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O FLINPE - Festival Literário da Nova Perequê - acontece 
todos os anos na escola municipal Nova Perequê, em Angra dos 
Reis, com o objetivo de promover a leitura entre os nossos 
estudantes. Nele, os alunos têm a oportunidade de mostrarem suas 
produções literárias, suas pesquisas, suas construções artísticas 
realizadas durante as aulas, sob a orientação do professor. O nome 
FLINPE faz uma referência direta à tradicional FLIP - Festa Literária 
Internacional de Paraty, município vizinho. A FLIP volta seus 
holofotes para escritores consagrados e suas obras. É, inegavelmente, 
um evento importante para o universo da literatura. Mas o jovem da 
escola pública é, quando muito, um ator coadjuvante do show. Volta 
para casa sem o livro, a celebridade, pois entre os dois existe uma 
distância chamada dinheiro. Para esses jovens criamos o nosso 
festival literário (que este ano irá para a 7ª. edição), dois dias inteiros 
em que a celebridade é a produção do aluno. Nosso festival não 
pretende vender livros, mas tem fins lucrativos. Veja como todos 
lucraremos com o FLINPE se ele for capaz de: 1. Tirar o livro do 
pedestal de adoração, trazendo-o para o festival como um sujeito 
comum, acessível. 2. Disseminar sementes de hábito de leitura. 3. 
Transformar o hábito em prazer, desenvolvendo o gosto estético 
pelas diversas formas de produção literária. 4. Começar a reverter, 
pelo menos em nossa escola, as estatísticas que comprovam que a 
maioria dos jovens brasileiros não lê, trazendo o livro para o 
cotidiano da sala de aula. 5. Levantar a bandeira de reversão do 
quadro caótico da falta de acesso ao livro com políticas públicas 
consequentes de bibliotecas escolares bem equipadas e competentes, 
que permitam a entrada do livro em nosso meio, não como uma 
celebridade tratada com reverência mas como um amigo assíduo e 
íntimo. 


