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TEMA:  

NOSSOS MUITOS OPOSTOS: A POLARIZAÇÃO NOSSA DE CADA DIA 

 

“Eu ando pelo mundo 

E os automóveis correm 

Para quê? 

As crianças correm 

Para onde? 

Transito entre dois lados 

De um lado 

Eu gosto de opostos 

Exponho o meu modo 

Me mostro 

Eu canto para quem?” 

(Adriana Calcanhoto – Esquadros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todos os dias é um vai e vem 

A vida se repete na estação 

Tem gente que chega pra ficar 

Tem gente que vai pra nunca mais 

Tem gente que vem e quer voltar 

Tem gente que vai e quer ficar 

Tem gente que veio só olhar 

Tem gente a sorrir e a chorar 

E assim, chegar e partir 

São só dois lados 

Da mesma viagem 

O trem que chega 

É o mesmo trem da partida 

A hora do encontro 

É também de despedida 

A plataforma dessa estação 

É a vida desse meu lugar 

É a vida desse meu lugar 

É a vida” 

(Milton Nascimento – “Encontros e despedidas”) 



 

 Inverno ou verão? Grêmio ou Internacional? Chimangos ou Maragatos? Brega ou chique? Erudito ou 

popular? Rústico ou Sofisticado? Baladeiro ou caseiro?  

Essa tendência de organizar as pessoas e as coisas em grupos opostos têm tomado, nos últimos 

tempos, proporções desmedidas na sociedade. Nas redes sociais, os discursos polarizados e maniqueístas 

saltam aos olhos, nutrindo comportamentos de ódio e de intolerância no cotidiano.  

Pensando nessas tendências extremistas, convidamos a refletir sobre essas polarizações cotidianas e 

a nos contar como essas oposições implicam as rotinas e os relacionamentos. Não se esqueça de que essas 

implicações — e complicações — podem se dar nos mais diversos campos das interações humanas: desde 

brigas sobre futebol, política, religião ou até mesmo sobre estilo de vida.  

Para tanto, escreva um poema, uma crônica ou um conto que nos mostre que a “polarização nossa de 

cada dia” é muito mais complexa, mais sofrida ou até mesmo mais divertida que pode aparentar à primeira 

vista.  

 

REGULAMENTO 

1 Das inscrições 

 

1.1 Na edição 2016, focada em valorizar a produção textual de autores da área de abrangência dos 

promotores, poderão participar pessoas residentes no Vale do Paranhana (Taquara, Parobé, Igrejinha, 

Três Coroas, Rolante e Riozinho), bem como acadêmicos e ex-acadêmicos da Faccat (dos cursos de 

graduação e pós-graduação) independente de onde residam atualmente, observando-se a idade mínima 

de 15 anos. 

1.2 A participação poderá ser apenas individual. 

1.3 Os inscritos poderão participar nas modalidades conto, crônica e poema.  

1.4 Será permitida a participação simultânea em mais de uma modalidade. 

1.5 Os trabalhos inscritos deverão ser inéditos, entendendo-se como tal o texto não impresso (em livros, 

revistas, etc.).  

1.6 Os vencedores do Concurso de 2015 não poderão participar, no ano de 2016, na mesma categoria em 

que foram premiados. 

1.7 A inscrição dos interessados deverá ser feita até o dia 22 de agosto, com a entrega dos trabalhos no 

Protocolo da FACCAT ou no Jornal Panorama/RádioTaquara, ou enviados aos seguintes endereços 

(valendo, para aceitação, a data de postagem até 15 de agosto):  

 

 Faccat – Faculdades Integradas de Taquara (Curso de Letras), Av. Oscar Martins Rangel, 4500 - 

Campus FACCAT, Taquara/RS, CEP 95600-000, ou 

 

 Jornal Panorama/ Rádio Taquara (Concurso Literário), Rua Rio Branco, nº 1006 – CEP: 95600-000- 

Taquara-RS. 

 

 

 



2 Da identificação dos textos 

 

2.1 Os trabalhos deverão ser apresentados digitados em espaço 1,5, letra 12, não devendo ultrapassar duas 

páginas tamanho A4 (margens de 2 cm). 

2.2 Os textos deverão conter um pseudônimo, que não pode coincidir com o nome do autor ou, de alguma 

forma, identificá-lo. Deverá ser colocado logo abaixo do título. A inobservância dessa exigência 

implicará a automática desclassificação. 

 

2.3. Os trabalhos digitados deverão ser encaminhados em 4 (quatro) vias, colocadas em um envelope, no 

qual deverá constar apenas o pseudônimo do autor e a modalidade escolhida. 

 

 No interior desse envelope, junto com as cópias do texto concorrente, também deverá ser colocado 

outro envelope (menor e fechado), contendo: pseudônimo; nome completo; idade; endereço; telefone; 

e-mail. 

 

3 Da avaliação e escolha dos trabalhos 

 

3.1A avaliação dos trabalhos será feita em duas etapas: 

 

3.1.1 A seleção inicial dos melhores trabalhos será feita por professores de Língua Portuguesa e Literatura 

que levarão em conta: criatividade, coerência ao tema escolhido, estrutura do texto, adequação de 

linguagem e correção gramatical. 

 

3.1.2 Após essa primeira etapa, os trabalhos serão encaminhados à Comissão Julgadora Final, formada por 

vencedores dos concursos anteriores, professores de Literatura da FACCAT e representantes dos 

alunos do Curso de Letras e do Jornal Panorama, que apontarão os seis melhores de cada modalidade. 

 

3.2 Não poderão participar os promotores e pessoas que exerçam atividade remunerada junto aos 

promotores - Curso de Letras da FACCAT, Jornal Panorama e Fábio Brack Advogados Associados, 

bem como seus cônjuges, pais, filhos, irmãos.  

 

4 Da premiação 

 

4.1 Serão premiados os melhores textos do Concurso nas três categorias - conto, crônica e poema. Os textos 

vencedores serão anunciados e publicados em primeira mão no Jornal Panorama e premiados em sessão 

solene com entrega de certificados e da premiação em dinheiro. 



4.2 Os textos vencedores receberão prêmios no valor de: 

 

4.2.1 R$1.500,00 para o PRIMEIRO LUGAR GERAL, independente de categoria. 

4.2.2 R$1.000,00 para o SEGUNDO LUGAR GERAL, independente de categoria. 

4.2.3 R$1.000,00 para o TERCEIRO LUGAR GERAL, independente de categoria. 

4.2.4 R$500,00  para o primeiro lugar da categoria conto, não cumulativo aos itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3. 

4.2.5 R$500,00  para o primeiro lugar da categoria crônica, não cumulativo aos itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3. 

4.2.4 R$500,00  para o primeiro lugar da categoria poema, não cumulativo aos itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3. 

 

5. Das disposições gerais 

 

5.1 Os trabalhos não serão devolvidos. 

5.2 Com sua participação no concurso, obrigam-se os autores a permitir a divulgação e impressão dos 

trabalhos sem ônus para os promotores do evento. 

5.3 Os candidatos responsabilizam-se pela veracidade das informações prestadas, especialmente as referentes 

à localidade de residência e à idade, sob pena de perda de prêmio. 

5.3 Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pela Coordenação do evento. 

 

Taquara, 1º de julho de 2016. 

 

 

 

          IngeDienstmann                                                                     Liane Filomena Müller 

Jornal Panorama                                                     Coordenadora do Curso de Letras - FACCAT 

 

Juliana Strecker 

     Coordenadora do Concurso Literário – FACCAT 

 

 


