encontro, os sonhos e os projetos futuros que uniam 
literatura com um desejo imenso de contribuir com a comuni-
dade, especificamente com as crianças hospitalizadas.  Aquela 
manhã foi um tecer de sonhos, planos, projetos, e o afirmar 
do compromisso voluntário de dois novos amigos do Projeto 
de extensão, dedicado a atender crianças hospitalizadas nas 
dimensões lúdica e pedagógica. 

Valmor preparava-se para lançar o livro de sua autoria 
O Quase Nada, e se dispunha a doar toda a renda da venda da 
edição para o Projeto do Espaço Lúdico. Esse propósito avan-
çou e assim se concretizou.  Na noite de 14 de maio de 2010, o 
Auditório do Campus II da Universidade de Passo Fundo lotou 
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para o lançamento da sua obra.  Colegas médicos do autor, 
e o próprio, fizeram do encontro um momento de reflexão 
sobre a condição humana, que soube por terceiros, tocou os 
presentes. Por compromisso com a docência em um campus 
fora da cidade não participei. Ainda que tenha preparado um 
audiovisual sobre o Projeto para ser exibido no evento, tenho 
hoje a convicção de que o lançamento foi único e lá eu deveria 
ter estado.   

Logo após as primeiras vendas do livro, Valmor pediu 
para que lhe apresentasse a lista de brinquedos que gostaria 
de ver comprados para o espaço da pediatria, onde funcionava 
o Projeto. Dentro do princípio de que os materiais deveriam 
ser resistentes e qualificados, eu apresentei uma listagem e 
o orçamento correspondente, feito junto à empresa de refe-
rência no país. Totalizava um valor significativo, condizente 
à escolha de produtos de excelente qualidade, produzidos sob 
normas técnicas rigorosas e visando o melhor desenvolvimen-
to e bem-estar das crianças hospitalizadas. 

Observei com Valmor que, por se tratar de uma grande 
quantidade de brinquedos e de um valor considerável, ele ava-
liasse o que seria possível adquirir. Sua decisão foi de atender 
integralmente aos pedidos, a partir do que efetuou a compra e 
equipou com excelentes materiais o espaço lúdico, que passava 
pela sua primeira reforma e ampliação. 

O ano de 2010 foi atípico, pois estava prestes a ausentar-
me para estudos, o que de fato ocorreu. Espaçou-se a comu-
nicação com Valmor, contudo pude acompanhar à distância 
algumas iniciativas das estagiárias do Espaço Lúdico que nas 
festividades com as crianças e seus familiares continuaram a 
contar com a contribuição dele e de Rita. 

Valmor foi um importante amigo do Projeto. Muitas crian-
ças ainda se beneficiam da sua generosa contribuição. Tam-
bém foram diversos os pais que observei absortos na leitura 
de exemplares das suas obras, disponibilizados na biblioteca 
do Projeto. 

Acompanhei o site de Valmor, Diga 33, uma interessante 
iniciativa de conexão das artes e da ciência para ampliar as 
fronteiras da clínica, partilhar saberes, interagir, comunicar 
e tocar o outro. Entendo que Valmor foi um homem cujas 
ideias e iniciativas buscavam a pertença, o vínculo, a própria 
humanização, bem como a dos seus interlocutores. Nessa 
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tessitura, fez da palavra a sua ferramenta primeira, meio de 
elaboração e de comunicação, no que foi incansável, criativo, 
generoso e original.

Foram poucas as vezes que falamos presencialmente, en-
tretanto foram suficientes para sentir-me tocada pelo entusias-
mo com que descrevia cada livro produzido, também pela sua 
admirável dedicação para construir-se um escritor, no sentido 
de ser o mais fidedigno tradutor da imensidão de sentimentos, 
emoções e histórias de superação que transbordavam em si.   

Lembro bem do brilho nos olhos que se manifestava quan-
do falava no seu processo de escrita, nos temas, nas inspirações, 
nas obras futuras já alinhavadas.  Foi assim que conheci Voo 
Rumo às Asas, Poema Faminto e Edmundo Inventa o Mundo. 
Entendi desde logo que era inquebrantável seu gosto por 
desafiar-se a expressar na escrita o seu mundo interior, e a 
complexidade de suas interpretações da vida.  

Para um homem das palavras, proporcionaria mais pala-
vras, ao seu exemplo ditas com maestria e de um jeito próprio. 
Foi assim que, em momentos distintos, escolhi a dedo duas 
obras de autores portugueses para expressar meu reconheci-
mento e gratidão a um amigo que não chegou a ser próximo, 
mas que de alguma forma permitiu estabelecer sintonia, e, 
especialmente, que lhe perscrutasse a humanidade, a bonda-
de, a visceralidade na leitura da vida e decisões, o potencial 
de superação, a grandeza da alma e a possibilidade de fazer 
a diferença no mundo. Uma delas, autografada e com uma 
dedicatória de escritor para escritor, de Valter Hugo Mãe, es-
crita no outro lado do oceano, a reconhecê-lo como escritor, 
que verdadeiramente foi. Não sei se Valmor chegou a lê-la, 
entretanto desejarei sempre que a tenha lido.  

É uma alegria saber que Valmor será autor homenageado 
na edição de 2017 concurso promovido pela Academia Pas-
so-Fundense de Letras, O Solidário e Intenso Valmor Bordin, 
pois se há alguém que desejou constituir-se escritor e não 
estabeleceu medidas de esforços para sê-lo, foi ele. É sábia e 
se fortalece uma comunidade capaz de reconhecer valores que 
estão dentro de si.

Em homenagem a Valmor Bordin, que produziu letra a le-
tra o próprio ofício de escritor, trago palavras de outro artista 
que bem exerce esse ofício:  
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Identidade

Preciso ser um outro
para ser eu mesmo
Sou grão de rocha
Sou o vento que a desgasta
Sou pólen sem insecto
Sou areia sustentando
o sexo das árvores
Existo onde me desconheço
aguardando pelo meu passado
ansiando a esperança do futuro
No mundo que combato morro
no mundo por que luto nasço

(Mia Couto, do livro Raiz de Orvalho e Outros Poemas)
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A Academia Passo-Fundense de Letras (APLetras) está 
fazendo justiça em homenagear este ano o escritor passo-
fundense Valmor Bordin. A APLetras está promovendo, junto 
às escolas, o concurso O Solidário e Intenso Valmor Bordin. O 
título do concurso não é sem razão. Antes, porém, de avaliar 
as duas palavras que qualificam o escritor, convém dizer que 
sua obra literária, especialmente contos e poesias, apresentam 
uma qualidade muito particular. Apesar da brevidade do tempo 
como escritor, escreveu quatro obras: Voo rumo às Asas, uma 
coletânea de contos, poesias e narrativas; os contos Edmundo 
inventa o mundo e O quase nada; e Poemas Famintos. O título 
de Solidário e Intenso dado ao autor é justo pela estética e pela 
grandeza humana de sua obra. 

A palavra solidário se aplica ao Valmor por fazer do sofri-
mento humano seu objeto preferido. Revela o mundo daqueles 
que carregam uma mente enferma. Traz, principalmente, em 
Voo rumo às asas e nos contos de O quase nada, o universo 
humano em busca do encontro e da proteção. Bordin consegue, 
em palavras bem selecionadas, avaliar os extremos humanos 
daqueles que pedem mais comunicação. Quem lê estas duas 
obras se inclina para a grandeza solidária do autor, que reve-
la uma solidariedade a provocar olhares generosos em seus 
leitores. A leveza poética de Poemas famintos e a ternura de 
Edmundo inventa o mundo solicitam do leitor atenção ao co-
tidiano e uma meditação sobre a infância. Sempre a reiterada 
generosidade de Bordin.

A palavra intenso revela um escritor contundente e pro-
fundo. Ao descrever a natureza humana e suas complicações, 
Bordin consegue dizer da complexidade humana com palavras 

AGOSTINHO BOTH

O Solidário e Intenso 
Valmor Bordin
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e testemunhos densos. O menino Valmor mostra, por exemplo, 
a imagem triste de seu cavalo morto no conto A invenção da 
infância, buscando consolo no avô:

Eu pedi que meu avô me pegasse no colo. Ele chorou por-
que não tinha vergonha de chorar. Ele tinha cheiro de fumo 
no peito. Eu ficava com o coração galopando com a tosse dele 
e tudo. Ele fumava e tossia muito. Eu gostava muito do meu 
avô e tinha medo de perder a companhia dele também.  
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Valmor Roberto Bordin: 1961-2015

wALMOR J. PICCININI

A notícia do falecimento do Bordin veio no meio da ma-
drugada do dia 10 de março de 2015. Foi surpresa para seus 
amigos, mas, de certa forma, esperada pela sua esposa, também 
psiquiatra, e por alguns dos seus pacientes que percebiam que 
ele estava doente. Para nós, mais distantes e que só o encon-
trávamos nas Jornadas e Congressos de Psiquiatria, foi uma 
notícia trágica e inesperada. Resolvi conhecê-lo um pouco 
melhor e registrar alguns detalhes da sua vida para os leitores 
da Psychiatry Online Brasil.

Ser psiquiatra não é tarefa para muitos e, certamente, não 
é profissão de grandes ganhos financeiros. Mesmo assim, anu-
almente centenas de jovens médicos optam pela psiquiatria.

Bordin poderia ser visto como um candidato surpreen-
dente. Nasceu no interior de Jacutinga (20/07/1961), pequeno 
município gaúcho e até os treze anos auxiliava os pais na roça. 
Era o quinto de oito filhos e as possibilidades de estudar eram 
remotas. Quis a sorte e, seus méritos pessoais, que despertas-
se o interesse de um Irmão Marista que viu nele potencial de 
aprendizagem. Foi levado para o Colégio Marista, em Getúlio 
Vargas, e lá pode estudar em troca de serviços para o Colégio. 
Muitos jovens do interior do Estado tiveram a mesma experi-
ência, alguns se tornarem padres, outros seguiram profissões 
de destaque. Nosso jovem Bordin conseguiu terminar o Curso 
Normal e estava habilitado a se tornar professor primário. 

Com a formatura, despediu-se de Getúlio Vargas e se 
mudou para Passo Fundo. Durante alguns anos, trabalhou 
na empresa Grazziotin, em tarefas menos nobres. Logo ficou 
conhecido como alguém que estudava e queria ser médico. 
Foram anos difíceis, com muito trabalho e estudos que o 
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habilitassem a passar no vestibular.  Foi aprovado no curso 
de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. Para muitos 
seria um passo definitivo para uma carreira de sucesso, para 
ele, novas dificuldades. Como se manter em Pelotas? Reuniu 
economias, indenização, fundo de garantia etc., mas não foi 
o suficiente. Teve que desistir por absoluta falta de recursos. 
Retornou a Passo Fundo e com mais quatro irmãos passou a di-
vidir o porão de uma casa. Graças a um empréstimo do governo 
pode cursar na Universidade de Passo Fundo (UPF). Antes de 
ir para Pelotas, como fora aprovado para o segundo semestre, 
trabalhou num frigorífico especializado em frangos. Sempre 
vestido de branco, cortando os frangos era gozado pelos co-
legas que o chamavam de “doutor”. Qual não foi a surpresa 
deles quando Valmor pediu demissão para cursar Medicina. 
Esta é apenas mais uma passagem de uma vida dura, peleada, 
mas com objetivo definido. 

Formado em Medicina, ficou tentando uma vaga numa 
residência em Psiquiatria. Foi assim que ele chegou a nós, na 
Fundação Universitária Mário Martins. Foi um aluno dedica-
do, terminou sua formação em 1998. Nos plantões começou a 
receber bilhetes de pacientes contando trechos de suas vidas. 
Foi juntando, juntando e alguns anos depois organizou esses 
bilhetes em um livro: Voo Rumo às Asas: A Arte e o Vínculo 
como remédio. Segundo sua editora, Simone P. Schlottfeldt, 
“Voo Rumo às Asas é um presente, que nos remete e remexe 
as nossas emoções, pois nos ensina a beleza da simplicidade, 
da humildade, da riqueza da relação médico/paciente/pa-
ciente-médico, onde um se confunde e se funde com o outro, 
através da arte, num estreito, fraternal e definitivo abraço”. 
Seu professor de psiquiatria na UPF foi Jorge Alberto Salton, 
psiquiatra sensível, inteligente e criativo que escreveu um belo 
prefácio onde destaca a abordagem empática desenvolvida por 
Bordin no trato com pacientes psicóticos.

Além do material para o livro, durante a residência conhe-
ceu Rita de Cássia Maynart Pereira, com quem casou e teve o 
filho Roberto. Rita acompanhou-o no retorno a Passo Fundo 
e lá construíram sua clínica e Valmor continuou a escrever. 
Para escrever preparou-se durante quatro anos, frequentou 
um curso com o escritor e professor Charles Kiefer, que assim 
escreveu sobre ele: 

“Durante quatro anos, com uma persistência de camponês 



35

– que sabe que, antes de colher, é preciso plantar –, Valmor 
Bordin frequentou as minhas oficinas literárias. Fui particular-
mente exigente com ele, pois sei, como dizia Anton Makarenko, 
que exigir o máximo de uma pessoa é respeitá-la ao máximo. 
O resultado está aqui: contos cheios de vida, ainda cheirando 
a húmus, histórias dolorosamente humanas, que misturam 
lágrimas, desejos e sonhos. Sem isso, sem esse telurismo, sem 
essa ternura e compaixão pela essência dos seres e das coisas, a 
literatura se torna um mero passatempo. Para Valmor Bordin, 
ao contrário, literatura é sangue, é experiência transformada 
e transformadora, é alegria de ser e de viver. Assim como o 
camponês retira do solo o sustento do mundo, Bordin retira 
da ficção o sustento do espírito. Ler histórias deste naipe e 
desta qualidade amplia a nossa compreensão da humanidade”.

Kiefer fala em persistência de camponês, fato nada estra-
nho para quem nasceu entre Bela Vista e Hirsch, povoados de 
descendentes de italianos e de judeus, interior do município 
de Jacutinga – RS. Fato comum que os unia era a vida dura e 
de poucos recursos. Mesmo assim seus pais conseguiram criar 
oito filhos. A Medicina e a Psiquiatria foram sua chance de ter 
uma vida melhor. Seu sonho era escrever. Sua necessidade era 
explosiva, bem de acordo com a descrição de Elliot Jacques 
sobre as personalidades dionisíacas e apolíneas.

O primeiro sucesso de Bordin foi sua participação em 
um concurso de poesia, em Bento Gonçalves, na categoria de 
Iniciantes (http://www.oriundi.net/site/oriundi.php?menu=-
categdet&id=5705). Foi na Fenavinho de 2007, era a “Canção 
dos Vinhedos”.

Em 2009, lançou o livro, Voo Rumo às Asas: A Arte e o Vín-
culo como remédio. Em 2016, O Quase-nada e, em 2011, Poemas 
Famintos. Tem ainda participação em antologias e concursos 
de contos (30 contos imperdíveis e Inventário das delicadezas).

 Ao lembrar sua história não pude deixar de pensar em 
Nietzche e sua concepção do homem dionisíaco e apolíneo. 
Características apolíneas é a bela aparência, o sonho, a forma, 
o resplandecente, a ordem, a serenidade. As características 
dionisíacas são a música, a embriaguez, a poesia, a essência 
desmedida.

Na sua obra, Bordin repete constantemente “Quem é lou-
co?” Quem é? O homem dos nossos dias evita o sofrimento, 
evita a dor e procura enfrentar as agruras da vida com todo 
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tipo de medicamento. Num dos seus contos, Breve História 
de uma Menina Invisível, dedicado a Rita, sua incentivadora 
e companheira, podemos ter uma noção das angústias que 
povoavam seu espírito:

O fiapo de gente sobe a escadaria da capela engatinhando 
como um espinhaço beijando o chão. Melancólica e doente 
rasteja até a porta e pelas frestas fareja o interior da igreja, 
enquanto as velas se apagam.

Vai dormir na calçada, exposta ao frio. Passou vergonha 
todo dia ao estender sua mão para mãos indiferentes. Nunca 
conheceu o peito materno. Tem a vista limitada, mas o nariz 
é apurado como um cão tossindo. Faz o sinal da cruz e deita.

Nunca, em sua curta existência, comeu um pedaço de pão 
que não fosse o negro pão amassado e misturado ao fel da mão 
estendida com fingimento.

Tem os braços e o peito cobertos de marcas vermelhas. 
É um pedaço de bicho que andou entre as lixeiras-covas e 
que aos poucos foi perdendo a vontade de viver. Fatigada, 
não suporta mais a luz do sol. Andou no dia faiscante pelas 
cansativas ruas do centro, ofegando de calor e com a língua 
amarga de fome. Buscou novidades e vagou pedindo esmolas 
aos passantes caridosos.

