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RELATO DE EXPERIÊNCIA
SOBRE O CONCURSO LITERÁRIO ABRACE UM AUTOR
William da Silva Barros
Seguindo o seu caráter de divulgador cultural da produção
interna e externa do IFSP, o projeto Arte Mundana, que atua em
diversas áreas ligadas à arte e à cultura, assumiu neste ano de 2019 o
desafio de realizar a terceira edição do concurso literário Abrace um
Autor, realizado anteriormente pelo projeto de extensão Abrace um
Autor.
Por ser um concurso historicamente com um número elevado de
participantes, levá-lo adiante converteu-se em tarefa árdua, uma vez
que o cronograma do Arte Mundana estava repleto de eventos para o
ano de 2019. Seja como for, decidimos dar prosseguimento à iniciativa
por entendermos o seu grande valor para a difusão da cultura, para a
divulgação da produção literária interna e externa ao IFSP e para a
integração destas duas esferas.
A partir de conhecimentos prévios adquiridos nas edições
anteriores1, otimizamos o regulamento e os formulários de inscrição
online, a fim de eliminar problemas observados nas edições anteriores.
Com a atualização de nossos procedimentos e ferramentas, foi possível
diminuir de maneira considerável o volume de trabalho gerado pelo
concurso, o que foi muito importante, visto o número reduzido de
pessoal e tempo disponível do grupo, quando comparado com o antigo
projeto Abrace um Autor, para dedicar ao concurso.
Após os ajustes e a divulgação interna e externa, por meio de
diversas mídias e em sites especializados em concursos literários,
iniciou-se a etapa que julgamos ser a de maior relevância para a
manutenção da identidade do concurso, que fora estabelecida desde
sua concepção em 2017, a escolha do júri, que no ano de 2019 foi
composto por escritores, leitores, doutores, ex-alunos, pessoas ligadas
ao meio editorial etc. Com a escolha de um corpo de jurados variado e
proveniente dos mais diversos contextos de produção e ideias literárias,
desejamos reafirmar nosso compromisso com a necessidade trazer à luz
as diversas vertentes da arte contemporânea, afinal, sendo o júri plural,
o resultado do concurso também o é, o que ficou confirmado nos
poemas vencedores do concurso deste ano.
Após o julgamento dos textos, que se deu em algumas etapas até
que se chegasse à definição dos vencedores e das menções honrosas, as
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O coordenador do antigo projeto Abrace um Autor é o mesmo do Arte Mundana e um dos
voluntários daquele projeto é bolsista deste, daí vem o conhecimento do que ocorreu nas
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atenções do núcleo do Arte Mundana ligado às atividades do Concurso
Literário Abrace um Autor voltaram-se todas para o Festival de Poesia,
Improviso e SLAM (FEPIS), projetado e preparado durante todo o ano
por todos os bolsistas do projeto, mas em especial pelo núcleo
responsável por este evento, no qual foi realizada a premiação e a
integração entre os vencedores internos e externos e a comunidade do
IFSP presente na plateia. Durante o evento, que ocupou a tarde e a
noite sem que houvesse esvaziamento de público, os diversos momentos
de descontração e profusão de linguagens poéticas contribuíram de
maneira determinante para a criação de uma atmosfera de liberdade
estética que incentivou a leitura, autoral ou não, até mesmo daqueles
que inicialmente vieram ao FEPIS com a única intenção de assistir ao
evento.
A realização de mais uma edição de sucesso do Concurso
Literário Abrace um Autor é para nós, do Arte Mundana, motivo de
grande alegria. Durante os três anos de sua realização, muitos frutos já
foram colhidos, como as publicações de livros de alunos e ex-alunos do
IFSP, o que foi possibilitado por encontros como FEPIS e o concurso
literário.
Nascida de uma antiga vontade dos setores culturais e da
Subárea de Comunicação e Linguagens do IFSP, é bastante gratificante
para o nosso projeto poder participar desse primeiro número da revista
Odisseia Literária, que proporciona ao Concurso Literário Abrace um
Autor, mais uma vez, a oportunidade de cumprir seu mais caro
desígnio: a promoção da literatura!
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