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A palavra 
falada
não volta 
para a 
boca.
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Quando idealizamos a Flup, o Brasil era um outro país. Mas mesmo em 2012, no auge de 
uma era de governos populares, soava patético propor um festival literário internacional em 
uma favela do Rio de Janeiro. Todos nos diziam que era um projeto belo e necessário, mas 
inviável. Até mesmo pessoas queridas e parceiras, com as quais compartilhávamos sonhos 
e cervejas, duvidavam que conseguiríamos conduzi-lo da epifania ao evento. Não podemos 
dizer que nas demais edições foi diferente. O impossível nunca foi tão íntimo quanto agora, 
em 2021, mas o cortejamos ao longo de toda nossa história. Uma leitura dos programas de 
edições anteriores denuncia o tom quase épico de nossas produções. Sempre chegamos a 
novembro com a sede de quem pode estar diante de um último encontro, uma última paixão, 
uma última vez. É o  caso agora.

Sobrevivemos aos sombrios futuros que previram para nós ao longo de uma história 
que, embora fadada a ser curta, já resultou na publicação de 23 livros, 150 argumentos 
audiovisuais, 5 exposições de artes plásticas e 3 documentários, um deles um longa-
metragem. Roberta Estrela D’Alva, a curadora do Rio Poetry Slam, nos disse que seria 
impossível reunir os 16 poetas que pedimos para que convidasse para a Flup de 2014, mas 
desde então recebemos cerca de 300 slammers em nossas batalhas nacionais e internacionais, 
com performers provenientes de quase todos os estados do Brasil e diversos países africanos, 
europeus e das 3 Américas. Orgulhamo-nos também do desfile com que atualizamos o 
modativismo de Zuzu Angel, mostrando que o estado brasileiro agora mata a juventude 
preta. Fomos a não menos que 100 escolas públicas de ensino médio e fundamental do 
Rio de Janeiro, ainda não contabilizadas as escolas públicas de ensino médio com as quais 
interagimos no ano em curso a propósito do Slam Esperança.

Igualmente superlativos são os números de nossas entregas em 2021, apesar de asfixiados 
por um governo culturicida, que aprendeu como paralisar a indústria artística. Sozinho, o 

livro “Carolinas” publicou mais contistas negras brasileiras que em toda a história de nossa 
literatura. “Cartas para Esperança” recebeu missivas de 400 mulheres espalhadas por todo 
país, criando uma enorme dificuldade para a banca, formada por outras cinco mulheres 
negras, escolher as 50 autoras que publicaremos em 2022. Os dois meses de formação do 
Slam Esperança atraíram 120 jovens de escolas públicas de ensino médio de sete estados da 
federação. E o quinto ano do Laboratório de Narrativas Negras, parceria com a Globo à qual 
acrescentamos os indígenas, formou uma entusiasmada turma de 40 aspirantes a roteiristas 
a partir de 500 inscrições espalhadas pelo país. Mais uma vez visitamos a memória de nossas 
periferias, reunindo mulheres negras de Santa Cruz para contar a origem dos conjuntos 
habitacionais que mudaram a demografia deste que é o mais remoto bairro do Rio de Janeiro.

Temos a consciência de que todo esse esforço merece ser celebrado, principalmente num 
ano em que paira sobre nós a macabra contabilidade das 600 mil mortes decorrentes 
da pandemia, muitas delas vizinhas a nós. Quem é de origem popular sabe que é com 
entusiasmo que se comemora o privilégio da vida, quando e enquanto o temos. Vai-se ao 
samba, como dizia o inevitável Paulinho da Viola, porque só assim nos sentimos contentes. 
Por isso tanto se espera de um sábado à noite, como filosofou o Cidade Negra. Dança-se para 
que a paz não dance na tribo, acrescentou Rita Lee. Todas as modalidades de nossa cultura 
popular possuem uma versão para o quem-canta-os-males-espanta.

A citação ao cancioneiro popular não aconteceu aleatoriamente, ainda que seja quase 
instintivo que os brasileiros as façam. A visita à rica tradição da Música Popular Brasileira 
é um explícito diálogo com a palavra falada, que tem sido desde sempre a maior e mais 
inclusiva plataforma de formação de leitores e autores provenientes da periferia. A palavra 
falada é a grande homenagem desta décima edição, à qual dedicamos um ciclo com seis 
das onze mesas da Maratona Flup 10 Anos. Também tangenciam a palavra falada os 
quatro debates que intitulamos de Diálogos Transatlânticos, a partir da residência artística 
de Emicida no CES, em Coimbra. Também é palavra falada o Slam Coalkan e o Abya 
Yala, cuja realização implicará nosso reencontro com a favela da Babilônia, onde fomos 
extraordinariamente felizes no ano de 2015.

Paremos então por aqui. E oralizemos nossa festa.

JULIO LUDEMIR
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Tudo começou em julho de 2010, quando, em Nova Iguaçu (RJ), Ecio Salles e Julio Ludemir 
pensaram pela primeira vez na ideia de realizar uma grande festa literária numa favela 
carioca. A ideia ganhou corpo e o sonho se materializou em 2012, no Morro dos Prazeres, 
em Santa Teresa. E seguimos passando pelo Morro dos Prazeres, Vigário Geral, Mangueira, 
Babilônia, Mangueira e Vidigal, chegamos ao centro da cidade, na região que o sambista 
Heitor dos Prazeres batizou de “Pequena África”. Em 2018 ocupamos a Biblioteca Parque 
Estadual e em 2019, o Museu de Arte do Rio de Janeiro. Em 2020, devido à covid-19, a Flup 
migrou para as  plataformas digitais, alcançando, além do Brasil, mais 7 países.