O desfecho do conto deixo para quem adquirir o livro.
No livro O quase-nada, toda renda foi destinada ao Espaço 

Lúdico e de Atendimento Pedagógico a Crianças Hospitalizadas, 
projeto desenvolvido em parceria pelo Hospital São Vicente 
de Paulo e Faculdade de Educação da Universidade de Passo 
Fundo.

Com raro talento, Valmor Bordin se apropria das experi-
ências e situações limítrofes observadas no universo médico 
e faz disso matéria para uma literatura densa e original. Em 
sua obra, a doença se alastra pelos interstícios dos indivíduos 
e da própria sociedade. É um cenário composto de pesadelos, 
angústia e luto, em que resta o quase humano, o quase nada.

Bordin mantinha um site, Diga 33. Nele apresenta suas 
obras e outros fatos ligados à cultura e a psiquiatria. Ainda 
está disponível emhttp://www.diga33.med.br/.

Para os que imaginam o psiquiatra como um “aprisiona-
dor da desrazão” ou “um agente repressor de uma sociedade 
injusta”, trouxemos uma realidade mais condizente com a psi-
quiatria e os psiquiatras. A vida de Valmor Bordin nos mostra 
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que os psiquiatras são a última linha de defesa dos espíritos 
sofredores do nosso tempo.

(O texto encontra-se no site <http://www.polbr.med.br/
ano15/wal0315.php>.)
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GILBERTO R. CUNHA

Dois anos, 1961 e 2015, e duas datas simbólicas e abstratas, 
nascimento (20/07/1961) e morte (10/03/2015), delimitam a 
vida de Valmor Roberto Bordin. Nesse breve período de pouco 
mais de 53 anos, o médico e escritor, nascido em Jacuntiga 
(mais especificamente entre Bela Vista e Barão Hirsch), pro-
duziu uma obra literária forjada no dia a dia do exercício da 
psiquiatria, cuja poesia e singeleza das palavras, em algumas 
ocasiões, e a crueza e a força do texto (com conotação de pe-
sadelos, angústias e lutos exacerbados), em outras, dão ares de 
alguém que, pela via da literatura, tentou, tentou, tentou... mas 
não conseguiu deixar de absorver as dores da alma daqueles 
pacientes que ele diligentemente tratou, quer seja em hospitais 
ou no consultório, compartilhando graças e desgraças.

Valmor Bordin foi um escritor de estilo lapidado em ofici-
nas de criação literária (foi aluno de Armindo Trevisan, Charles 
Kiefer e Luiz Antonio de Assis Brasil) e em concursos literários. 
Sua obra pode ser encontrada dispersa em coletâneas de contos 
e poesias ou reunidas nos livros Voo Rumo às Asas (2009), O 
quase-nada (2010), Poemas Famintos (2011) e Edmundo inventa 
o mundo (2012). E, ainda que, por ele não estando mais por 
aqui, alguém possa supor que isso tenha sido o seu tudo, eu 
opto por um quase tudo. Pois, ainda há muito a ser revelado e 
absorvido de Valmor Bordin. E esse concurso, sobre a obra de 
Valmor Bordin, promovido pela Academia Passo-Fundense de 
Letras (APLetras), cujo resultado pode ser encontrado nesse 
livro, é a prova cabal do que eu estou afirmando.

Indiscutivelmente, foi pela meritocracia da produção lite-
rária deixada que a APLetras, no cumprimento da sua missão, 

O quase tudo de Valmor Bordin
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voltada ao reconhecimento e à valorização dos escritores 
locais, escolheu Valmor Bordin para tema da sétima edição 
do concurso literário da instituição, realizado em 2017.  Sob 
a denominação O Solidário e Intenso Valmor Bordin, cujo 
cronograma de trabalho, iniciados em junho de 2016, ora 
está acabando, com a publicação e lançamento desse livro. 
O concurso foi destinado aos alunos de Ensino Médio e dos 
dois últimos anos do Ensino Fundamental das instituições 
de ensino passo-fundenses, e contou com o apoio da direção 
das escolas locais e o envolvimento de professores de Língua 
Portuguesa/Literatura/Redação na preparação dos estudantes 
para a produção de releituras e de criação em prosa ou poesia 
a partir das obras de Valmor Bordin.  No quinto concurso, so-
bre Moacyr Scliar, além do reconhecimento de Judith Scliar, 
com a homenagem sendo incluída em obra e na exposição 
sobre a vida do escritor, exemplares do livro produzido foram 
solicitados pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos 
da América. E, em 2015, quando o tema foi O Irreverente Ig-
nácio de Loyola Brandão, o lançamento do livro contou com 
a presença do próprio escritor homenageado, que, apesar 
do prestígio que goza, tendo recebido o Prêmio Machado de 
Assis, dado pela Academia Brasileira de Letras pelo conjunto 
da obra, não se furtou de participar e, num exemplo raro de 
humildade, também prestar a sua homenagem aos estudantes 
e professores que estiveram envolvidos com o concurso que 
lhe homenageou.

Eis porque não hesito em dizer que esses concursos lite-
rários da Academia Passo-Fundense de Letras, com a proposta 
bem clara de formar e revelar os novos escritores da Capital 
Nacional da Literatura, um dia, quem sabe, ainda vão gozar 
dos devidos valor e respeito merecidos. 

Os textos que integram essa coletânea do concurso O So-
lidário e Intenso Valmor Bordin corroboram o que acabamos 
de afirmar.
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PABLO MORENNO

Valmor não gostaria que falassem dele. Era daquele tipo 
de médico discreto, passava a quilômetros das colunas sociais. 
Gostava mesmo é das palavras e com elas criava significados. 
Era um organizador de mundos pela palavra. Como psiquiatra, 
ouvia seus pacientes e costurava suas histórias preenchendo 
lacunas, juntando fragmentos. Como escritor, fragmentava 
a vida e os personagens para que o leitor mesmo inventasse 
a cola entre os cacos, a costura entre os retalhos, o conflito 
subjacente à superfície.

Filho de agricultor, com todo o cuidado com a terra, Val-
mor se vestiu de humildade para sair de Passo Fundo e fre-
quentar oficinas de literatura em Porto Alegre.  E na cultura 
das palavras colocou esmero e arte. Com dedicação e técnica, 
logrou a dialética exata entre forma e conteúdo do texto li-
terário, característica tido por Harold Bloom como o segredo 
dos grandes escritores. 

Para demonstrar a literariedade dos escritos de Valmor, 
vou analisar sucintamente dois textos seus: o conto “Angústia” 
do livro “O Quase-nada” e o poema “Canção dos Vinhedos” do 
livro “Poemas Famintos”. 

No conto, a anestesia invadindo os vasos sanguíneos e se 
esparramando pelo corpo, como se fosse um sono, o sonho, ou 
a morte, vai levando o personagem para o lugar mais profundo 
da consciência, e nela o encontro com a infância. O formiga-
mento da morte é convertido em formigas reais. 

Em “Angústia”, nada de terrível, inusitado, ou chocante. 
Apenas um retorno para a casa da infância. E nela o homem 
adulto não pode ficar muito tempo. É de noite, o vento apaga 
o lampião. O único desespero é por encontrar os cadernos de 

Formigas e sementes
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escola. Conseguiria? Não se tem certeza. Sabe-se que o homem, 
ao salvar-se da casa em ruínas, assiste no último quarto à ago-
nia de um monstro. Seria o monstro o guardião dos cadernos 
e estaria desfalecendo por tê-los perdido? Seria o monstro a 
própria morte? Qual conteúdo habitaria esses cadernos?  O 
homem corre em direção à porta e recebe o olhar reprovador 
de um menino. 

O menino fecha a casa com cadeados e correntes. Então, 
“A casa se torce e retorce em bicos, balançando as abas na 
companhia das formigas. O menino percebe meu desespero e 
sussurra em meu ouvido – segura minha mão com cuidado e 
me leva para fora da casa. Saio apressado”. O conto termina 
com o velho encontrando-se com o menino que o leva para 
longe da casa invadida pelo formigueiro. 

No poema “Canção dos Vinhedos”, o processo do vinho é 
metaforicamente comparado à vida. O poema é cíclico inician-
do na semente salva dos grãos pisados que se tornará vinha 
e termina em novo pisoteio de vinho (sangue), originando a 
morte (ou nova semente) para o ciclo. As três partes do poema: 
Vinha, Vindima e Vinho são analogias da vida (“morta raiz, 
vida enovelada), do processo de envelhecimento que culmina 
na colheita (¨tetas enrugadas/dentes cariados¨ ) e a morte, fim 
na vindima justamente na Sexta-Feira Santa, talvez para ligar 
a morte de Jesus à morte de todos.  O mundo onde a vida se 
desenlaça aparece na primeira parte como “terra pedregosa 
e minguada”.  Embora tragédia, o ciclo da esperança será rei-
niciado porque a semente, sobra dos grãos pisados, irá para a 
terra dar origem a uma nova videira. 

O ciclo/círculo, o eterno retorno, subsiste no conto e no 
poema. No conto, a morte faz o velho se encontrar com o 
menino; no poema, toda a exuberância dos vinhedos e a festa 
do vinho perdem-se e guardam-se na semente, salva íntegra 
do pisoteamento. 

Em ambos os escritos, também, a infância aparece idea-
lizada, idílica, um “topos” e um “cronos” tempo para onde é 
preciso voltar. No conto, o velho moribundo busca desespe-
radamente o caderno de escola, para salvar as lembranças. 
Não consegue salvar os cadernos, mas é salvo pelo menino. 
No poema, enquanto envelhece, o eu-poético ouve sua “voz 
de criança fremindo pela videira”. 

Valmor que nos perdoe. Não podemos deixar de falar. Cla-
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ro, aqui não é exatamente dele, mas de sua literatura, projeção 
de sua compreensão do ser humano e dos significados que as 
palavras podem criar para um mundo sem sentido.  Como Kafka 
- que nos mostrou a humanidade falando de uma barata -, como 
Dyonélio Machado- que nos mostrou a humanidade falando 
de ratos -, como Hemingway – que nos mostrou a humanidade 
falando de peixes -, Valmor desvela segredos humanos com 
formigas e sementes. Além de unir forma e conteúdo, grandes 
escritores nos surpreendem contando verdades sublimes com 
coisas simples. 
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NARA MARLEy ALESSIO RUBERT

Literatura, um eterno brincar,
O ambiente em que tudo ocorre é lugar de sólido cresci-

mento: a escola; 
O material humano que encontramos, é fonte abundante 

de eterno imaginar: o jovem; 
A ferramenta que a profissão nos concedeu é indimensio-

nável em seu poder de salvação: a literatura; 
O evento é terreno fértil para a valorização do artista que 

cada um carrega: o concurso literário.
Não pode um professor de literatura desejar proposta 

mais acolhedora para ser lançada entre os jovens do que: ler 
e escrever! Neste sentido os alunos do segundo ano do ensino 
médio de nossa escola dão seu testemunho.

Não bastasse a beleza do que a leitura e escrita podem 
fazer, o que aqui se propõe é ainda maior: ler literatura e pro-
duzir textos literários. Ler um poeta e contista: ValmorBordin, 
e produzir arte a partir de suas impressões. 

Este eterno aprendizado que é trabalhar com jovens, 
provocá-los a criar, é um universo pleno de descobertas – e 
creio que isso é só o começo. É o poeta Ronaldo Bastos que 
nos diz “alguns me falam do fim do mundo/E eu ainda estou 
aprendendo o começo”.

O professor é levado pelo movimento, o jogo de aproxi-
mação e afastamento que esses jovens têm com os artistas da 
palavra. Eles se encantam, desencantam, sentem entusiasmo, 
desistem; enfim, transbordam suas emoções, e o professor - 
maestro, orquestra tudo isso. Que não se perca nem um suspiro, 
nem um sorriso, nenhum desabafo dos muitos sons-poemas 
que estão nas estrelinhas desta relação. Este é o terreno das 

Texto da Orientadora
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revelações, de onde sairão os técnicos, os pensadores, os atle-
tas, médicos e também os artistas.

É a professora Norma Goldstein quem nos diz em sua obra 
Versos, sons, ritmos, que “o texto literário talvez seja aquele 
que mais se aproxima do sentido etimológico da palavra ‘texto’: 
entrelaçamento, tecido” (GOLDSTEIN, 2004. p.6). E os textos 
destes jovens, são tessituras preciosas, reflexos da alma de 
muitos artistas-escritores, selecionados de um volume maior 
de criação (e que é difícil dizer que um poema pode ser mais 
arte que outro). Mas os seus escritos seguem cada um o seu 
caminho: a glória da publicação em um livro, a satisfação da 
classificação em um concurso, o alívio de uma confissão para 
alguém em especial, ou a solidão de uma gaveta.

Quando Ednardo, compositor da eterna canção Pavão Mis-
terioso, canta o verso: “me guarda moleque de eterno brincar”, 
é possível lembrar que dentre tantas coisas que a literatura 
pode trazer para a vida destes jovens, uma delas é esse espaço 
de “brincadeira” com as palavras. Literatura é a arte da palavra, 
de brincar com as palavras, brincadeira que pode ser diversão, 
pode até ficar séria, ou ser apenas fruição, mas, de repente (não 
mais que de repente?) pode virar profissão. 

As respostas de tantas trocas, leituras, conversas, reflexões 
vieram em forma de biografias, contos, mas, principalmente, 
em versos. Eles gostaram de fazer poemas, porque poetar pa-
rece com não morrere com não calar - não só a voz, nem só a 
ideologia, mas não calar a alma.

E de não calar a alma nosso poeta inspirador entende em 
profundidade. Valmor Bordin deu lição de sensibilidade, de 
inquietude. Não era possível não ser médico, e assim fez sua 
faculdade de Medicina. Não queria ser só psiquiatra, e assim 
buscou entender através da arte os desvãos da sanidade X 
loucura. Não bastava só estudar, precisava criar literatura, e 
assim publicou seus livros.

A qualidade do escritor de “O quase nada”, do artista de 
“Poemas famintos”, do idealizador da arte e o vínculo como 
remédio, através de “Voo rumo às asas”, é intensa. Valmor, ao 
inspirar, retira do ar lamentos e, ao expirar, devolve lampejos. 
Transformou em cristal muitos olhares embaçados, ligou o 
holofote sobre realidades escuras. 

Um psiquiatra que devolveu uma existência a seus pacien-
tes através da arte, ou um poeta que colocou pacientes em sua 



49

existência através da psiquiatria? 
Um amálgama de tessitura tão ricamente bordada, que 

Valmor Bordin fez dele sua mortalha. 



50



51

Centro de Ensino Médio Integrado UPF
Aluno: Álan Dal’Bello, 2º ano do Ensino Médio 

POESIA

Eu entre morte e depressão
Tive uma infância conturbada
Explicitamente “Heleninha”
“O quase-nada”.
Haverá uma verdadeira mãe,
Assim?
Após a criação por Marley respondo: 
Haverá sim.
Aos treze anos
Já tendia a medicina meus planos
E de cinemas a bibliotecas
Eu ia andando.
Abaixo do pereiral,
Entre vinhos secos e vinhos tintos
Me recordo de meus
“Poemas famintos”.
Segui meu sonho de ser médico
E com eles me formei
Conhecendo Rita de Cássia
A mulher que tanto amei.
Ao longo dos anos
Conquistei prêmios com poesias
Alimentando um grande amor
Por tudo o que eu fazia.
Surpreendendo, mas não a todos
Do copo vi o fim,
E foi a última dose
De Valmor Bordin.

Eu
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Centro de Ensino Médio Integrado UPF
Aluna: Ana Carolina Pecly Machado, 2º ano do Ensino Médio

POESIA

Valmor Bordin
Um talento eternizado

A notícia do falecimento de Bordin veio no meio da madrugada 
do dia dez de março de 2015. 
Foi ali, naquele momento que a poesia, ainda faminta, se 
eternizava
Que o voo, não mais com rumo às asas, acabava. 
Uma notícia esperada apenas por seu amor, 
Nenhum amigo ao menos imaginava o seu fim. 
Uma doença escondida, às cegas.
Acabou morrendo daquilo que curava
Morreu do que tratava 
Morreu da loucura
“A vida de Valmor Bordin nos demonstra que os psiquiatras 
são a última linha de defesa dos espíritos sofredores do nosso 
tempo. ”
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Centro de Ensino Médio Integrado UPF
Aluna: Caroline de Camargo Ribeiro, 2º ano do Ensino Médio

PRIMEIRO PRêMIO

Médico ou Louco

Se era eu médico ou louco nunca saberei
Amigo, a lucidez fez-me doente crônico.
Pálido perante os castigos da vida
Mediquei os irremediáveis,
Os intocáveis,
Almas perdidas de um purgatório que até Deus esqueceu.

