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Resumo 

Os estudos literários apresentam relação direta com momentos vividos socialmente e 

individualmente e propiciam momentos de reflexão e análise do contexto histórico e social pelos 

indivíduos envolvidos. Essa reflexão traz um embasamento sociocultural importante para a sua 

formação e vivência na atualidade. Desse modo, o festival de poesia nasce dos trabalhos 

desenvolvidos em sala de aula, expandindo-se para um projeto de abrangência institucional que 

proporcionará maior relação entre alunos e servidores do campus Campos Guarus, alcançando 

também uma inter-relação com os campi do Instituto Federal Fluminense. Este Projeto tem como 

objetivo propiciar ações formativas para os discentes do campus Guarus, bem como incentivar a 

arte e a cultura local e seu entorno, partindo de uma dimensão macro para alcançar talentos locais. 

Como desdobramento, busca-se integrar os estudantes dos demais campi do Instituto Federal 

Fluminense, assim como os servidores interessados em participar desse projeto cultural. O festival 

oportunizará o reconhecimento dos melhores poemas produzidos pelos discentes e servidores do 

campus Guarus, além do reconhecimento dos melhores poemas dos demais discentes e servidores 

dos campi do Instituto Federal Fluminense, contribuindo positivamente para o acesso à arte, em 

especial à literária. Com este festival, espera-se promover livre acesso às artes literária, musical, 

dramática, plástica, propiciando à sociedade um momento prazeroso de troca cultural e artística; 

oportunizar o reconhecimento e a revelação de talentos nas artes referidas e também reforçar sua 

relevância para o Instituto Federal Fluminense ao propiciar relações interpessoais e aproximar a 

comunidade externa das atividades desenvolvidas no campus, destacando discentes e servidores 

que, de meros receptores de arte, passarão a ser agentes transformadores. 
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