
Festa da Literatura Infantil de Guaramiranga -FLIGUARA

Dias 29 e 30 de abril e 1º de maio de 2021

O time da "Festa da Literatura Infantil de Guaramiranga - FLIGUARA” é formado por um coletivo de artistas, cidadãos e

cidadãs que acreditam na potência da literatura enquanto arte e educação. A FLIGUARA é um projeto da Prefeitura de

Guaramiranga, por meio da Secretaria de Cultura do Município, a partir da sua Biblioteca Municipal: Rui Barbosa. Este

evento conta com vários parceiros, reunidos e movidos pela ideia de festejar a literatura para as infâncias e partilhar

histórias e saberes nas áreas da literatura oral e escrita, educação, leitura, ilustração e patrimônio imaterial.

Queremos oferecer uma primeira Festa à palavra encantada em forma de arte, em que convidamos artistas, a população de

Guaramiranga, do Maciço de Baturité, do Ceará, do Brasil e quem mais chegar! Será uma Festa virtual, que chegará às telas

de vários lugares desse nosso vasto mundo, um incentivo festivo e afetivo, para que muitas histórias sejam sempre

contadas, escritas, lidas e ilustradas, e, assim, possamos atravessar os dias sombrios e seguir em direção ao encantamento

da vida.

Integram nossa Festa:

- Sessão de abertura com histórias de Calangos, lagartixas e outros primos, narradas pela contadora de histórias Tâmara

Bezerra, em homenagem ao mascote da nossa biblioteca.

- Oficinas com propostas interessantes sobre aspectos singulares da arte de contar e ler histórias, ministradas pelas

integrantes dos grupos “Costureiras de Histórias” e “Narradores Cariri”.

- Diálogos literários com convidados especiais! O primeiro será “Era uma vez: teatro, leitura e transformação”, com

educadores do IFCE; já o segundo reúne a Escritora Efigênia Alves e a Contadora de histórias Paula Yemanjá, que irão

dialogar a partir de um processo criativo em volta da obra infantil “O tempo que o tempo tem”.



- Roda de histórias com um grande número de narradores que partilham a palavra numa roda que gira, gira e faz o mundo

do maravilhoso girar! Integrarão essa ciranda da palavra: contadores de histórias da região do Maciço de Baturité e

integrantes da Rede de Contadores de Histórias do Ceará.

- Lançamento de livro! Como não poderia deixar de ser, visto que uma boa festa literária tem lançamento, estaremos dando

boas-vindas ao livro “A luz misteriosa no céu do Sertão” (Editora Substânsia – 2021), escrito por Elzilene Nóbrega e ilustrado

por Amanda Nunes, apresentado por Fabiana Skeff.

- Show musical: “O Baile do Calango Amarelo”, com a Banda Vagalume (Guaramiranga).

- Exposição de Fotografias com personagens da literatura infantil que permeiam o universo lúdico das histórias que e

continuarão permeando o nosso imaginário.

Fiquem atentos à programação nas redes sociais da Prefeitura Municipal e Secretaria da Cultura de Guaramiranga.

A sua presença deixará a nossa Festa mais bonita!