Cacei homens, mulheres, duendes, belzebus,
Vivi e morri em noites de tormenta 
aos pés da cama de um enfermo.
E, naqueles corredores chorosos,
Nas manhãs mais frias, ouvi histórias sobre amar e sofrer,
Lembranças de passados nunca vividos.

Agora diante dos olhos crus da morte
Ouço súplicas, 
gritos delirantes daqueles que nunca falaram.
Vozes e vozes rasgadas por demônios perdidos 
nas sombras.
Sombras que tremulam à melodia da loucura,
Sombras de um médico e um louco
Sombras de um médico louco.
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Centro de Ensino Médio Integrado UPF
Aluna: Daniela Rosalina Veni, 2º ano do Ensino Médio

POESIA

Tristeza

É estranha a tristeza que abrigo
Que a vida resolveu e me deu
São tantas lágrimas comigo
Mas por que eu?

Não compreendo, não comigo
A tristeza é só minha?
Não, eu não consigo
Minha tristeza não é minha

Talvez! Pertença a esse mundo
Ferida a alma distraída
Inocente iludida
Lutando dentro de mim
Agora diante dos olhos crus da morte
Ouço súplicas, 
gritos delirantes daqueles que nunca falaram.
Vozes e vozes rasgadas por demônios perdidos 
nas sombras.
Sombras que tremulam à melodia da loucura,
Sombras de um médico e um louco
Sombras de um médico louco.
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Centro de Ensino Médio Integrado UPF
Aluno: Eduardo Roman Pedro, 2º ano do Ensino Médio

POESIA

Valmor Bordin

Em julho de sessenta e um 
Nascia um escritor 
Destinado a compor
Um material para o mundo
Seu nome todos conheciam
Chamava-se ValmorBordin

Criança era agricultor,
Adulto, escritor
Ainda criança, saiu de casa
Para outros lados andou 
Estudar começou, 
Para outra cidade correu

Ensino Médio concluiu, 
 E para Passo Fundo migrou
Medicina cursou, 
E um emprego arrumou
Auxiliar de escritório se tornou
Mas os livros, nunca largou

Estudou e batalhou, 
Pela residência passou,
Psiquiatra se tornou 
E pela profissão se apaixonou
Tanto é que casou 
Com uma mulher que sempre amou
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Um filho criou 
E oficinas literárias frequentou,
Literatura sempre amou
 E em conjunto com a medicina,
Muitos bens criou
E influente se tornou

Pelo mundo viajou
Problemas solucionou
Muitos livros escreveu
Muitos prêmios ganhou
E o sonho realizou
De se tornar escritor

Poemas e livros escreveu,
Para pessoas deixou
Em um cruel mês de maio
Criou asas e voou
Aqui jaz 
O legado de um escritor.



61

Centro de Ensino Médio Integrado UPF
Aluna: Ellen Hoppen, 2º ano do Ensino Médio

MENçãO HONROSA

Uma história de cavalaria

Há muito tempo, em uma vila chamada Bela Vista, ao 
entardecer, um garoto corria para os braços de seu avô. O 
menino chamava-se Valmor, era apenas uma criança e levava 
olhos muito deprimidos em razão do falecimento de sua irmã 
mais nova e a depressão da sua mãe. Eram camponeses, mas 
o menino sonhava em ser igual aos cavaleiros e curandeiros 
da corte.

Ao final de uma tarde, Valmor caminhava no campo e 
contava maçãs no chão, que sua mãe havia pedido para ele 
buscar, no mesmo momento um aldeão que observava o lugar 
aproximou-se do garoto e perguntou onde havia aprendido a 
contar. O menino respondeu:

-Com minha avó, eu gosto muito de contar.
O camponês, que na verdade era um dos leais servos do 

rei, foi logo em direção à casa da família, onde a mãe e o pai 
do garoto estavam sentados na varanda. Pediu-lhes se poderia 
levar o garoto ao castelo do rei, onde aprenderia sobre religião, 
além de ser ensinado intelectualmente e treinado para com-
bates. Josefina, mãe do pequeno, já estava com lágrimas nos 
olhos, pois mesmo sabendo que era a chance única do menino, 
não queria perder mais um filho. Após um diálogo duro e sério 
com seu marido, a progenitora concordou em deixá-lo partir.

Valmor cresceu instruído para enfrentar guerras. Nas ho-
ras vagas vivia apenas para a biblioteca, lugar em que aprendia 
os feitiços e encantamentos, que tanto almejava. Uma de suas 
grandes paixões era a leitura e desde muito jovem mostrou 
grande potencial para o mundo das letras, entretanto seu 
verdadeiro sonho continuava a ser um curandeiro. 
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O talento do jovem era, contudo, na caça, sendo especia-
lista em aves. Quando saía para a caça, seus companheiros 
debochavam dele e lhe faltavam com respeito, por não con-
seguir ser curandeiro.

Em uma de suas batalhas, depois de enfrentar cinco ho-
mens que tentaram invadir as terras vizinhas, também de 
propriedade do rei, Valmor viu uma moça jogada no chão, 
implorando socorro. Tirou um lenço branco que carregava no 
bolso, enfaixou a barriga da jovem que sangrava muito, pois um 
dos homens havia lhe dado uma facada. Colocou a menina em 
cima do seu cavalo e cavalgou até o reino para prestar socorro.

Depois desse dia tudo mudou. Valmor decidiu que, a par-
tir daquele instante, se esforçaria para seguir seu sonho no 
curandeirismo. Dirigiu-se então até o rei e pediu que o trans-
ferisse de posto, já que agora trabalharia apenas nos apuros 
de feridos. Muito surpreso, mas já informado do socorro que 
ele havia realizado, o monarca concordou com sua promoção.

O tempo passou e Valmor já havia prestado suporte a mais 
de metade do reino, inclusive seus antigos parceiros de comba-
te, que agora se arrependiam de algum dia ter zombado dele.

Conhecido como novo herói do reino e agora curandeiro, 
ele dividia seu cargo com vários outros profissionais de reno-
me. Dentre todos, o que mais tinha destaque para ele era Lady 
Rita. Os dois trocavam olhares quase o tempo todo,  conversa-
vam e davam risadas, ajudavam um ao outro. Tinham se apai-
xonado. E, entre idas e vindas, os dois acabaram casando. Dois 
dos maiores curandeiros do reino agora trabalhando juntos.

Valmor conversava muito com seus pacientes e com isso 
criava amizades, tanto que, algumas vezes, eles lhe escreviam 
cartas. O medicastro guardava-as com todo o carinho, pois 
achava tudo genial.

Ao entardecer de mais um dia trabalhando, chegou à sala 
do casal um doente que segurava em suas mãos uma carta e 
um livro, estava completamente sujo e sangrava muito. Eles 
tentaram salvá-lo, porém, infelizmente, o homem não resistiu 
e veio a falecer. A última coisa que este fez foi entregar para 
Lady Rita, a carta.

Era dedicada ao marido, assim como o livro que tinha nas 
mãos. A curandeira leu poemas lindos na carta, chorou ao mos-
trar para seu esposo. Valmor disse que recebia com frequência 
muitos desses, tinha todos guardados, porém não sabia o que 



63

fazer com tantos. Pensou, uma vez, em juntar todos em um 
livro, contudo não tinha o dinheiro necessário.

Sua esposa comovida e de família abastada, pediu a seu 
pai as riquezas necessárias para publicar o livro, que foi um 
sucesso no reino inteiro. Nele o curandeiro, além das cartas, 
colocou seus pensamentos. Todos queriam ler mais, inclusive 
os pais de Valmor. Pediram-lhe para que continuasse com suas 
belíssimas obras. 

E ele prosseguiu. Tinha livros sobre sua irmã falecida, 
seu tio que tinha problemas psicológicos e até mesmo sobre 
seus progenitores, obtendo cada vez mais sucesso. A vida do 
medicastro, agora escritor, tornava-se um sucesso incrível...

Que não durou muito tempo, já que em uma tarde, quando 
o casal caminhava por uma das praias do império, o marido de 
Lady Rita foi mordido por alguma coisa ainda desconhecida e 
contaminou-se.

A esposa levou-o para a sala de socorros e fez de tudo 
para salvá-lo, mas infelizmente, Valmor não resistiu e acabou 
falecendo, após sete dias. Os livros do curandeiro, entretanto, 
foram espalhados para além dos reinos vizinhos, onde ele já 
tinha conquistado sua fama. Ele obteve, em muitos lugares, 
muito respeito e idolatria. Até tornou-se inspiração, passando 
suas obras e textos de geração para geração, propagando-se 
assim a história de um jovem menino que foi mais além de 
tudo que poderia ser.

Referências:
J.PICCININI, Walmor. História da Psiquiatria VALMOR ROBERTO BORDIN - 1961-2015. 
Disponível em: http://www.polbr.med.br/ano15/wal0315.php
DESCONHECIDO. VALMOR BORDIN. Disponível em: http://www.antoniomiranda.
com.br/poesia_brasis/rio_grade_sul/valmor_bordin.html
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Centro de Ensino Médio Integrado UPF
Aluna: Julia Cesar da Silva, 2º ano do Ensino Médio

POESIA

Fúria

Sinto a fúria intranquila
É emoção pura
Minha paz se foi
Se foi meu dia-a-dia

Existência assustada
Meus pensamentos, onde estão?
Sonhos e pesadelos se juntam
E atormentam minha mente

Sustos devoram minh’alma
Ferindo-me violentamente
É amor ou ódio?
É ficar ou fugir

Socorro!
Mil vezes, socorro!
Um apelo quase infantil
A quem possa me escutar

O que é sofrer?
Quem sofre? Como sofre? Por que sofre?
Os perigos já fazem parte de minha pele
A vida ou a morte:
Qual clama mais por mim?

Releitura do Poema “Fúria”, do livro “Voo rumo às asas”, 
de Valmor Roberto Bordin.



66

Fúria

Vem tranquila fúria,
Abre-te em emoção
Navegando no tédio
Desde cotidiano alumbrado
  Pânico sem susto,
Pensamento desvairado
Sonhando assombrado
Um pesadelo em vigília

Sobressalto calmo,
Como um lúcido punhal
Transpassando a carne
De um amor que se entredevora

Grita por socorro,
Como vagido de criança
Ferida pela mão
Que depois esquece

Que fio de punhal é este
Que tranca o sangue entre as grades?
É memória ou delírio?

Que roupa veste o verbo sofrer?
Este verbo incluso
É equação mal calculada?
É anjo ou demônio?

No fundo a fúria
É pedido de socorro,
Alguém em perigo
Ninguém socorrido

Este grito é que mais comove,
O não dormir tranquilamente
Como um livro fechando devagar,
Impunemente lúcido!

ValmorBordin
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Centro de Ensino Médio Integrado UPF
Aluna: Júlia Dall’ agnol, 2º ano do Ensino Médio

POESIA

Valmor Roberto Bordin

Sábio Valmor
Que com todo seu pudor
Rumo aos seus objetivos
Conquistou todos com seus atrativos 

Menino de família pobre 
Buscando alcançar a igualdade
Guerreando pelas oportunidades
Em uma vida repleta de falsidades

O quinto de oito filhos interessado em aprender
Foi para Pelotas fazer 
A faculdade tão esperada
Cuja fora trancada

Duvidosos subestimaram as suas capacidades
Julgando-o incapaz de chegar à felicidade 
Gozado por trabalhar em um frigorífico 
Fora visto como esquisito 

A realidade de sua vida mudou
Quem o julgou, fracassou
Agora era alguém realizado
Renomeado por ser excelente profissional
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Passou a enfrentar problemas pessoais
Causando a tristeza em seus vínculos fraternais 
Veio a falecer 
Após tanto sofrer 

Suas memórias, porém,
Continuam guardadas
Nas páginas viradas 
Das poesias que por ele foram criadas. 
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Centro de Ensino Médio Integrado UPF
Aluna: Maria Fernando S. de Lemes, 2º ano do Ensino Médio

POESIA

Valmor Bordin por de menos

Valmor Roberto Bordin nasceu em 29 de julho de 1961, no 
município de Jacutinga, pequeno município gaúcho. Era um 
menino muito dedicado e, enquanto auxiliava os pais na roça, 
sempre carregava consigo um livro. Ainda bebê, Maria Helena, 
irmã de Valmor, veio a falecer com apenas 2 anos de idade e, 
diante disso, sua mãe Josefina entrou em grave depressão e 
luto pela perda da criança. 

Naquela época, devido as condições precárias da família, as 
possibilidades de estudar eram bastante remotas. Entretanto, 
Valmor despertou interesse em um irmão marista, que viu 
grande potencial no jovem, levando-o para estudar em Getúlio 
Vargas, no colégio Marista, com apenas 13 anos de idade. Após 
formado, mudou-se para Passo Fundo e, alguns anos depois, 
com muito empenho, foi aprovado na Faculdade de Medicina 
na Federal de Pelotas. Porém, mesmo após diversas tentativas 
de arrecadar renda suficiente para manter-se lá, Valmor teve 
de desistir e voltou para Passo Fundo. Morava com quatro de 
seus irmãos em um porão e, com um empréstimo do governo, 
ingressou na Universidade de Passo Fundo.

Valmor sempre fora aclamado por ter sido um ótimo aluno, 
dedicado e não media esforços para alcançar seus objetivos. 
Cursou sua residência médica na área de Psiquiatria em Porto 
Alegre, na Fundação Universitária Mário Martins. Durante esse 
tempo, seus pacientes lhe escreviam bilhetes, contando tre-
chos de suas vidas. Foi assim que nasceu “Voo Rumo às Asas”, 
um livro recheado de sentimentos, mostrando, na sua maioria, 
como a relação médico/paciente pode ser simples e humilde. 

Ao concluir seus estudos em Porto Alegre, retornou a Passo 
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Fundo e, em 2000, casou-se com Rita de Cássia Maynart, médica 
psiquiatra em Porto Alegre, onde se conheceram. Trabalharam 
juntos por 15 anos na Clínica MaynartBordin e, no ano de 2003, 
tiveram um filho chamado Roberto, o qual possui esse nome 
em homenagem ao seu pai, Valmor Roberto Bordin.

Designado como amante da literatura, participou de 
várias oficinas literárias, dividindo o papel de pai, médico e, 
mais tarde, escritor. Além do seu fetiche por livros, Valmor 
adorava viajar, seu grande sonho, o qual realizou mais tarde, 
era visitar Pádua, na Itália, local de origem da sua família de 
imigrantes italianos. 

Como escritor, suas principais obras eram voltadas à 
poesia. Escreveu inúmeras e grande parte delas reproduziam 
sentimentos humanos que pouco variavam. De modo que 
transparecia em seus escritos, que seu espírito era tomado 
pela angústia. Valmor dava destaque ao sofrimento da alma, 
e não tinha medo de escrever tudo àquilo que surgia em seu 
pensamento. 

Valmor foi de grande ajuda e entregou-se imensamente 
a um projeto denominado Projeto Extensionista, dedicado a 
atender crianças hospitalizadas em suas diversas dimensões, 
tanto lúdica como pedagógica. Inclusive, dispôs-se a doar toda 
a renda obtida com a publicação de seu livro “O Quase Nada” 
para a aquisição de brinquedos, os quais seriam fornecidos ao 
projeto.

Apesar das dificuldades presenciadas por ele durante a 
sua vida, Valmor realizou feitos grandiosos, sendo necessário 
ressaltar suas principais obras como: “Voo Rumo às Asas” e “O 
Vínculo como Remédio”, ambos de 2009; “Poemas Famintos”, 
de 2011 e “O Quase Nada”, datado de 2010, além de sua parti-
cipação em antologias e concursos de contos.

Considerava-se a família de Valmor muito unida, reali-
zavam encontros com muita frequência. Após algum tempo, 
passou a se distanciar de seus próximos, despertando curiosi-
dade nestes. Também, nunca fora adepto do uso de cigarros e 
bebida, porém, a partir desse momento, havia se tornado um 
forte usuário de tais substâncias. 

