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Cultura divulga resultados dos concursos de Poesias e Contos
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Após análise dos poemas e contos inscritos no Concurso Nacional de Poesia Helena Kolody e no
Concurso Nacional de Contos Newton Sampaio, que tiveram as inscrições encerradas no dia 16 de
agosto, a Secretaria de Estado da Cultura selecionou os premiados deste ano. Os concursos, que
tem por objetivo descobrir novos talentos e promover a literatura brasileira, tiveram 3201 trabalhos
escritos, resultando em vinte premiações e menções honrosas. O três primeiros colocados em cada
categoria receberam, respectivamente, R$5mil, R$3mil e R$2mil, totalizando R$20 mil reais em
prêmios.
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Poesias
O comentário sobre a qualidade dos poemas inscritos no Helena Kolody é unânime entre a
comissão julgadora, composta por Marco Americo Lucchesi (RJ), Neumar Carta Winter (PR) e
Benedito Costa Neto Filho (PR). "Participar da seleção das poesias premiadas do concurso foi um
desafio. Escolher entre uma coleção de poemas de qualidade e muito distintos entre si não foi
simples", comenta Lucchesi.
Na reunião, que durou mais de três horas, cada jurado trouxe suas escolhas pessoais e, a partir
disso, buscaram um consenso. Os principais critérios utilizados para a análise das poesias é a
sonoridade, a temática, o diálogo com a literatura e, principalmente, a inovação. "Não foi fácil. Os
poemas eram muito bons e interessantes. Alguns excepcionais. Deparei-me com muita criatividade
e um belíssimo domínio da linguagem", explica Neumar. A escolha é feita sem saber quem é o
autor, a ficha do participante só é vista após a escolha final.
O jurado Benedito Costa Neto Filho, que leu cada uma das 2076 poesias, conta que os temas são
os mais diferenciados, mas a solidão ainda domina. Foram centenas de poemas que utilizaram essa
mesma temática. "É um tema que não faz parte só da poesia, mas de todas as artes, principalmente
a urbana. O sujeito que vive nessa época, em geral, é o sem amor, o que não é compreendido. A
poesia, ou a arte em geral, acaba funcionando como uma válvula de escape".
Contos
A reunião da decisão final sobre os vencedores do Newton Sampaio, que também teve uma
duração média de três horas, reuniu os jurados Alice Áurea Penteado Martha (PR), Alcione Araújo
(RJ) e Édison José da Costa (PR). A comissão se impressionou com a imensa quantidade de
trabalhos inscritos, 1225 contos, alguns com qualidade da escrita de verdadeiros escritores
literários, o que tornou mais simples a escolha final. Um dos principais critérios levados em
consideração na escolha dos premiados é a inovação, que fuja dos moldes tradicionais, ao lado da
http://www.cultura.pr.gov.br

18/1/2018 3:42:20 - 1

qualidade estética e uma história instigante. Segundo Alice, "um bom conto é aquele que encontra
uma forma inovadora de dizer as mesmas coisas que já foram ditas várias outras vezes".
Ela também comenta que a literatura é um reflexo do que vive a sociedade, sendo o tema mais
decorrente nos contos a violência: "muita violência contra o ser humano, as mais diversas formas de
violência - física, sexual, moral", conta.
É importante destacar que as 14 menções honrosas são divulgadas em ordem de inscrição, sem
indicação de colocação, por opção das comissões julgadoras.
Os 10 selecionados no 20º Concurso Nacional de Poesia Helena Kolody - 2010 foram:
Primeiro lugar
Autor: Rodrigo Madeira - Curitiba-PR
Poesia: Mosca Morta
Segundo lugar
Autor: Rodolfo Brandão de Proença Jaruga - Curitiba-PR
Poesia: As ruínas de Tróia
Terceiro lugar
Autor: Iara Maria Carvalho - Currais Novos-RN
Poesia: Dona doida
Menções Honrosas
Autor: Gledson Souza - São Paulo-SP
Poesia: Tristessa
Autor: Saavedra Fontes - Ituiutaba-MG
Poesia: Ego Indignado
Autor: Flávio Lanzarini - Rio de Janeiro-RJ
Poesia: Epifania
Autor: Mara Lucia Senna Oliveira Vieira - Ribeirão Preto-SP
Poesia: Fadiga
Autor: Márcio Davie Claudino da Cruz - Curitiba-PR
Poesia: Suaves flores da Tailândia
Autor: Elizabete Vidigal Hastings - São Paulo-SP
Poesia: Tsunami
Autor: Antenor Luiz Sanches - Bragança Paulista-SP
Poesia: O Alfabeto
Os 10 selecionados no Concurso Nacional de Contos Newton Sampaio - 2010 foram:
Primeiro lugar
Autor: Alessandro Mathias Junqueira Thomé - Cananéia-SP
Conto: Cão Maior
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Segundo lugar
Autor: Henrique Natividade
Conto: Na pata do caranguejo
Terceiro lugar
Autor: Ana Paula Akemi Matsuda Marioka - São Paulo-SP
Conto: Tigre
Menções Honrosas
Autor: Alessandro Mathias Junqueira Thomé - Cananéia-SP
Conto: O sábio homem do mar
Autor: Douglas Kim - São Paulo-SP
Conto: Amadeo Cavalcanti
Autor: Madalena de Fátima Zaccara Pekala - João Pessoa-PB
Conto: A azul da meia noite
Autor: Neusa da Silveira Dagani - Rio de Janeiro-RJ
Conto: Seixos
Autor: Vera Idely de Aguiar Cabral - São Paulo-SP
Conto: O vão do armário
Autor: Henrique da Silva Bom - Cantagalo-RJ
Conto: O trem
Autor: João Batista da Silva - Joinville-SC
Conto: O maior menino do mundo
Para baixar essa notícia, clique aqui.

http://www.cultura.pr.gov.br

18/1/2018 3:42:20 - 3

