FLIJ 23 (Feira Literária do João XXIII)
EDITORIAL
Disse o grande poeta Manoel de Barros: “A terapia literária
consiste em desarrumar a linguagem a ponto que ela expresse nossos mais
fundos desejos. Quero a palavra que sirva na boca dos passarinhos.”
Nesse clima poético, entra em cena a FLIJ 23 - Feira literária do Colégio de Aplicação João XXIII.
A atividade anualmente realizada pelo Departamento de Letras e Artes, e antes denominada Feira do
Livro, ganha novo nome nesta edição de 2016, mas resguarda os mesmos propósitos e assume outros
mais. Em busca desta “terapia literária”, proposta pelo poeta, a FLIJ se constrói para promover a
Literatura e suas variadas manifestações que vão do poema à contação de histórias, da música à dança,
da leitura à fotografia, da voz individual à voz coletiva...
Nossa feira acontecerá no período de 27/06 a 02/07 no colégio. Teremos seis dias e algumas
noites de uma programação cultural que envolverá todas as faixas etárias e segmentos, do Ensino
Fundamental ao Médio e EJA. Estarão presentes, além dos stands de algumas livrarias da cidade,
escritores, poetas de renome, grupos de teatro, músicos e corais para a realização das várias atividades
como: apresentações artísticas e musicais, contação de histórias, lançamento de produções de alunos,
surpresas poéticas, papo cabeça, mesa redonda, teatro, vídeos, filmes e muito mais. E ainda um sarau
beneficente organizado pelos alunos do Ensino Médio que acontecerá em uma das noites e contará com
a mostra de alguns talentos da escola.
Com esta feira, ousamos colocar em ação o que nos induz a poesia de Manoel de Barros para
que a “literatura”, a palavra, em especial, “sirva na boca dos passarinhos”, e por isso possa nos trazer
leveza, condição de voo pelos mundos que a leitura ainda inspira; possa nos trazer também o lado
fantástico e expressivamente lúdico, tácito e introspectivo que as experiências literárias e as
manifestações a elas condicionadas revelam ou podem revelar.
Assim, desejamos, através deste evento, trazer mais para perto de nossas ações cotidianas a
leitura, a formação e a participação do público nas discussões literárias. Na crença de que o contato
com a Literatura pode nos aproximar mais e nos motivar sempre, seja enquanto leitores e/ou escritores.
Desse modo, o evento é um meio de se divulgarmos os trabalhos que têm sido realizados na escola para
a formação leitora, crítica, reflexiva, poética e criativa.
Nesta rota, a FLIJ23 deseja “desarrumar a linguagem a ponto que ela expresse nossos mais
fundos desejos” para que a promoção do letramento literário ocorra, verdadeiramente, em todos os
seus aspectos, estimulando em todos os envolvidos: alunos, professores, funcionários, convidados,
escritores, artistas, o olhar diferenciado sobre o fazer literário, como ponte, como travessia, como
passagem...
Toda a programação foi construída com empenho e amor pela Comissão Organizadora,
esperamos que ela possibilite muitos encontros e descobertas!
Raquel Pinheiro
P/ Comissão Organizadora da Feira Literária 2016.

PERFIL DA FEIRA
Abrangência: Escola
Livros oferecidos: Literatura nacional e paradidáticos para a troca e/ou venda
Periodicidade: Anualmente
Realização: Comissão da Feira do Livro, presidida pela chefia do Departamento de Letras e Artes e
docentes integrantes do Departamento de Letras e Artes
Local: Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF
Data de realização: 27 de junho a 02 de julho de 2016.