Valmor acabara internado em um centro médico devido 
à preocupação de seus familiares. Não havendo êxito, infeliz-
mente, falecera em 10 de março de 2015, sendo que, tanto como 
pai e excelente profissional, quanto como escritor, deixou 
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saudades, não somente àqueles que puderam ter o prazer de 
conhecê-lo, mas àqueles que hoje, após aproximadamente dois 
anos de sua morte, têm a honra de conhecer o maravilhoso 
trabalho desenvolvido por ele no decorrer de sua jornada.
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Centro de Ensino Médio Integrado UPF
Aluna: Mariana Caser Bedin, 2º ano do Ensino Médio

POESIA

Eu sou Valmor

Eu estou cheio
Estou cheio de dor
Estou cheio de apelos
Estou cheio de confissões
Estou cheio de segredos e sujeira

Estou transbordando
Estou transbordando ódio
Estou transbordando tristeza
Estou transbordando lágrimas
Estou transbordando recuperação e cura 

Quero 
Quero ler
Quero saber
Quero conhecer
Quero aprender e melhorar

Eu sou
Eu sou estudante
Eu sou médico
Eu sou escritor
Eu sou faminto

Estou cheio
Estou transbordando
Quero
Eu sou Valmor
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Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Urbano Ribas

Diretora
 Margarete Roseli Neves

Professor Orientador Do Cuncurso
 Paulo Vanderlei Lara Canabarro
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Escola Municipal de Ensino Fundamental Urbano Ribas 

PAULO VANDERLEI CANABARRO

Texto do orientador

 “Denso!”. “Quanta dor!” Essas palavras eram repetidas por 
muitos alunos. Num primeiro momento, pareciam distantes. 
Logo, todos encontraram histórias semelhantes em suas vidas. 
Histórias não contadas, ocultas. As leituras, principalmente, a 
de “Voo rumo às asas – a arte e o vínculo como remédio” foi 
a base para discussões sobre a dor humana, as relações como 
sustentáculo do ser, bem como a importância da família e do 
médico no caminho para a cura. Em alguns momentos, os vi 
perplexos, tristes. Os relatos e o relato da vida de Bordin ins-
pirou a compreensão e a percepção da fragilidade humana. 
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Escola Municipal de Ensino Fundamental Urbano Ribas 
Aluna: Bianca Abter Graeff, 9° ano

TExTO

O anjo sem asas

Os céus estão chorando e eu estou assistindo, pegando as 
lágrimas com minhas mãos, somente o silêncio em seu fim. 
Geralmente, quando se ouve a palavra “forte”, as pessoas logo 
pensam em força física, mas ao escutar essa palavra eu costumo 
refletir sobre quão fortes são aqueles que passam por diversos 
problemas todos os dias e ainda estão aguentando esse inferno, 
à espera de dias melhores. Às vezes, me considero uma dessas 
pessoas. Enquanto caminho sem rumo, em um longo e escuro 
corredor de hospital, tentando avistar alguém que possa me 
ajudar, vi a sombra de alguém com asas que refletiam a luz. 
Então, logo corri mais à frente para ver quem era e simples-
mente a sombra sumiu, achei que fosse uma ilusão, mas, de-
pois de um tempo pensando, acho que realmente aquilo era 
real. Não sei mais o que fazer nem o que pensar, tudo está tão 
estranho, tão... errado. Às vezes, eu só queria ir a algum lugar 
vazio onde ninguém pudesse ver as lágrimas caindo dos meus 
olhos enquanto me encolho, sentindo minhas mãos tremen-
do sobre minha cabeça, onde eu pudesse gritar e dizer tudo 
o que está preso sem que ninguém me julgue ou diga que é 
bobagem. Em uma noite fria, entre as cobertas me debatendo 
e tentando me libertar dos medos que me atormentam e me 
fazem perder o sono. Depois de horas, finalmente o sono me 
vence e adormeço. Nesse momento em que caio em um sono 
profundo é que surgem os sonhos em meu inconsciente.  

Agora, estou andando no corredor longo e escuro do hos-
pital segurando uma boneca e conversando com ela como se 
fosse minha amiga, logo avisto a mesma sombra do dia anterior 
e resolvo ir até ela. Pergunto:
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 - Quem é você? O que você quer?
Logo ele me respondeu:
 - Eu sou um anjo conselheiro, os anjos das sombras arran-

caram minhas asas deixando apenas as sombras, desde então 
estou aqui para aconselhar as pessoas. 

 Naquele momento, senti uma dor no peito, como se eu 
sentisse a mesma dor que ele. Resolvi pedir sua ajuda: 

- Sinto muito por suas asas, mas enfim, você poderia me 
dar algum conselho? 

Como quem sabe tudo sobre mim, disse: 
- Tudo bem, eu sei que você está passando por momentos 

difíceis e posso dizer que assim como coisas ruins, coisas boas 
também vão acontecer. Mantenha-se forte e cuide de quem 
você ama, assim, algum dia sua vida vai melhorar. 

- Só isso? Bem, irei fazer o que me disse, mas espero que 
não esteja mentindo para mim, obrigada pelo conselho. 

Então, o sonho acaba e eu acordo pensando naquilo que 
o anjo havia me dito. Passaram-se algumas horas e uma lem-
brança repentina surgiu em minha mente, aquilo realmente 
me assusta até hoje. Eu era uma criança e ainda dormia no 
mesmo quarto que meus pais, todos estavam dormindo menos 
eu, sentia algo estranho, logo que me virei para o outro lado 
da cama eu vi um homem parado ao lado, na cama dos meus 
pais. Olhava para ele assustada e perguntei se era meu pai e 
ninguém respondeu, no mesmo momento escutei um ronco 
e percebi que meu pai estava dormindo, fiquei desesperada 
pensando no que podia acontecer e comecei a chorar debaixo 
das cobertas. Com medo, adormeci depois de um tempo. Até 
hoje não sei o que foi aquilo, será que alguém me observava 
à noite? Bem, não sei! Minha vida está cada dia mais confusa, 
ninguém mais tem relações verdadeiras de amor, só restou 
ódio e tristeza, às vezes as relações são apenas para se satis-
fizer, mas não de amor. As coisas estão muito difíceis, meus 
pais não procuram conversar e saber se estamos bem, a fa-
mília toda está se distanciando e eu estou sofrendo com isso, 
sinceramente, não levamos uma boa vida. Além de tudo isso, 
não consigo me olhar no espelho sem me sentir feia e gorda, 
sempre me senti menos que os outros. Não é fácil, mas eu sei 
que tenho de aguentar por que um dia tudo vai melhorar... 
eu acho. Talvez um dia eu possa dizer que consegui realizar 
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meus sonhos. Algum dia meus pais sentirão orgulho de mim, 
talvez com o tempo a vida me permita ser amada novamente.
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Escola Municipal de Ensino Fundamental Urbano Ribas 
Aluno: Marcos Mattos, 9° ano

POESIA

Soneto esquizofrênico

Hoje fui ver o doutor.
Eu disse que estava sentindo um pavor,
vendo coisas onde não havia.
Ele me diagnosticou com uma  tal de esquizofrenia.

Ele disse que podia me ajudar,
mas que, para isso, iria me internar.
Sozinho, numa sala branca, fui jogado,
mesmo assim, me sinto observado.

As paredes estão a se aproximar,
o doutor disse que estou a delirar,
alguém está me perseguindo.

Monstros de mim estão rindo.
Quem eu sou, já não consigo lembrar.
Mas os monstros continuam a me assombrar.
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Escola Municipal de Ensino Fundamental Urbano Ribas 
Aluna: Samantha Marcheski da Rosa, 8° ano

SEGUNDO PRêMIO

Quarto branco

Não sei por que estou aqui. Sei que sou diferente dos ou-
tros. 

Aqui todos querem me controlar. Remédios, tranquilizan-
tes e uma apertada camisa branca que consegue me manter 
presa.

Antes de vir parar aqui, minha vida era normal: eu ia para 
a escola, tinha amigos, tirava boas notas. Mas, por um pequeno 
prazer, meus pais me levaram a um psiquiatra. Eu falava de 
todos os sentimentos, de todos os problemas do meu dia, todas 
as intrigas em que me envolvia e, principalmente, do quanto 
eu sentia prazer ao sentir o sangue escorrendo em minha pele 
logo que eu a arrancava. Ver minhas unhas rasgando e fazendo 
fluir o sangue quente. E, então, engolir cada gota.

Nada mudou. Nada me fez mudar. 
Um dia, meus pais me comunicaram que eu não teria 

mais consultas. Que aqueles momentos de tortura ao reviver 
minhas dores acabaram. Que haveria uma mudança, mas não 
iriam todos. Na verdade, apenas eu me mudaria. Não entendi. 
Por que apenas eu iria? Para onde iria?

Vejo a porta se abrir atrás de meus pais e de lá surgem 
dois homens vestindo branco. “É para o meu bem!”, tentavam 
me convencer. Tentavam se convencer. Mas, então, por que 
choravam?

Aqui estou, nem sempre lúcida. Nem sempre tranquila. 
Nunca feliz. Nos meus braços, as cicatrizes. Na alma, a dor. No 
horizonte, tento reconhecer uma sombra, na esperança que 
meus pais tenham coragem de me visitar. Minha vida, hoje, só 
tem uma cor: branco. O branco dos jalecos, o branco da minha 
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camisa apertada, o branco do meu quarto. Um quarto pequeno, 
para um vazio tão grande.
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Escola Municipal de Ensino Fundamental Urbano Ribas 
Aluna: Maiara Aparecida B. Valendorff, 9° ano

TExTO

Doutor, me ajude

Qual o sentido da vida? Qual o sentido de continuar a viver, 
preso nesse lugar? O que fazer quando as pessoas mais impor-
tantes te abandonam, agem como se você tivesse morrido há 
muito tempo?  Doutor, essas vozes não param de gritar. Elas 
gritam “mate-se, ninguém gosta de você, você não merece 
viver, você e um inútil”. O que eu faço? Elas ficam me perse-
guindo, elas não me deixam em paz. Doutor será que eu devo 
obedecer? À noite, eu deito e penso em tudo, penso, penso e 
penso. Chego a uma conclusão: que a morte é a única saída, mas 
doutor eu não quero morrer, eu quero recuperar meus poderes 
e minhas asas. Eles tiraram minhas asas e disseram que teria 
que recuperá-las sozinha, mas não consigo fazer nada sozinha, 
todos me abandonaram, disseram que eu era louca. Por isso 
me jogaram em uma sala escura, solitária e fria, muito fria. 

Todo dia alguém abre a porta e me dá um prato de comida, 
alimentam meu corpo, mas não a minha alma. Doutor, eles 
são cruéis, tem dias que alguém vem me ver, eu penso que é 
para me tirar de lá, mas eles só vão lá para me dar remédios e 
mais remédios. Aquilo dói, mas depois de um tempo para e eu 
durmo. No meio disso, ouço pessoas do lado de fora, falando 
que voltarão em alguns dias. Depois de tudo isso, eu penso que 
é melhor assim, melhor ficar aqui do que com uma multidão e 
ser invisível. Doutor, me ajude o que eu faço? Eu sou um anjo 
ou um demônio? Eles fingem ser quem não são, fingem nos 
amar, mas depois de tantos momentos alegres e divertidos, 
eles me abandonam nesse lugar. Cada dia parece uma semana, 
cada semana um mês, cada mês um ano. E depois eles falam 
que a culpa foi toda minha. Só queria acordar desse pesadelo 
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e descobrir que não estou sozinha, mas parece que isso não 
tem fim. Espero que isso acabe logo, e eu possa ver as pessoas 
caminhando nas ruas outra vez. Doutor me tire dessa escuri-
dão, só lhe peço isso.
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Escola Municipal de Ensino Fundamental Urbano Ribas 
Aluna: Yasmin Dornelles, 8° ano

TExTO

O vazio da minha voz

Começava mais um dia, eu ouvi alguma coisa. A voz dizia 
para eu fazer. Eu não quero. Ela me obrigou. A voz me cercou. O 
que eu estou fazendo? O grito. O que eu fiz? Por favor, alguém 
faça alguma coisa. 

A minha vista embaçou. O que está acontecendo? As vozes 
pararam. Eu voltei, mas aonde eu tinha ido? Eu as vi. Eu vi 
sangue. “O que você está fazendo com elas? Solte-as imediata-
mente, seu louco” – ele gritava para mim. Uma agulha. Apaguei.

A voz me falou que eu tinha feito aquilo. Eu não me lembro, 
eu não fiz nada. Um doutor apareceu, elas se foram. Eu fiz. Eu 
sou um assassino. Os meus gritos foram altos. A voz disse que 
eu sou um animal horrível. PARE. Eles falaram que eu estava 
delirando. “Você não tem noção de nada, fique quieto. Você 
vai ser internado, você é louco!”. Não é verdade, eu não sabia 
o que estava fazendo. “Eu não fiz por querer, eu juro”. Eles 
me deixaram lá. Um choque. Não. PARE. Dois choques. Escuro.

Minha vida é cercada de vozes. Elas mandam em mim, elas 
me obrigam, eu não quero mais, eu cansei de tudo. As agulhas 
me picam diariamente, elas são minhas amigas, as minhas 
únicas amigas. Elas calam as vozes, me fazem descansar. Os 
comprimidos também me ajudam, eles me acalmam, acalmam 
as vozes. As vozes gritam, elas não são minhas amigas.

Eu não sei mais como me sinto, as vozes falam por mim. 
Eu estou falando, mas eu estou no silêncio. Eu gostaria de falar 
como eu me sinto, mas a voz não permite. Eu falo, ela grita. Ela 
tirou o que eu tinha de mais importante, a minha família. Eu 
gostaria que tudo fosse diferente.  Eu não me permito manter 
contato com ninguém, a voz vai tirá-la de mim. Eu me lembro 
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de algumas coisas apenas, eu me lembro do sorriso, eu me 
lembro da minha amada, minha filha, eu me lembro de ter 
tudo chegado ao fim. O fim, o vazio. 



91

Escola Redentorista Instituto Menino Deus

Diretora
Márcia Bandeira Vargas Muccini

Professora Orientadora do Concurso
Luciana Nepomuceno do Nascimento
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus 

LUCIANA NEPOMUCENO

Texto da Orientadora

Este trabalho é resultado de quase um ano de reuniões, 
pesquisas e investigação da intensa obra e vida do autor 
Valmor Bordin, “o poeta extraordinário”, como diz Armindo 
Trevisan, para o Concurso Literário, “O solidário e intenso 
Bordin” promovido pela Academia Passo-Fundense de Letras.

A obra do autor foi apresentada aos alunos na fase inicial 
do desenvolvimento da atividade em forma de leituras em sala 
de aula, discussão em rodas de conversa dos temas abordados 
por ele e seleção de poesias, contos e crônicas dos livros, Po-
emas Famintos, Quase Nada, Voo Rumo às Asas e Edmundo 
Inventa o Mundo.

Os autores deste trabalho sentiram-se impactados e, aos 
poucos, apaixonaram-se pela “Menina Invisível”, “Invenção da 
Infância”, “Cinzas ao Mar”, dentre tantos outros textos lidos, 
refletidos e estudados.

O resultado foi a construção de textos, contos, minicontos e 
poesias sob olhares encantados, que compõem, assim, a leveza 
e harmonia das produções.

Em tempos em que surgem jogos como a Baleia Azul, e 
seriados como  Thirteen Reasons Why (Os 13 Porquês), que 
tratam de assuntos como bullying e cyberbullying, sexualiza-
ção das mulheres, machismo, assédio, falta de diálogo com a 
família, depressão e suicídio, os alunos tiveram a oportunidade  
e espaço na escola para refletir, discutir e externalizar suas 
opiniões, e a sensibilidade para redigir sobre os temas pro-
postos pelo autor vislumbrando horizontes em que puderam  
encontrar a beleza, solidariedade, esperança no semelhante e 
nos anseios e, assim, instituírem-se como indivíduos perante 
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a sociedade que os cerca. 
A Escola Redentorista Menino Deus reafirma, assim, o seu 

compromisso com a cultura, desenvolvimento crítico do aluno, 
dando espaço para outros saberes e dizeres, construindo o seu 
conhecimento de mundo e a verdadeira importância para si 
mesmos, a família e a própria escola.

Boa Leitura!
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus 
Aluna: Júlia Kuns de Figueiredo, 9° ano

MENçãO HONROSA

O monstro

Com suas vestes de escuridão, seus olhos de desesperança 
e suas mãos gélidas, ela avança. Sua moradia: os corações. Seu 
nome: tristeza. Não há ser neste mundo que já não tenha se 
deparado com ela.

Alguns dela fogem; outros a acolhem como velha conheci-
da. Há aqueles que dela fazem maravilhas. E lá chega devagar, 
com aparência inofensiva ou mesmo dócil. Tem ares de aban-
dono. Pouco a pouco, consome, invade, rouba.

