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Finalistas do Jabuti 2012 nas categorias Romance e Contos e Crônicas
Confira os finalistas das 29 categorias do prêmio pelo site premiojabuti.com.br/resultado-fase1-2012

ROMANCE
Mano, A Noite Está Velha (Planeta) - Wilson Bueno
Infâmia (Objetiva) - Ana Maria Machado
Procura do Romance (Record) - Julián Fuks
O Passeador (Rocco) - Luciana Hidalgo
Habitante Irreal (Objetiva) - Paulo Scott
Nihonjin (Saraiva) - Oscar Nakasato
Naqueles Morros, Depois da Chuva (Hedra) - Edival Lourenço
Tapete de Silêncio (Global) - Menalton Braff
O Estranho No Corredor (34) - Chico Lopes
Herança de Maria (Leya) - Domingos Pelegrini

CONTOS E CRÔNICAS
O Livro de Praga (Companhia das Letras) - Sérgio Sant'anna
Vento Sul - Ficções (Companhia das Letras) - Vilma Arêas
Anão e a Ninfeta (Record) - Dalton Trevisan
O Destino das Metáforas (Iluminuras) - Sidney Rocha
Nós Passaremos em Branco (Arquipélago) - Luis Henrique Pellanda
Axilas e Outras Histórias Indecorosas (Ediouro) - Rubem Fonseca
Enquanto Água (Record) - Altair Martins
Onde Terminam os Dias (7Letras) - Francisco de Morais Mendes
Contos de Mentira (Record) - Luisa Geisler
Passaporte Para a China - Crônicas de Viagem (Companhia das Letras) - Lygia Fagundes Telles
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Pela primeira vez em 54 edições 
do Prêmio Jabuti de Literatura, 
um maringaense poderá vencer 
em uma das principais categori-
as de ficção. O professor e escri-
tor Oscar Fussato Nakasato, 49 
anos, atualmente mora na Vila 
Agari, em Paranavaí, mas nas-
ceu e morou por muitos anos 
em Maringá, chegando a se for-
mar no curso de Letras da Uni-
versidade Estadual de Maringá 
(UEM). “Nihonjin” (Editora Ben-
virá, 2011, R$ 19,90), seu primeiro 
livro publicado, é um dos dez fi-
nalistas na categoria Romance. A 

dos romances finalistas do Prêmio Jabuti 
lista com os finalistas foi disponi-
bilizada no final da semana pas-
sada. O resultado será divulgado 
no dia 18 de outubro. 

Nakasato faz parte de um 
time forte de paranaenses fi-
nalistas nas três categorias que 
contemplam a literatura ficci-
onal no Prêmio Jabuti. Além 
do maringaense, na categoria 
Romance concorrem também 
obras do londrinense Domingos 
Pellegrini, 63 (ele também con-
corre na categoria Juvenil), e de 
Wilson Bueno, que nasceu em 
Jaguapitã (a 75 quilômetros de 
Maringá) e morreu em Curitiba, 
em 2010, aos 61 anos de idade. 
Na categoria Contos e Crônicas, 

estão na final o curitibano con-
temporâneo Luís Henrique Pel-
landa, 39, e o já consagrado curi-
tibano Dalton Trevisan, 87.  

Na categoria Poesia, estão na 
final outra curitibana, Josely Vi-
anna Baptista, 55, e Ricardo Co-
rona, 50, natural de Pato Branco. 

Mesmo tendo de concorrer ao 
lado de grandes obras e auto-
res, as chances de Fussato Na-
kasato podem ser consideradas 
boas. Isso porque, “Nihonjin” já 
tem em seu histórico a conquis-
ta da primeira edição do dispu-
tado Prêmio Benvirá, organiza-
do pelo Grupo Saraiva. Quase 2 
mil romances foram inscritos no 
prêmio, inclusive “Herança de 

Maria”, escrito por Pellegrini e 
também finalista do Jabuti  

  Ainda assim, o maringaen-
se diz considerar muito subjeti-
vos os prêmios de literatura, o 
que torna praticamente impos-
sível apostar em algum vence-
dor. “Após o anúncio do prêmio 
Benvirá, o Pellegrini entrou em 
contato comigo e humildemen-
te me parabenizou. Mas veja, 
‘Herança de Maria’ também foi 
um dos finalistas do Prêmio 
São Paulo de Literatura, do qual 
também participei, sem resul-
tado positivo. Isso somente con-
firma que há um grau de subje-
tividade muito grande nos prê-
mios de literatura”. 

Apucarana fica bem distan-
te da capital paranaense, assim 
como também é longe de São 

Paulo e do Rio de Janeiro. Com 
“Nihonjin”, Nakasato deu pro-
vas de que não precisa estar sob 
a mira dos holofotes da gran-
de imprensa para ser conside-
rado um bom escritor. Primar 
pela qualidade do texto foi o 
que ele fez e continua fazendo, 
entre seus afazeres docentes na 
Universidade Tecnológica Fede-
ral do Paraná, na cidade interio-
rana onde mora. 

 
Sem holofotes
“Atores e cantores que querem 
fazer sucesso geralmente vão a 
São Paulo ou ao Rio de Janeiro 
para ficar sob os holofotes, mas 
os escritores não precisam se pro-
jetar dessa forma, embora o co-
mentarista de literatura Afonso 
Borges tenha observado recen-

temente que os escritores, ulti-
mamente, não podem ficar re-
clusos, pois precisam participar 
de mesas redondas e seminári-
os nos diversos eventos literári-
os que ocorrem no País. Rubem 
Fonseca e Dalton Trevisan preci-
sam ser avisados dessa nova ‘revo-
lução na vida dos escritores bra-
sileiros’, como qualifica Afonso 
Borges. Manuel de Barros, feste-
jado pela crítica, pela academia 
e por leitores fieis, segue viven-
do muito bem no Mato Grosso do 
Sul. Se eu morasse em São Paulo, 
daria mais entrevistas, partici-
paria de mais eventos e, assim, 
‘Nihonjin’ teria maior visibilida-
de, mas creio que eu e meu ro-
mance podemos viver bem em 
Apucarana ou Maringá”, ironiza. 
(leia mais na página D3)  

Fussato Nakasato:  “Eu e meu romance podemos viver bem em Apucarana ou em Maringá” 
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