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RESUMO

Este projeto reflete a convicção de que a difusão do conhecimento, para promover o encontro dialógico entre culturas (Bakhin, 1993), é responsabilidade da Universidade. Devido

a sua relevância, elegeu-se a produção literária do escritor ituiutabano Luiz Vilela, em consonância com o pensamento de Larrosa (2002) que aponta a literatura como campo rico

de experiências humanas, concentradas, que, talvez, não possam ser vivenciadas ao longo de uma vida.  Delineou-se, como público-alvo, universitários brasileiros de cursos de

graduação no Brasil e no exterior, com os objetivos de: incentivar a leitura literária e a produção escrita original e autoral, no sentido de contribuir com o desenvolvimento da

criatividade e da formação ética e cidadã; discutir temas contemporâneos; possibilitar às novas gerações conhecer um dos gêneros que deram origem a novos gêneros “digitais”;

divulgar a literatura do Escritor; resgatar o gênero textual carta; refletir sobre a evolução dos gêneros textuais e sua importância para produção de novos conhecimentos, como os

novos gêneros “digitais”. Para este fim, propôs-se um concurso do gênero carta em que o participante deverá ler um livro do escritor que será tema da carta a ele dirigida, por

meio postal convencional; podendo inscrever quantas desejar. Os textos serão selecionados por uma comissão julgadora, em que um dos três membros será o Escritor. Serão

premiadas 3 cartas, em dinheiro e livros, autografados, do Escritor. Criou-se a Homepage www.cartasaluizvilela3.com.br, espaço de integração e socialização das ações, que

mediatiza o diálogo, por meio das chaves de acesso às redes sociais. Para divulgação, por meio postal e eletrônico, foi criado, também, um cartaz. Considera-se inscrição a

postagem da carta, nos correios, até 17 de outubro. A cerimônia de premiação será no dia 25 de novembro de 2016. Na metade do tempo previsto, os resultados apresentam-se

além das expectativas, pela ressonância do diálogo entre universidade e público-alvo.
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