Na madrugada, toda a cidade está silenciosa. Em um pré-
dio discreto, uma luz acesa. Dentro daquela pequena sala, um 
homem escreve. Invisível, mas ao mesmo tempo tão evidente. 
O monstro o controlava. O homem tentara escapar de suas 
garras cruéis, mas não conseguira.

Agora, tal qual veneno que cura, palavras pingavam de 
sua mão para o papel. Nesse momento, a tristeza, mansa e 
desesperada, conduzia a mão daquele homem furioso. Muitas 
perguntas, poucas respostas. Exaltados, a dupla marcha através 
do campo invisível. Dois inimigos, feridos, apoiavam-se um ao 
outro, em uma última tentativa de escapar de um inevitável 
destino – a morte.

 Ao terminarem, os dois estão exaustos. O monstro vai se 
minguando, diminuindo, até desaparecer. Sorrindo, aliviado, 
o homem vai se deitar.
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus 
Aluna: Luisa Rodrigues, 9° ano

POESIA

O que o tempo apagou

Eu queria me achar
aonde eu me perdi?
Eu queria sorrir,
mas eu me esqueci!
Senhor, por favor,
você pode me ouvir?

Eu queria ser livre, 
mas não sei voar!
Eu não sei mais nada.
Aonde vou parar?

Sou uma borboleta.
Sem asas,
sem cor,
sem lar.
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus 
Aluna: Sabrina Rambo Caye, 9° ano

POESIA

Solidão na madrugada

Três horas da manhã, a escuridão toma conta da cidade.
A solidão entra em cada coração,
mesmo daqueles que a felicidade preenche a vida.

A tristeza toma conta, mesmo daqueles,
que passam a madrugada em lugares agitados,
aonde tentam preencher o vazio de sua vida,
com pessoas que estão vazias também.

Três horas da manhã, a hora em que almas perdidas
tentam se achar em lugares,
que a esperança não existe.
Pessoas com sorrisos falsos,
procurando a verdadeira felicidade.

Beijos forçados, amassos sem emoção,
pessoas que tentam tapar o buraco da solidão,
que há em sua alma.
Corpos colados, mas o coração está em outro lugar,
junto com outro alguém.
Aquele que pode, 
em algum momento, preencher verdadeiramente,
o vazio de viver.
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus 
Aluna: Alinne Tomazetti, 1º ano do Ensino Médio

MENçãO HONROSA

Sou seu primeiro amor

Você não me conhece. Não quero ser enfadonho, mas 
preciso te contar.

Muitos dizem que sou misterioso, dizem que eu não exis-
to e que iludo demais as pessoas, mas toda história tem dois 
lados, permita-me apresentar-me e, por favor, veja-me com 
outros olhos.

Habito em todas as pessoas, mas algumas me escondem no 
fundo do seu coração. Eu tento evitar, mas estão cegas e não 
me escutam, acabo sendo a segunda opção.

Chego gentilmente, aos poucos, e sou capaz de realizar 
qualquer sacrifício para salvar alguém. Quem me aceita, recebe 
a verdadeira felicidade, a verdadeira paz e confiança. Nada, 
nunca irá nos separar. Eu prometo!

Quero te trazer confiança, a noção do certo, do errado. 
Quero ser seu melhor amigo, fazer com que você possa contar 
comigo. Dou-te a sensação de borboletas na barriga, treme-
deira e boas lembranças, eu sei, mas calma, só sou o primeiro 
amor. Vim escutar seu clamor, dizer-te que tudo é possível, 
basta acreditar. Confie em mim, juntos podemos transformar 
o mundo.
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus 
Aluno: Leonardo Ludwig, 1º ano do Ensino Médio

POESIA

O homem... que homem?

Maldita seja a fome,
que assombra o morto de fome.
Hospedado embaixo da ponte,
sem nome.

Qual é a dívida do homem,
que apenas consome
o resto do excesso,
de quem tem acesso?

Quem me garante
existir alguém que está nas ruas por opção?
Eis a questão.

Ao menos uma vez por ano
o homem sem nome,
tem nome.
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus 
Aluna: Livia Zimmermann, 1º ano do Ensino Médio

TExTO

A esperança

Uma caneta jogada em meio à sala, sem dono, sem utili-
dade, vai parar no lixo, sem dó nem piedade. No lixão, uma 
menina, uma menina trabalhando para ganhar seu dinheiro, 
que mal dava para sustentar seu almoço. Junto com ela, além da 
fome ardente em seu estômago, havia uma fome ainda maior, 
a fome de conhecer. Com sua visão embaçada pelas lágrimas, 
avistou a caneta que havia sido dispensada, logo depois um ca-
derno. Foi aí, então, que a menina alimentou-se de esperança.
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus 
Aluna: Luiza Francio Ferrari, 3º ano do Ensino Médio

TERCEIRO PRêMIO

A menina e o sonho

A menina de trapos
vive contando, os passos
vive contando, os acasos
vive contando, os sonhos.
Sonhos abandonados, magoados, não contados.
Os recolhe e traça rascunhos
mais tarde por ela serão
abandonados, magoados e não contados.
A menina e o sonho.
A menina é o sonho.
Abandonada, magoada e não citada
está por todas as esquinas
bate de casa em casa, ignorada.
A menina e o sonho.
A menina é o sonho.
Sonho que não pode sonhar.



108



109

Escola Redentorista Instituto Menino Deus 
Aluno: Matheus Alberti Sendeski, 3º ano do Ensino Médio

POESIA

Do defunto autor ao poeta amador

A literatura conta,
a história afronta

O poeta incomoda
futilidade admirada em 
uma riqueza inexplorada,
virou moda.

A incoerência e a hipocrisia,
teoria e heresia,
vazia.
A mesa do boia – fria.

Vagabundo esmola,
na porta da escola.
A criança chora,
se assusta, se isola.

A vida, a fita, o vídeo
quase nada,
menos que nada.
Se cogita,
suicídio.
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus 
Aluno: Henrique Lima Kusterco, 3º ano do Ensino Médio

POESIA

Uma folha de papel

Poesia, o que é isso?
Palavras que preencham um livro
empoeirado... e por muitos ignorado,
acaba sendo esquecido.

Assim como esquecem de viver,
de escrever suas histórias,
que de tão pouco acham que cabe
em uma folha de papel.

Ah, como seria maravilhoso,
apagar os momentos ruins
e preservar o que é glorioso,
o que é gratificante.
Seremos tão insignificantes,
que nem nossa história teremos o poder de escrever?
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Escola Redentorista Instituto Menino Deus 
Aluna: Rafaela Oliveira, 3º ano do Ensino Médio

TExTO

Oxitocina

Era um garoto apaixonado. Há quem o chame de louco, 
por acreditar que seja um amor passageiro. Louco sim. Louco 
de oxitocina que o invade, percorrendo por suas veias na pre-
sença de sua amada. Louco pelo brilho dos olhos claros dela 
que reluzem sob o sol. Tem o dom do afeto, o qual aprendeu 
desde cedo com aquela que o trouxe à vida, acolhendo-o des-
de sempre de todos os males do mundo real, até seu último 
suspiro, quando o garoto perdeu sua estrela guia cedo demais. 
Sua mãe, perdeu-a para a eternidade. Seu pai, não conhecia. 
Aprendeu a lidar com pequenas coisas de um jeito especial. 
Sabia da coragem e capacidade, da sua forma suave de cuidado 
e proteção, herdada da mulher que o tanto amou.

Ele, louco de amor. Seu rosto tímido escondia a imensidão 
que existia dentro de si. Não era visto como normal, aparentava 
um ser distante, que vivia na ilusão, pensava em desistir, em 
partir desta para melhor. Se isolava de tudo e de todos. Não 
queria mais viver.

Uma força que vem de dentro o domina, ele reúne sua 
coragem, dada sua capacidade de amar. Uma noite estrelada e 
fria, em frente à janela de seu prédio alto, olha o céu, admira a 
lua, a posição das estrelas. Sim, ele ia se declarar. Suas palavras 
e sentimentos presos na garganta há tempos, ele ia deixar sair, 
iriam com o ar. Ele se deita, a noite é longa.

Sol, vento. Caminhando decidido, suas mãos trêmulas se-
guravam uma rosa, os espinhos furavam seus dedos à medida 
que neles encostavam. Sua amada de cabelos compridos, sua 
pele escura ele avistava, ela não estava a sua espera.

Esse amor não é passageiro.
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Diante dela, recitava seus versos que foram tão ensaiados, 
suas palavras fazendo os olhos brilharem ainda mais. Ela se 
impressionava. Não estava a sua espera. Louco de oxitocina. 
O sentimento de amor inunda-o quando ambos os lábios se 
tocam. Era o início de uma história de amor. Um amor não 
passageiro, um amor verdadeiro. Suas mãos seguram as mãos 
quentes e pequenas da bela menina, o carinho no seu rosto, 
os dois se envolvem em um abraço.

Era o início do fim. A noite ainda não acabou.
Ainda deitado, seus olhos se abrem, se depara com o qua-

dro na parede do quarto, a foto de sua amada, o resquício dela, 
ainda pode ouvir sua voz, ela não está aqui. O sentimento de 
amor toma conta do seu corpo juntamente com o de saudade, 
lágrimas escorrem a cada dia de manhã. Pode senti-la, ela 
está aqui.

Ela não está. A imagem dela está.
A flor seca está caída no chão do quarto aos pedaços. De 

frente para a janela do prédio alto, na fria manhã, o garoto 
louco de amor escolhe a morte. Ele escolhe reencontrar sua 
amada.

Caído, ele a vê, distante.
É o início de uma eterna história de amor.
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Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis

DEISE BERTOLLO

TExTO DA ORIENTADORA

Quando foi exposto o projeto da academia Passo-funden-
se de letras “O solidário e intenso Valmor Bordin”, ficamos 
extasiados com a proposta. Apresentamos aos alunos a ideia 
do trabalho e de início demoramos em obter retorno, tivemos 
certa apreensão, em não conseguir atingi-los. Timidamente 
foram chegando relatos do quanto estavam gostando das obras, 
da história do Valmor. E a cada texto recebido, percebemos o 
quanto eles se envolveram e submergiram no universo literário 
do nosso homenageado.

Observamos nos textos e nas inspirações todo sentimento 
humano que o autor colocava em suas obras. Toda sua inten-
sidade, tão cheia de dor, sofrimentos misturados e carregados 
de sonhos e desejos. Toda essa essência de compaixão faz das 
pessoas altruístas e autônomas. Essa percepção é clara em 
quem tem na literatura não um passatempo, mas uma ferra-
menta para o autoconhecimento e valores humanos.

Findamos o projeto, com imensa alegria e satisfação em 
perceber a intensidade do Valmor nos textos dos nossos alunos. 
Foi uma grande satisfação ter a oportunidade de acompanhar 
e conduzi-los a textos tão cheios de vida.
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Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis
Aluna: Ana Rita da Silva Antunes, 1º ano do Ensino Médio

POESIA

Valmor de quê?

Sobrenome, como se fala, sobre o nome?
Como fala sobre um homem...
Quero saber mais, sobre alguém
que estudou a mente alheia e
que agora é a vez de virar hospedeira.

Quem sabe Valmor escrevia para passar o tempo,
Quem sabe ele escrevia para fugir do tormento,
Ou quem sabe escrever, fosse seu tempo e seu 
contentamento?

Pode ser Valmor sonhador,
Que pegou um quase nada
E o transformou em histórias encantadas.
Como aquela da Heleninha, mas não quero nem citar
afinal, Heleninha morta está!

Quem sabe é o Valmor inquieto
Como em Voo rumo às asas,
que continha histórias tiradas de um baú secreto,
histórias que antes moravam em um cérebro,
mas... alguém pode me confirmar afinal o que é um cérebro
Depois que li a carta sem nome, isso soou mistério.
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Quem sabe ele poderia ser....
Alguém que come sem medo,
alguém que é faminto por letras, ou pelo saber.
Como em Poemas famintos,
Como no texto Sofreres que agora cito:
“Meu sofrer, não é meu querer.”

Já estou acabando,
E já tenho a solução,
Valmor é Bordin mesmo,
Escritor e homem, de bom coração.
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Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis
Aluna: Carol Binelo da Rosa, 3º ano do Ensino Médio

TExTO

De volta para o amanhã

Lá estava ele, imóvel e inescrutável, olhando para a es-
crivaninha de seu quarto onde havia um lápis e uma folha de 
papel. Estavam prontos para serem usados pela criatividade 
que nele habitava e certamente queria dar um passeio pelo 
mundo afora para simplesmente extravasar, sair. 

Será que pretendia escrever algum conto ou poesia? Ou 
optaria por reescrever qualquer uma das cartas recebidas por 
seus pacientes? Reflexivo e ainda mergulhando em seus pensa-
mentos, mas sem se afogar, Valmor Bordin põe-se a recordar 
da semana que passou, pois ele era um verdadeiro apreciador 
da vida e degustava cada pedaço daquele banquete que era 
repleto de arte, loucura, estudo e descoberta. 

- Estou indo de volta para o amanhã, doutor. O senhor vem? 
– esse foi o questionamento de Elidia quando recebeu a visita 
dele. Sem esperar uma resposta, a paciente olhou fixamente 
para o doutor tentando desmistificá-lo. Na sala tudo encon-
trava-se perfeitamente normal e ambos estavam sentados: ele 
com as mãos apoiadas à mesa e ela com as mãos descansando 
no colo inquietamente.

– O doutor não se incomoda? 
_ Com o quê? – ele indagou dedicando extrema atenção.
– Fiz uma coisa, doutor, quer ver?
_ Claro, Elidia, eu adoraria. – ela puxou de seu bolso uma 

folha amassada. Estava com uma camisola simples, cabelos 
desajeitados e soltos, como sempre e um olhar penetrante que 
já fazia parte da sua personalidade.

Eu escrevi algumas ideias. Tentei escrever uma poesia 
igual àquelas que já lemos e gostaria que tivessem a estrutura 
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semelhante com a de seus inscritos, entende?
- Compreendo, mas tenho certeza que vou entender as 

suas ideias mesmo assim. Valmor estendeu sua mão confiante 
e recebeu a premiação que sempre almejava.

Ao desdobrar a folha pôde ver diversas linhas que já sabia 
e teria que respeitar e relevar os “erros de português” escritos 
a lápis. Eu gritava interiormente:

_ Doutor!!! Não lembro se aprendi, mas sei que esqueci 
como se faz uma poesia... essa é uma lembrança da qual eu não 
vivi. Quero ser completa, mas sou todo louca, isso está certo? 
Qual é a forma, o molde, de uma poesia? Eu não sei por que eu 
não tenho um formato, sou indefinida, mas perguntarei a Pla-
tão de onde ele tirou que todas as coisas tem uma forma ideal.

 Querem me humanizar. Já não sou humana o suficiente? 
Acho que não e pra falar a verdade nem gostei dessa espécie 
e prefiro continuar assim. Percebi que o humano tem a mania 
desgraçada de desprezar o que ele não considera normal. O 
nome disso é medo? Incompreensão? Ou o quê? Nesse ponto 
eu não entendo vocês e não exijo que me entendam. Vamos 
pôr em prática a empatia. 

Ser empático. Até parece nome de doença, muitos não têm 
porque duvido que se coloquem no meu lugar e dessas outras 
almas em putrefação. O nome disso é nojo? Ignorância? Ou 
o quê? Eu não sei. Só sei que todo mundo coleciona alguma 
coisa, eu coleciono decepções e tristezas, pois as esperanças 
me foram roubadas.

 Há quem colecione adereços e objetos, mas e o psiquiatra, 
coleciona pessoas? E a arte coleciona loucos lúcidos? Para en-
tender um louco, louco precisa ser. N não concordam comigo? 
É por isso que o senhor doutor me entende? Há loucura em 
todos nós? Ela é de todos nós? Por que alguns a jogam fora? Mas 
cá entre nós, ninguém tem coragem de me chamar de louca. 

Não sei se você foi embora ou se eu que não voltei. Isso é 
possível? Não sei. Dizem que é preciso ter a virtude de aceitar 
e permitir ser corrigido, repreendido, mas então porque vocês 
não me deixam moldá-los? Se bem que sou uma obra da arte 
a ser estudada. Quem disse que o certo não é o errado? A vio-
lência é errada e me chamam de violento. Eu sou alguém, não 
sou? Só tenho algo a dizer: não tenho paciência nem esperan-
ça porque aqui tudo apodrece e o que me dá prazer não tem 
eloquência nem coerência isso me enfurece cansei desta farsa.
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_ O que achou doutor? – Elidia quis saber apresentando 
um resquício de esperança.

¬¬_ Gostei muito, Elidia! Continue escrevendo as suas 
ideias, considero muito originais e interessantes. Está se dando 
bem com a arte então?

_ Penso que ela é a minha única amiga aqui, se é que o 
senhor me entende. A arte consegue me compreender e eu 
tenho uma boa relação com ela. O Marcos é outro que gosta 
dela também. 

_ É mesmo? Como você soube?
_ Ele estava falando sozinho nos corredores e ouvi seus 

sussurros. O senhor quer saber disso, doutor?
_ Claro Elidia, eu adoraria. Ela ergueu os ombros e virou a 

cabeça para o lado e depois encarou Valmor, como de costume.
Marcos estava meio exasperado coçando sua cabeça se-

veramente. Outros que o olhavam de relance começaram a 
caçoar dele e ridicularizá-lo, mas para ser sincera, não vi graça 
no que ele disse.

Ela posicionou seu corpo para frente aproximando-se 
do doutor e diminuiu o volume da voz gesticulando com um 
pouco de medo: _ Ele disse que voa rumo às asas, entretanto 
não consegue sair do lugar mesmo procurando voar diferente, 
por isso que o chamam de louco, claro que ele não se importa._ 
“Como irei voar sem asas? 

_O que você responderia a ele? – indagou o doutor.
_ Eu já tentei voar e acredito que seja ato de coragem até 

mesmo porque se pararmos pra pensar, em nossa imaginação 
podemos voar sozinhos doutor mesmo sendo arriscado. Pode-
mos se machucar feio, pois voar significa liberdade e as vezes 
solidão. Poucos são os que se arriscam e então os que fazem 
são considerados anormais e se veem obrigados a seguir sua 
jornada sozinhos. 

_ Há um problema nisso tudo, Elidia? Você gostou de voar?
_Eu gostei, mas a minha família não. Acho que eles pen-

saram que eu não iria voltar e no fim acertaram porque voei 
tão alto que tive medo de cair e perder o controle da situação.

Conversei com Rodriguez a respeito disso e me aconselhou 
dizendo que se estivesse doendo, era para ignorar a dor. En-
tão fiz outra poesia desestruturada e deixo somente o senhor 
entendê-la. 

 Colocou as mãos no bolso para pegá-la e permaneceu 
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segurando o papel fortemente.
_ Posso ler? – ele queria muito saber dos tesouros que ali 

estavam escondidos, entretanto precisava de permissão, pois 
não iria desrespeitá-la invadindo o seu vasto mundo.

Elidia entregou-lhe a folha que abrigava a escrita desajei-
tada, mas que ao menos ensinava: Não entendo como fiquei 
deste jeito. Antes era considerada tão normal ia e voltava e 
sabia o caminho já estava acostumada, só o que sei é que não 
sei mais como voltar, então o que me resta é assim ficar. 

Se você descobrir onde eu estou, por favor, me busque. 
Aqui é um pesadelo sem fim, mas que de vez em quando o 
sonho invade. Queria eu ser como uma criança, brincar sem 
preocupações, saltitar sobre os sonhos e ali repousar cansada 
de tanto desfrutar da vida, sem submissões e dependência, 
somente com alegria, entusiasmo e a inocência de uma criança.

 Crianças são felizes porque sua mente investiga, é curiosa 
e está pronta para novas descobertas. Qual a lógica disso tudo? 
Quem não gosta de criança tem medo em descobrir o quanto 
pode ser feliz com pequenas coisas. Eu também não sei, mas 
pelo menos sou um pouco criança só me falta a felicidade e 
assim eu me refaço com um lápis e uma folha de papel.

 Com uma tinta guache minha imaginação não tem limites, 
abro portas que estão fechadas só para ser feliz e aproveito os 
momentos com alegria e paixão. Se encontro portas fechadas, 
pulo as janelas porque minha vontade em viver é maior do que 
meus monstros interiores. 

Na arte do amor não uso palavrões meu rosto é de alegria, 
não existem ausências, aprendi a viver e isto me basta.

_O que achou doutor? – Elidia perguntou novamente.
_ Gostei e achei muito criativo, parabéns! 
_O que tem a me dizer sobre essa obra?
- Minha inspiração foi Maria, sempre quis ter um filho. 

Porém quando perdeu, decidiu engravidar de novo para re-
tomar a sua felicidade. Agora ela tem medo de dar à luz e me 
preocupo com ela.  Preciso devolver a alegria que lhe foi tirada.

Elidia começou a chorar e exaltou-se batendo as mãos em 
suas pernas – Ficam dando remédios para Maria e isso pode 
matar o bebê! Eles são tão bobos, como não sabem disso?

_ Acalma-se Elidia, respire fundo. Pode ajudar Maria? – ele 
cruzou os dedos aguardando a revelação. 

- Fiz outra poesia sobre isso e prefiro que a leia porque 
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quando eu falo acabo me expressando demais. – ela pegou 
outro papel em seu bolso que estava amassado e deu ao doutor.

Ansiando pela resposta, Valmor iniciou a leitura degus-
tando cada palavra:

 “A loucura é a cura e não há o que negar. A sua crença 
está no deus errado, reavalie a sua fé, a força faz você vencer.  
Será mesmo? Esse é o seu dogma? 

A loucura contém a cura assim que a própria palavra já 
anuncia e eu falo sozinha porque sei que me entendo e acom-
panho meu raciocínio. Sou uma plantinha, mas nesse solo não 
vou crescer, pois não consigo frutificar, é tão hostil e dizem 
que é necessário arrancar o mal pela raiz e se arrancarem sem 
a minha raiz como irei sobreviver? É toda a minha essência. 

Dizem que “pau que nasce torto morre torto” foi isso que 
aprendi e não consigo aplicar porque na prática dói. Cada 
pessoa aqui está com as feridas abertas e o corpo cheio de 
sofrimento, como vivem ainda? Viver é sinônimo de sofrer? 

Querem que eu acredite que vou me recuperar, entretanto 
tiram todas as minhas esperanças. Quem as destruiu doutor? 
Não lembro ter cometido tal ato. Quero viver num mundo novo 
onde aceitem que a loucura e a arte vivem juntas. Pessoas lou-
cas tem o dom de ver o que os demais não são capazes. Tentam 
me descobrir, me adentrar, mas sou imexível, impermeável 
numa equação sou a incógnita e não são todos que gostam de 
cálculos e me pergunto se no cemitério não existe mais vida 
do que há em mim, afinal aqueles ossos já possuíram um corpo 
revigorado pela vida.

 Uma alma. Eu possuo um corpo que já está apodrecendo. 
A verdade é que ouvi dizer que paixão é quando se passa a 
ver alguém com outro olhar então eu imploro e sinceramente 
rogo que, por favor, alguém se apaixone por mim. Creio que 
só assim ficarei feliz.

 Desta vez, Valmor não esperou Elidia falar sua opinião 
a respeito das suas ideias. Ela encontrava-se extremamente 
abatida e lágrimas rolavam de seu rosto velozmente, chegava a 
ser injusto que gotas tão pequenas ferissem alguém tão frágil. 
A paciente estava exausta de tanto esperar o amanhã, porém o 
agora não era nada receptivo. O que seria dela? Nem o ontem 
o sabia.

_ Doutor, - ela disse enxugando as lágrimas e vestindo sua 
armadura: – O senhor sabe como é o meu nome completo? 
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Afinal eu tenho um e, por acaso sabe como eu desejaria ser 
chamada se tivesse nascido menino? – ela pegou suas ideias 
de cima da mesa e guardou-as em um belo esconderijo do qual 
tinha controle e poderia supervisionar.

_ Caso fosse menino gostaria que meu nome fosse Marcos. 
– ele já tinha conhecimento disso e descruzou os dedos – Agora, 
vá descansar Letícia ou, deveria dizer Letícia Maria Rodriguez. 
– Ela levantou-se, saiu pela porta e iniciou sua missão devagar 
pelos corredores levando consigo pensamentos difusos que 
com certeza eram únicos.
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Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis
Aluna: Caroline Camargo, 3º ano do Ensino Médio

TExTO

Voo entre as asas

Nossa história acontece na cidade de Denver Massa-
chusetts em um hospital psiquiátrico. Lá encontra-se nosso 
personagem principal: Valmor Roberto, que no início parecia 
um “doido” comum, e depois mostrou-se brilhante, com uma 
inteligência notável.

Em 30 de agosto de 1982, deu entrada no hospital psiqui-
átrico Hartford, um jovem com distúrbios mentais e alto grau 
de loucura, foi diagnosticado como louco aos 8 anos de idade, 
após alguns eventos traumáticos, como abuso, violência e en-
tre outros. Tudo isso fez com que a sua cabeça ficasse confusa, 
dando um “curto”, e assim seu estado emocional foi evoluindo 
até chegar a um nível que não podia mais ser controlado, pois 
tinha surtos de medo, agressividade, falava sozinho e na maior 
parte do tempo se expressava através da arte para mostrar 
emoções, medos e sentimentos. 

Foi nesse hospital que Valmor conheceu Stefan, um de seus 
psiquiatras, que no decorrer do tempo, tornou-se seu médico 
favorito. Stefan era sensitivo, enxergava algo a mais em cada 
um deles, o escritor sentia-se seguro com ele, podia abrir-se 
e dizer o que realmente sentia e libertar-se de tudo o que lhe 
aprisionava, porque ser louco é isso, é sentir tudo em excesso e 
não saber como lidar, se expressar através da fala sem timidez.

Stefan o ajudou, eles interagiam com arte e criatividade. 
Valmor era um sóbrio paciente tinha várias sessões por semana 
com Stefan, e a cada consulta, uma nova conquista, pois sentia-
se mais leve e calmo para lidar com situações desafiadoras. Foi 
melhorando de tudo que o fazia agir como um louco.

 No decorrer desses 11 anos que passaram juntos nas con-
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sultas que tiveram, sua loucura foi sendo distorcida e quase 
que totalmente extinguida, tornando possível uma vida fora 
daquele hospital, claro que mantiveram contato por anos, e 
cultivaram uma grande amizade. Paciente e médico unidos 
pela expressão através da arte com um laço tão forte que ul-
trapassou barreiras, níveis de loucura, sanidade, preconceitos 
e insensibilidade.  

Os loucos são professores da vida, fugindo das estatísticas, 
eles possuem particularidades que são vistas em pequenos ges-
tos, utilizam a expressão desenhada, a argila, a poesia, muitos 
instrumentos para demonstrar o que pensam e sentem diante 
de momentos conflituosos. Suas obras são tocantes no coração 
e possibilita enxergar além do que os olhos podem reproduzir.
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Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis
Aluna: Helena Schröer Bagatini, 3º ano do Ensino Médio

TExTO

A humanidade presente 
em Valmor Bordin

Ao falar sobre os poetas, eis que ecoa uma voz emanando 
por meio da mais pura e bela essência, a única característica 
pela qual talvez os mesmos sejam lembrados: a palavra. Não 
se sabe ao certo definir sua posição no mundo físico, mas tal 
manifestação possui um poder inimaginável, no qual todo e 
qualquer ser humano pode encontrar-se consigo mesmo e 
viajar pelas histórias criadas livremente.

É por meio da palavra que mentes solitárias conseguem 
expressar seus mais obscuros pensamentos, basta lembrar que 
o ser humano é muito mais que uma mera casca e que sendo 
portador de uma complexidade própria, é capaz de levar con-
sigo uma imaginação repleta de autenticidade.

Assim foi Valmor Bordin: um homem com a capacida-
de de moldar o mundo ao seu redor e proporcionar o que o 
constitui, o que há de mais bonito e singelo na humanidade. 
Suas histórias acerca de sua infância revelam não só a pessoa 
extraordinária que viria a ser, mas também o destino que o 
aguardava. 

Escolheu a psiquiatria para que pudesse resolver os pro-
blemas daqueles que necessitavam, colecionando muitas me-
mórias e histórias dos que tinham dificuldades e conseguiram 
superar. Bordin queria deixar claro através de cada letra de 
seus poemas, a grandiosidade da mente humana e para fazê-lo, 
teve que utilizar de todos os recursos que obtinha.

A sua escolha foi salvar vidas que, inconscientemente, já 
se encontravam perdidas. Ao perceber que havia cumprido sua 
missão, decidiu espalhá-la àqueles que estivessem dispostos 
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a abrir mão de todas as suas concepções para entregar-se de 
fato, à realidade.

Ele construiu uma nova forma de enxergar o seu universo 
pessoal, e conseguiu colocar diversos fragmentos que levam o 
leitor a repensar sua monótona existência, como no exemplo 
de alguns dos versos de Poemas Famintos.

O autor buscou em toda a heterogeneidade de seu ser a 
vivacidade que todos afirmavam não mais existir e assim ficou 
conhecido com seus poemas, contos que retratam realidades 
de todas as faixas etárias. Suas histórias contribuem para a 
reflexão de todos os conflitos humanos. Há uma riqueza con-
tida em suas obras.

Enquanto a sociedade julga alguém com problemas psico-
lógicos e o tortura por estar preso dentro de si mesmo, Valmor 
Bordin procurou encontrar a motivação, viabilizando a ple-
nitude física e mental para aqueles que carecem de socorro, 
de uma palavra amiga, de serem ouvidos enfim, seu papel foi 
de melhorar a vida das pessoas que encontravam-se tristes e 
sem ânimos de continuar vivendo.

Este poeta, cujas origens mostram-se explícitas nas folhas 
de cada exemplar, tirou das mais angustiantes palavras, com 
um repertório textual grotesco e diferenciado fez das confis-
sões feitas, a sua força para dar continuidade ao que iniciou. 
Em resumo, pode-se dizer que os livros de Bordin carregam 
junto a si um mar de consciências, das quais é possível extrair 
mais humanidade, mais tolerância e apreço pela vida.

Sendo assim, sua sensibilidade tornou-se objeto funda-
mental para a sua criação do início ao fim de sua existência. É 
preciso olhar para o autor não somente como escritor e psi-
quiatra renomado que foi, mas também como pessoa, composto 
pelos mesmos sentimentos de dúvidas, frustrações, amores, 
alegrias, saudades, que dão sentido à vida, que recuperam 
vazios e realçam esperanças.

Ao ouvir os diversos motivos que seus pacientes tinham, 
Bordin não suportou e passou a incorporar-se na essência dos 
rostos entregues ao padecimento e à desolação. Não quis de 
forma alguma transparecer a angústia que sentia, mas sim 
revelar a capacidade da mente humana em transformar o mais 
obscuro abismo, no único refúgio onde há completa salvação.

De uma maneira quase incompreensível ele fez do suplício 
psíquico a sua própria cura, fez com que as pessoas começas-
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sem a pensar no sofrimento como a solução. Os desafios dados 
aos que se afligem são utilizados para mostrar-lhes a percepção 
efetiva da realidade.

No âmago de sua obra, o autor procura remeter vivências 
pessoais e totalmente verdadeiras, com o objetivo de exprimir 
que a oscilação das circunstâncias em que se encontrava po-
deria conferir-lhe uma das aventuras mais sublimes da vida: 
o simples e genuíno ato de viver.

Portanto, seu método não era provar que a tristeza e seus 
desprazeres poderiam salvar a humanidade e levá-la a alcançar 
o auge de sua evolução, mas que as angústias poderiam ser a 
porta de entrada para que todos conseguissem conhecer a si 
próprios e aceitar a possibilidade de que a vida não é formada 
apenas de dias felizes, mas que existem momentos que preci-
samos saber lidar com situações novas de forma consciente, 
corajosa e otimista.

Em um de seus poemas, cuja denominação é justamente, 
Sofreres, Valmor diz que abriga muitos sofreres atribuídos 
pelo acaso, o autor se perde e não recorda o que lhe causa 
sofrimento. Com isso demonstra a real confusão de sentimen-
tos presente no seu psicológico e procurou soluções para os 
conflitos emocionais que abalavam sua razão e espírito.

Neste contexto, é importante considerar o legado de Val-
mor Bordin para a cidade de Passo Fundo e simultaneamente, 
ao mundo no qual se encontrava. Talvez a maior parte da po-
pulação ainda esteja imersa na convicção trivial de que autores 
locais não fazem história, entretanto, o solidário e intenso 
Valmor apenas com a intrínseca vitalidade exposta em cada 
uma de suas irretocáveis palavras, foi capaz de proporcionar 
ao seu leitor a memorável experiência de descobrir através da 
angústia as ferramentas necessárias para combater qualquer 
mal que pudesse existir em seu interior. 
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Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis
Aluna: Luana Rodrigues da Conceição, 2º ano do Ensino Médio

TExTO

O estudioso da expressão

Ao fazer uma dedicatória de Valmor Roberto Bordin, é 
preciso usufruir-se de palavras positivas que realcem carinho-
samente a vida profissional e pessoal deste escritor marcado 
pelo tempo que conduziu tão bem sua consciência para vencer 
o medo.  

Ao analisar suas obras, sem dúvida o autor revela-se um 
apaixonado pelo estudo e para a subjetividade humana. Isso 
observa-se na obra Poemas famintos, em que mostra com na-
turalidade importantes habilidades de um poeta, sendo este 
um ser voltado aos sentimentos e às emoções, não necessaria-
mente vividas por ele, mas experimentadas também pelo leitor.

A obra citada acima traz consigo muitas ideias opiniões e 
reflexões, pois resulta de problemáticas da atualidade as quais 
Valmor retrata com intensidade lúcida e sensível. É uma cons-
trução poética em que o escritor possui personalidade própria, 
sensibilizando o leitor com suas palavras singelas e profundas.

Para compreensão do leitor, apresento importantes expli-
cações dos poemas da obra as quais chama atenção por apontar 
aspectos que envolvem a sociedade e a complexidade humana. 
Destaca-se os poemas Acolhedor de sonhos e Pão em pedaços, 
o primeiro localizado na página 30 e o segundo na 65. Neles 
Valmor retrata uma situação triste e infeliz principalmente 
no vasto território brasileiro, onde milhões de crianças estão 
soltas nas ruas, sofrendo maus tratos e passando fome.

Alguns poemas retratados na página 50: Receita de pão 
em que o escritor, também médico, aborda de uma forma um 
pouco grotesca alguns sentimentos ruins dentro de si, como 
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por exemplo, raiva, angústia, solidão, sofrimento, e tantos 
outros dessa natureza. 

Ainda convém citar que, na página 74, há uma situação 
muito frequente em que diversas pessoas apesar dos obstáculos 
e das dificuldades enfrentadas não desistem dos seus objetivos 
e vão até o final para alcançá-los, como no poema Muro. 

Os poemas enfatizam situações do cotidiano, acontecimen-
tos que fazem do dia uma arte para se expressar, as pessoas 
podem sentir o que acontece ao seu redor através de imagens 
que as levam a encontrarem medidas cabíveis para saírem de 
situações inesperadas. 

Além disso, a sensibilidade do autor tão propriamente sua 
de sofrer juntamente com os que padecem, faz deste homem 
um ser apreciado, respeitado e difícil de ser esquecido. 

Em suma, a poesia de Valmor Bordin é fonte de inspiração 
e de reflexão, levando muitos a se identificarem com ele. Nota-
se a importância de uma construção poética tão desejada, pois 
há em suas palavras tanto uma verdade como uma denúncia, 
pois, segundo trechos encontrados em sua obra, seu coração 
encontrava-se entre a medicina e as temáticas enfrentadas 
pela sociedade. Contudo, tornou-se um homem concreto e, 
principalmente, apaixonado pela expressão poética.
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Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis
Aluna: Maria Eduarda Lima Rossetto, 3º ano do Ensino Médio

MENçãO HONROSA

Voo rumo às asas

Valmor Bordin nasceu em 20 de julho de 1961 no interior 
de Jacutinga, tinha muitos irmãos e ajudava seus pais na roça. 
Vivia uma vida difícil com poucas oportunidades. Agarrou com 
todas as forças a única chance que a vida lhe deu, estudou me-
dicina e se tornou psiquiatra, uma profissão nada fácil. Amava 
o trabalho que fazia e com um grande empenho mudou a vida 
de muita gente.

Uma de suas obras, “Voo em rumo às asas” representa 
a realidade tumultuada dos hospitais psiquiátricos, onde os 
doentes não são entendidos e são vistos como corpos sem 
mentes. Podemos entender melhor esse momento, nos ques-
tionando sobre o que é ser louco hoje neste mundo tão difícil 
em que vivemos. 

Para o autor os loucos são os professores da vida, vivem 
sem o medo de rótulos, se preocupam com o agora e procuram 
viver da melhor forma possível, possuem uma imaginação 
sem limites que podem transformar pensamentos em arte, 
não apenas na pintura, mas na escrita, em bordados, nos tra-
balhos com argila, não se limitando apenas ao que é imposto, 
mas procuram expor a parte colorida da vida sem um porquê 
e muito menos para quem, pois expressam com autonomia os 
sentimentos do coração.

Os textos de Bordin nos fazem refletir sobre muitos fatos 
que acontecem em nossa vida. Vivemos em um mundo onde 
os considerados normais se preparam para guerra, pegam suas 
armas, constroem suas bombas, matam seus irmãos e no fim 
se sentem vitoriosos, não esboçam nenhum sentimento de 
piedade. Aprisionamos os loucos que choram, amam, riem alto, 
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desenham e sentem necessidade de ser amado, sentir o afeto. 
Quem sabe vivemos uma realidade destorcida, ninguém usa 
total sanidade, não se escuta mais a voz do coração, silenciamos 
os loucos assim como fazemos com os nossos sentimentos. 

Vivemos uma vida contraditória, saímos nas ruas falan-
do de quanto o preconceito é ultrapassado e maldoso, mas 
prendemos seres humanos em jaulas consideradas hospícios, 
dizemos para eles não voarem mais, e possuímos passarinhos 
sem canto.

 Para que ouvir a voz de quem não entende o que diz?  
“Prenda-os na cama, se perturbarem deixe-os sem ver o sol”. 
Precisamos ser passarinhos da vida, voar mais alto, acolher 
quem sente dor, matar os pré-conceitos estabelecidos, lembrar 
que de médico e louco todo mundo tem um pouco.

Na verdade os loucos somos nós que vivemos uma men-
tira, que aprisionamos nossos sentimentos, calamos sobre a 
injustiça, fechamos os olhos e ouvidos para não ver e nem 
escutar quem pede por socorro, se pensarmos bem, os loucos 
somos nós.

É preciso libertar a loucura que existe dentro de nós. 
Olhar-se no espelho e conversar, prestar atenção à nossa volta, 
dar a mão para o diferente e sermos a mudança que este país 
tanto precisa. Não existe louco sem cura ou evolução, existem 
loucos sem apoio.

 Marta dos Anjos (paciente de um hospício) explica a dura 
realidade de estar em um ambiente sem ser compreendida: 
“Me calaram, me possuíram, me obrigaram e muitas vezes fui 
machucada, não apenas fisicamente, o psicológico doeu muito 
mais, me senti perdida, me pergunto às vezes de onde venho 
e para onde vou, se é que vou para algum lugar”.

Portanto, é emocionante o depoimento da paciente e isso 
nos faz refletir muitos princípios, e o quanto estamos carentes 
de valores humanos, de medidas eficazes no combate de maus 
tratos, de maior fiscalização nestes hospitais, precisamos rever 
nossos conceitos e reavaliar a nossa forma de viver, dando mais 
valor à vida e as pessoas que nos fazem bem.
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Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis
Aluna: Thayná Victoria Silva, 3º ano do Ensino Médio

TExTO

Não existe ser humano 
sem loucura

A leitura ¨Voo rumo às asas, retrata a realidade que as 
pessoas evitam ver ou comentar, pois ninguém quer ser louco, 
mesmo com seu subconsciente sabendo que a vida não tem 
sentido sem alegria, sem um pouco de exageros.

O livro  “O quase nada” são contos e quando compreendi-
dos, o leitor deseja não parar de ler as histórias comoventes 
que envolvem o leitor da primeira à última linha. Nossa ima-
ginação voa alto, ao entrarmos em contato com a palavra, nos 
aproximamos do escritor e vivenciamos cenas de pacientes em 
uma sala esperando para serem atendidos.

Sendo assim, a arte e a imaginação são as formas mais belas 
de vivenciar acontecimentos, de demonstrar sentimentos é 
como uma terapia, você faz por apenas algumas horas e quan-
do chega ao fim sente-se aliviado como se houvesse retirado 
um peso de si mesmo. Pois como tão bem acrescenta Bordin: 
“Importa o que é verdade ou invenção? Mais do que a intenção 
é aquilo que se guarda. Vale a pena,  é a palavra que toca. Se a 
loucura existe, ela é de todos. Acontecida ou imaginada é obra 
de amor e paciência suportá-la.”

É simples concluir que o livro tem o objetivo de reportar 
uma mensagem bem clara, de que não há apenas uma maneira 
de se curar, é preciso buscar a fé, mesmo quando não há espe-
ranças, acreditar que tudo pode melhorar, que somos fortes e 
capazes de superar qualquer desafio.
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Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis
Aluno: Wesley Ferreira da Silva, 3º ano do Ensino Médio

POESIA

Arte faz parte 

A Arte vem da ligação 
que temos com nós mesmos.
A imaginação, essa é a nossa ligação.
Arte faz bem para a mente
Tornando-a consciente.

Arte faz parte
 é gente como a gente 
tão diferenciada quanto tal.
Não existe nenhuma arte que 
nos leva do bom humor
ao baixo astral
É como uma energia repleta de sentimentos,
te faz  colorido em um mundo de cinzentos.
A Arte nos ensina a trabalhar o pensamento,
a usar cada pingo de imaginação como instrumento.

Arte é momento, é passado e futuro,
Pois arte é fruto de trabalho duro do hoje 
e do amanhã
entre corpo e alma.
Arte necessita de calma
Arte é a voz do coração
E quanto mais você a evita
Mais ela se torna a solução.
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Grandes artistas,
Grandes loucos, arte é isso.
É chegar na linha entre a loucura e a lucidez.
E se jogar para o outro lado outra vez.
A Arte nos cuida, pois assim como o tempo cuida do vento,
A arte é o vício e ao mesmo tempo o tratamento
Pois arte é arte, 
E para sempre fará, parte de todos nós
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Escola Estadual Prestes Guimarães

CLéRIS SCHMOHL

Texto da Orientadora

A leitura nos permite entrar em mundo fantástico, em 
um universo que somos o construtor, o escultor, paisagista, o 
inventor artista, o poeta. No final do ano passado fui convidada 
para uma viagem incrível, pelos confrades da APF, foi uma 
experiência inusitada. Entrar na nave Valmor Bordin, fazer 
parte dessa tripulação é imensurável. A nossa viagem foi pla-
nejada por arquitetos e engenheiros da arte, pura literatura, 
as reuniões se transformaram em sonhos que viraram poesias, 
músicas sem melodias de notas, más que eram magias! Profes-
sores foram súditos de seus queridos protagonistas, os alunos.

Foi um passeio marcante, pudemos conhecer seres ilu-
minados, de uma generosidade indescritível, aprendemos a 
valorizar ainda mais o ser humano, a respeitá-lo com suas 
limitações e que sempre podemos ver o lado bom basta que-
rermos, lembrando que o entusiasmo é a maior força da alma, 
conserva-o e nunca te faltará o poder para conseguires o que 
desejas. 

Foi assim que fizemos o nosso percurso, auxiliados pela 
digníssima professora Solange que veio no nosso educandário 
e teve um encontro com os nossos pequenos, os quais vibraram 
com a sua visita, onde tiveram um aprendizado magnífico, que 
levarão para suas vidas. Não parou por aí nossa ̈ turnê¨! Fomos 
agraciados também com uma visita que nos deixou radiante, a 
doutora Rita, ela simplesmente com sua meiguice e docilida-
de, pincelou, desenhou, descreveu a vida e a obra de Valmor 
Bordin, onde nos permitiu escrever alguns relatos, claro que 
humildemente, e com o encanto que ela nos causou, fizemos 
algumas produções singelas.
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Aproveitamos para agradecer a oportunidade de poder-
mos ter entrado nessa nave e feito esse passeio, onde nunca 
mais seremos os mesmos, pois fizemos descobertas que só 
quem participou desta viagem conseguiu ter a chance desse 
aprendizado.
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Escola Estadual Prestes Guimarães
Aluna: Luana Duarte, 2º ano do Ensino Médio

TExTO

Valmor Bordin

Num pequeno município gaúcho morava um casal de 
camponeses que sempre sonhava em ter filhos. Anos e anos se 
passaram e eles conseguiram realizar esse sonho. Tiveram oito 
filhos. Os anos foram passando e eles crescendo, ajudavam seus 
pais na roça. O quinto filho, que se chamava Valmor,  ajudou 
seus pais até os trezes anos de idade. Com a vida dura no campo 
e com poucos recursos, mesmo assim seus pais conseguiram 
criar seus oito filhos. 

Valmor queria estudar, mas não havia muitas oportunida-
des, porém, um homem que o conhecia e trabalhava na escola, 
viu nele vontade e potencial de aprendizagem. Ele foi levado 
para o colégio Marista de Getúlio Vargas e lá pode estudar em 
troca de serviços para o colégio. Valmor conseguiu terminar 
o curso Normal e estava habilitado a se tornar professor pri-
mário. Formado despediu-se de Getúlio Vargas e mudou-se 
para Passo Fundo.

Logo ficou conhecido como alguém que estudava e queria 
ser médico. Foram anos difíceis para ele, com muito trabalho 
e estudos que o habilitassem para passar no vestibular. Foi 
aprovado na Faculdade de Medicina da Federal de Pelotas. Para 
muitos seria um passo definitivo para uma carreira de suces-
so, para ele novas dificuldades. Como ele iria se manter em 
Pelotas? Reuniu economias, indenizações, fundo de garantia, 
mas não foi o suficiente. Teve que desistir por absoluta falta 
de recursos. Retornou a Passo Fundo com mais quatro irmãos, 
onde passou a dividir um porão de uma casa. 

Graças a um empréstimo do governo pode cursar na Facul-
dade de Passo Fundo. Formado em Medicina, ficou tentando 
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uma vaga numa residência em Psiquiatria. Foi um aluno dedi-
cado, terminou sua formação em 1998. Nos plantões começou 
a receber bilhetes de pacientes contando trechos de suas vidas. 
Ele foi juntando, juntando e alguns anos depois organizou estes 
bilhetes em um livro. “Voo Rumo às Asas”.

Valmor, durante a residência, conheceu Rita com quem se 
casou e teve o filho Roberto. Rita o acompanhou no retorno 
a Passo Fundo e lá construíram sua clínica e ele continuou a 
escrever.
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Escola Estadual Prestes Guimarães
Aluna: Luana Duarte, 2º ano do Ensino Médio

TExTO

Uma carta para um pai

Às vezes fico pensando: será que a vida vale apena? Será 
que eu não sei vivê-la? Fica difícil responder, pois amarrado a 
uma cama fico imaginando como seria se eu fosse uma pessoa 
normal. Olho para a porta e me pergunto se por um momento 
meu pai se importou comigo e se ainda guarda algum sen-
timento por mim. Por instante olho para a porta e vejo um 
homem alto vindo em minha direção, era meu pai, quase não 
acreditei.

_ Oi filho.
_ Pai você veio me ver!!!
_ Como você está?
_ Eu não entendo o porquê estou aqui, pai.
_ Um dia você irá entender filho, um dia.
_ Mas pai... Ele nem se deu ao trabalho de me responder, 

virou as costas e foi embora, sem nem olhar para trás.
Quando eu era pequeno minha mãe toda noite me contava 

uma história sobre um pé de feijão que acabara de nascer e que 
estava com medo de sair e conhecer o mundo, sua mãe sempre 
lhe dizia que apesar de uma tempestade, depois que passava, 
sempre nascia um sol muito bonito para alegrar a vida. 

_ Valmor, apesar de sua vida estar de ponta cabeça, lem-
bre-se que tudo vai melhorar e que algo extraordinário irá 
acontecer para você’’. Até que…

_ Joelma acorda não faz isso conosco, acorda meu amor.
_ Papai o que foi?
_ Saia daqui Valmor, agora!
_ Mas pai...” ela morreu’’.
Pela janela do hospital via muita gente feliz, brincando, 
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sorrindo e correndo. Eles pareciam estar felizes, e eu era feliz? 
Não, não era. Olhei para o céu estava bem azul e brilhante 
como nunca. Lembrei da minha mãe e o que ela havia me dito 
antes de morrer. “Valmor, apesar de sua vida estar de ponta 
cabeça sempre se lembre que tudo vai melhorar e que algo 
extraordinário irá acontecer para você”.

_Valmor, eu quero falar com você e tem que ser agora. Me 
lembro que estava brincando com um carrinho ao lado da cama 
que era da minha mãe quando o ouço me chamar.

_Sim pai.
_ Eu vou ter que mandá-lo para uma escola particular.
_ Mas pai,  não quero ir, eu gosto daqui e não quero ficar 

longe de você, eu só tenho o senhor agora.
_ Eu sinto muito, meu filho!
Por um momento vejo uma lágrima escorrer de seus olhos.
Me recordo que naquela época eu só tinha nove anos, sem-

pre me perguntavam o que tinha acontecido naquela noite. Eu 
não entendia o porquê a vida fora tão ruim comigo ao levar 
a minha mãe, às vezes eu só queria que a morte devolvesse a 
minha mãe. Gostaria de, nem que fosse por dez minutos, sentir 
seu perfume, ouvir sua risada e vê-la cantarolando quando ia 
preparar a comida.

Certa vez, me lembro que ao sair da escola, meu professor 
Cláudio me entregou um bilhete e me disse que era para eu 
dar para minha mãe ou para o meu pai. Cheguei em casa e fui 
direto procurar minha mãe. Não aguentava mais de tanta fe-
licidade, não via a hora de entregar o bilhete para minha mãe.

_ Oi mãe, meu professor me mandou te entregar isto.
_ O que é isto filho?
Ela pegou o bilhete e começou a ler.
-O que está escrito, mãe?
- “Senhora Joelma, é com muita honra que lhe dizemos 

através dessa carta que seu filho é uma pessoa muito inteli-
gente’’.

Dois dias antes de minha mãe morrer, meu pai me pediu 
para buscar no quarto deles uma caneta que estava dentro da 
gaveta da cômoda. Ao abrir, avistei o bilhete e fiquei tentado 
a ler, de repente uma onda de raiva tomou conta de mim, 
comecei a ler em voz alta, tentando dizer a mim mesmo que 
aquilo não era verdade: “Senhora Joelma não podemos mais 
aceitar seu filho em nossa escola, pois acreditamos ele tem 
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sérios problemas mentais, esta semana pegou um colega e 
quase o enforcou.  Procure outra escola.

Não me lembro de muita coisa daquela noite só o que recor-
do é da minha mãe parada na porta e depois ficou tudo escuro.

O dia amanheceu nublado e fiquei me perguntando onde 
estava o sol, será que ele também se cansou e foi embora? Olhei 
para o relógio eram seis horas e trinta minutos da manhã.

_ Bom dia ,Valmor.
_Moça, sabe me dizer que horas o professor chega?
_ Moço, você está num hospital psiquiátrico.
_ Não pode ser verdade, meu pai falou que eu iria para um 

hospital particular.
_ Se acalma se não vamos ter que sedá-lo.
_ Chama meu pai moça, por favor.
Fiquei deitado tentando assimilar todos aqueles fatos, 

porque será que eu não me lembrava de nada? Porque só 
tinha recordações dos meus nove anos? Só meu pai poderia 
responder.

_ Valmor, acorde!
Abro os olhos devagar olho para o lado. Lá estava ele.
_ Pai, por que você mentiu para mim? Eu só tenho nove 

anos.
_Filho, nós precisamos conversar não dá mais para adiar, 

está bem?
_ Sim, pai.
_ Você tinha nove anos quando seu professor mandou 

uma carta dizendo que tinha problemas mentais, não quise-
mos acreditar, achávamos que era mentira, o nosso filho não 
poderia ser assim. Foi quando resolvemos levar você em um 
especialista nesta área. O médico falou que a doença que você 
tem era muito rara e grave, é um distúrbio mental que vem 
acompanhado de uma perda de memória, com o tempo você 
iria se esquecer absolutamente de tudo. 

Você assassinou sua mãe, meu filho!
_Não pode ser,  pai, eu a amava. E agora eu tenho quantos 

anos, pai?
-Vinte e dois.
Hoje é vinte e um de agosto de mil novecentos e trinta e 

sete, quarta-feira, o sol voltou a brilhar. Olhei para o relógio 
marcava duas horas e trinta minutos. Aquela fora a única con-
versa que tive com o meu pai, agora estou com oitenta e cinco 
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anos e nunca mais ouvi falar dele, há muitos anos não recebo 
sua visita. Sinto muito por ter matado a minha mãe, lamento 
não terem tido outro filho para alegrar suas vidas.

Com saudades,
Valmor
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Escola Estadual Prestes Guimarães
Aluna: Lidiane Zancan, 2º ano do Ensino Médio

TExTO

 Havia uma pedra na porta 
da minha escola

A vida é uma escola. Aprendemos todos os dias a evoluir e 
sermos cada vez melhor. Vou Comentar uma história marcante 
da obra de Valmor Bordin.

Este é um fato que acontece em várias famílias de hoje. O 
conhecimento de certas coisas nem sempre é algo positivo, 
a vontade de experimentar bebidas, drogas faz com que isso 
acabe com a beleza da vida, as coisas que fascinam podem 
levar a loucura.

Valmor Bordin fala sobre uma bela moça que tinha quator-
ze anos, que só queria aproveitar a vida, se divertir e conhecer 
novas pessoas, fazer novos amigos ter novas experiências sair, 
curtir, beber e ficar louca. Se relacionou com um cara, se en-
volveu com drogas, foi internada, estragou sua vida.

Estas situações servem de aprendizado para os jovens, 
é preciso pensar nas consequências, pois nem tudo o que é 
fácil e prazeroso é o correto e bom pra vida. Temos que fazer 
o nosso futuro com felicidade, estudando e buscar sempre o 
apoio da família. 
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Escola Estadual Prestes Guimarães
Aluno: Maicon Alves, 2º ano do Ensino Médio

MENçãO HONROSA

Mr. Klaus

Todos os dias é a mesma coisa. Acordar, escola, curso, 
academia, casa. A vida vira uma grande rotina.

 Não sei o que está acontecendo na minha vida, acho en-
graçado e, talvez, precise de um psicólogo.

Mas não é estranho? Para as outras pessoas a gente sem-
pre tem uma resposta, uma solução para seus problemas e 
nunca sabemos resolver os nossos. Então resolvi procurar 
um psicólogo. Minha mãe me levou em um conhecido dela, 
Dr. Valmor Bordin.

— Olá Willianns.
— Oi.
— Como você está? O que te traz à minha sala?
— Estou bem, pelo menos é a resposta que sempre uso para 

não ter que explicar o motivo que nem mesmo eu sei dizer. 
— Tudo bem, Willianns, que tal me contar tudo desde o 

início?
Uma vez uma escola contratou um treinador de futebol 

para organizar o time. Mr. Klaus era o treinador que aceitou 
com felicidade o trabalho. Ficou muitos anos ganhando o cam-
peonato com o time da escola, todos o adoravam.

 Até que um dia, grande parte se revoltou contra ele jun-
tamente com a direção da escola pelo simples fato de seus 
métodos serem tradicionais. Assim foi feita uma votação, sem 
ele saber, entre alunos e professores. Três alunos não vota-
ram por consideração ao trabalho do Mr. Klaus,  até porque o 
time foi invicto desde sua chegada. O resultado da votação foi 
drasticamente negativo para Klaus e, assim, sem saber bem o 
porquê, foi demitido da escola.
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— É uma boa história...
—Sim, sim. Deixe-me continuar.
Minha vida estava para lá de desanimada até eu conhecer 

uma garota, convidei-a para sair, ela aceitou. Fomos à praça 
sentamos na grama próximo de uma árvore onde tinha um 
monumento pichado com um símbolo legal e acima escrito 
“viva a liberdade.”

Foi um dos melhores domingos, conversamos bastante, 
sorrimos, trocamos carinhos, nos beijamos até chegar a horrí-
vel hora da despedida. Fui para casa e desde então ela não sai 
da minha cabeça. Nos encontramos mais quatro vezes e não 
pude deixar de me apaixonar.

 Com o passar do tempo criei coragem e decidi me declarar, 
deixei-a sem resposta, falei que a amava desde o primeiro dia 
que a conheci. Fiz tudo que podia para que ela se aproximasse 
de mim na mesma intensidade, mas não consegui. Então nos 
afastamos, pois não podia amar por dois, por mais forte que 
meu sentimento fosse. Sofri muito com nossa separação.

Desde então eu não sei o que está acontecendo comigo, 
ando muito irritado, explosivo, triste. Tenho uma raiva da 
sociedade, sinto que quanto mais longe eu estiver melhor, me 
aborrece até as vozes das pessoas ao meu redor. 

Amo assistir séries, amo séries, e no último episódio uma 
personagem disse que precisamos ser melhores, mas me diz, 
pra quê? Por quem? Vale a pena? E se acontecer igual ao Mr. 
Klaus, de meus amigos se revoltarem contra mim?

— É uma boa reflexão,  Willianns, o que você acha?
Eu fiquei meio irritado com tal pergunta, é o psicólogo que 

tem que dar respostas, para isso ele é pago!
E foi aí que tomei a consciência: quem tem que descobrir 

essas respostas sou eu mesmo. Posso não encontrar todas as 
respostas que preciso, mas o importante é estar refletindo 
sobre o meu comportamento, sempre.

E você? Já encontrou as respostas para seus questiona-
mentos? Transforme! Reflita!
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Escola Estadual Prestes Guimarães
Aluna: Bruna Machado, 1º ano do Ensino Médio

TExTO

A bondade de Bordin

No ano de 1975, conclui meus estudos e comecei a atender 
pessoas muito especiais, teve uma em especial que me surpre-
endia a cada consulta. 

Valmor Bordin era um paciente muito especial em uma 
das consulta ele me falou sobre sua grande amiga Elisangela, 
falava muito dela, contava que escrevia vários textos e, como 
secretária, só atendia os pedidos dele.

No dia 4 de agosto de 1975 ele contou que tinha visitado 
um hospital e pediu para que os pacientes fizessem cartas para 
as pessoas que consideravam muito especiais, depois reuniu 
suas histórias e publicou em seus livros, são contos e poemas 
que comovem as pessoas. Bordin era muito exigente e muitas 
vezes ligava de madrugada para Elisangela corrigir os textos, 
tinha momentos que ele escrevia uns dez textos e fazia ela 
corrigir. Em cada consulta me surpreendia cada vez mais.

Em setembro, Bordin abriu seu consultório com ajuda de 
sua mulher, e dava consultas gratuitas para os pobres,  o que 
era muito generoso de sua parte. Sua mulher Rita, engravidou e 
a notícia de ser pai deixou-o muito feliz, pois agora sabia como 
e onde gastar o dinheiro que recebia com suas publicações, a 
gravidez da mulher, foi uma transformação na vida do autor.

 Bordin foi um grande homem, escritor de contagiantes 
histórias. Sua obra precisa ser lida e lembrada sempre, pois traz 
situações importantes que nos levam a refletir nossa posição 
diante do mundo. Somos ativos ou passivos com nós mesmos?
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Escola Estadual Prestes Guimarães
Aluna: Larissa Haupt, 2º ano do Ensino Médio

POESIA

Deixe-me escrever...

Nas rodas mais eloquentes de um jardim 
Por mais que pareça jasmim 
Sem pé e sem cabeça 
Declaro-me assim 
Confusa nas ruas.
Endereço, Carmesim 
Ok, ok. Eu sei 
Nem tudo depende somente de mim.
Tropecei e sem querer 
Esbarrei com o Bordin 
O que falar desse grande e eterno mirim?
Trouxe vida aos nossos corações 
Vibrando no mais puro teatro da vida 
Com sabores de bebida 
Aquelas que nos fazem fascinar.
No som da poesia 
Que o poeta se declara 
Pela porta mais estreita 
Que nos deixa na empreitada 
Com os ombros espalhados 
Na mais funda gambiarra 
Batendo o chocalho 
Do meu velho e mais admirável 
Valmor Bordin.
O mestre da lucidez 
Que trouxe a convicção 
Do que é ser um grande escritor 
Na mais linda linha da vida 
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Nos mostrou 
Entregou 
Condenou 
Se jogou, nos jogou... 
Envolvendo seu público 
Nas mais contagiantes histórias
Valmor Bordin, Bordin Valmor 
Como assim quiser chamar 
Esse lindo e admirável escritor! 
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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, contri-
buindo para a criação da chamada Guarda Republicana. Termi-
nada a guerra fratricida, houve uma tentativa de reorganizar 
o Clube, que não foi adiante. Seus ideais, porém, permanece-
ram vivos. E, quando da criação do Grêmio Passo-Fundense 
de Letras, 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; vi-
ce-presidente: Gabriel Bastos; secretário geral: Sante Uberto 
Barbieri; primeiro secretário: Verdi De Césaro; segunda secre-
tária: 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 so-
dalício. 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, transmi-
tidas ao vivo pela Rádio Passo Fundo, eram grandes eventos 
sociais e serviam para que os associados apresentassem traba-
lhos 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 Le-
tras 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 Chateaubriand), Cel-
so 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 Ferreira Fi-
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lho), Mário Daniel Hoppe (Gabriel Bastos), Mário Braga Júnior 
(Darcy Azambuja), Mário Lopes Flores (Augusto dos Anjos), 
Paulo Giongo (Ernani Fornari), Píndaro Annes (Prestes Guima-
rães), 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 instala-
ção 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 a história do município de Passo Fundo.

 Atualmente, além do apoio a eventos de cunho cultural 
que são realizados em Passo Fundo, a Academia Passo-Funden-
se de Letras edita a revista Água da Fonte, participa do progra-
ma Literatura Local, na TV Câmara; entre outras iniciativas. 
Os membros da instituição participam sistematicamente dos 
espaços de opinião nos veículos locais de comunicação. Sua 
atual diretoria está assim constituída: Dilse Piccin Corteze, 
presidente; Ivaldino A. Tasca, vice-presidente; Paulo D. S. 
Monteiro, secretária-geral; Elisabeth Souza Ferreira, primei-
ra-secretária; Marilise Brokstedt Lech, segunda-secretária; 
Júlio César Perez, primeiro- tesoureiro, e Sueli Gehlen Frosi, 
segunda-tesoureira. 

São os seguintes, em ordem alfabética, os atuais membros 
titulares e eméritos da Academia Passo-Fundense de Letras: 
Agostinho Both, Adelvino Parizzi, Alberto Antonio Rebonat-
to, André L. Dagostini, Antonieta Rovena O. Gonçalves Dias,  
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Antonio Augusto Meirelles Duarte, Carlos Alceu Machado, 
Carlos Antonio Madalosso, Daniel Viuniski, Diógenes Luiz 
Basegio,  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, Jabs Paim Bandeira, José Ernani de Almeida, Luis Lopes 
de Souza, Luiz Juarez Nogueira de Azevedo, Luiz Carlos Tau 
Golin, Marcos A. B. de Andrade,  Marisa Potiens Zilio, Mauro 
Gaglietti, Odilon Garcez Ayres,  Osvandré Lech, Pia Elena 
Zancanaro Borowski, Ricardo José Stolfo, Romeu Carlos Alziro 
Gehlen, Santina Rodrigues Dal Paz, Santo Claudino Verzeleti 
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 seis edições, que culminaram com 
a publicação de seis volumes reunindo os trabalhos de alunos 
de escolas públicas e privadas. Em 2008 saiu Machado de As-
sis; 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; 
em 2015: O irreverente Ignácio de Loyola Brandão; e, agora, 
em 2017: O Solidário e Intenso Valmor Bordin.

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 79 anos de existên-
cia, completados em 7 de abril de 2017. Somos a continuidade 
de uma história de 134 anos de amor à cultura.

Paulo Monteiro
Secretário-Geral da APLetras
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Agostinho Both
Adelvino Parizzi
Alberto Antonio Rebonatto
André L. Dagostini
Antonieta Rovena O. Gonçalves Dias
Antonio Augusto Meirelles Duarte
Carlos Alceu Machado
Carlos Antonio Madalosso
Daniel Viuniski
Diógenes Luiz Basegio
Elmar Luiz Floss
Fernando Severo de Miranda
Francisco Mello Garcia
Getulio Vargas Zauza
Gilberto Rocca da Cunha
Helena Rotta de Camargo
Hugo Roberto Kurtz Lisboa

Presidente:
Dilse Piccin Corteze 

Vice-presidente:
Ivaldino Antonio Tasca

Secretário-Geral:
Paulo D. S. Monteiro

1ª Secretária:
Elisabeth Souza Ferreira

2ª Secretária:
Marilise Brockstedt Lech

1º Tesoureiro:
Júlio César Perez

2ª Tesoureira:
Sueli Gehlen Frosi

Membros:

Irineu Gehlen
Jabs Paim Bandeira
José Ernani de Almeida
Luis Lopes de Souza,
Luiz Juarez N. de Azevedo
Luiz Carlos Tau Golin
Marcos A. B. de Andrade
Marisa Potiens Zilio
Mauro Gaglietti
Odilon Garcez Ayres
Osvandré Lech
Pia Elena Zancanaro Borowski
Ricardo José Stolfo
Romeu Carlos Alziro Gehlen
Santina Rodrigues Dal Paz
Santo Claudino Verzeleti
Welci Nascimento

Diretoria 2016-2018
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