Nosso objetivo maior sempre foi colocar o livro – e a leitura, a literatura, o conhecimento 
– como ponto central e periférico. Conectar diversas redes a partir dele, torná-lo visível e 
efetivo também para aqueles que ouviram por muito tempo que o livro era artigo de luxo e 
distante. Para nós, sempre foi fundamental irradiar, multiplicar e compartilhar o hábito da 
leitura para muito além das imposições do mercado.

Lá se vão 10 anos de caminhada, onde tivemos o prazer e a honra de encontrar parceiros 
que se tornaram amigos, reencontrar amigos que viraram parceiros, construindo laços 
indissolúveis que fazem da Flup um evento-processo-ação muito além de nossas melhores 
expectativas. Muitas pessoas trabalharam exaustivamente para que tudo desse certo mesmo 
diante das adversidades.  Devemos também a elas o que realizamos até agora.

Foram muitos sorrisos e abraços que, por vezes, transbordaram em forma de lágrimas 
de emoção. Foram muitas palavras faladas, cantadas,  não-ditas e sentidas que cerziram 
territórios e uniram histórias únicas. Aliás, histórias, contos, poesias e narrativas que, 
juntas, resultaram em 23 livros. O 24º, que está para nascer, virá dedicado a Esperança 
Garcia, num momento em que estamos sedentos por esperança em dias melhores.

Acreditamos no poder de transformação proporcionado pelos livros, pela leitura, pelo 
conhecimento. Sabemos que esses elementos não transformam o mundo, mas transformam 
as pessoas. Transformou a nós. Transformou a muitos outros com quem nos encontramos 
nessa travessia compartilhada. E podemos transformar mais. Há muito o que fazer e 
caminhar daqui pra frente. Temos a caneta preta nas mãos para escrever o roteiro onde 
seremos os protagonistas da trama da vida.

Em 2021 chegamos pisando firme, afinal nossos passos vêm de longe. Chegamos 
fortalecidos e confiantes , pois não estamos sozinhos, nunca estivemos.  Nós somos mais 
uma abelha nesse enxame, mais um peixe nesse cardume.

Evoé, Flup! Sigamos...

DANI SALLES

ECIO SALLES nasceu no bairro de Olaria, subúrbio carioca, na borda do Complexo 
do Alemão. Foi um dos criadores e organizadores da Flup – a Festa Literária das 
Periferias, encontro internacional de literatura criado no Rio de Janeiro em 2012 
e realizado em favelas cariocas. Autor de “Poesia revoltada (um estudo sobre a 
cultura hip-hop no Brasil)” e co-autor de “História e memória de Vigário Geral”, tem 
mestrado em Literatura pela UFF e doutorado em Comunicação e Cultura pela ECO-
UFRJ. Foi membro do Conselho da Universidade das Quebradas e do Conselho 
Curador do IBASE. Sua biografia sobre o Pai Santana, massagista do Vasco da Gama 
que se tornaria um símbolo da negritude brasileira, será publicada em breve.

JULIO LUDEMIR nasceu no Rio de Janeiro, mas foi criado em Olinda, 
Pernambuco. Entrou na faculdade de jornalismo, mas nunca concluiu o curso. 
Tem nove livros publicados, a maioria dos quais sobre a periferia do Rio de Janeiro. 
“Rim por rim”, reportagem sobre o tráfico internacional de órgãos, foi finalista do 
Jabuti de jornalismo de 2009. Foi um dos roteiristas de “400 x 1”, filme de Caco de 
Souza baseado na biografia homônima de William da Silva Lima, um dos criadores 
do Comando Vermelho. Coordenou o Jovem Repórter, projeto de comunicação 
da Secretaria Municipal de Cultura de Nova Iguaçu que chegou a mobilizar 400 
jovens da Baixada Fluminense. É um dos criadores da Batalha do Passinho e um dos 
diretores do musical “Na Batalha”.

HELOISA BUARQUE DE HOLLANDA é professora emérita de Teoria Crítica 
da Cultura / Escola de Comunicação e Coordenadora do Programa Avançado de 
Cultura Contemporânea / Faculdade de Letras, ambos da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Desenvolve o projeto Universidade das Quebradas, baseado no 
conceito de ecologia dos saberes. Atualmente, as questões relativas ao cruzamento 
da tecnologia, cultura e desenvolvimento são seu foco principal. É autora de muitos 
livros, entre eles: “26 poetas hoje” e “Feminismo como crítica da cultura”.

LUIZ EDUARDO SOARES é escritor, dramaturgo, antropólogo e pós-doutor em 
filosofia política. É  professor da UERJ e ex-professor da Unicamp e do IUPERJ. 
Foi visiting scholar nas universidades Harvard, Columbia, Virginia e Pittsburgh, e 
pesquisador do Vera Institute of Justice, de Nova York. Publicou 15 livros, entre eles 
“Meu casaco de general: 500 dias no front da segurança pública do Rio de Janeiro”, 
finalista do prêmio Jabuti, em 2000, e “Rio de Janeiro: histórias de vida e morte”, 
em 2015, ambos editados pela Companhia das Letras. Foi secretário nacional 
de segurança pública, subsecretário de segurança no estado do Rio e secretário 
municipal de segurança em Porto Alegre e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
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IBIRAPITANGA

O Instituto Ibirapitanga, organização que desde 2017 apoia organizações e iniciativas 
voltadas à promoção da equidade racial no Brasil, tem enorme satisfação em 
contribuir, pelo quarto ano, para a realização da Flup. A Festa Literária das Periferias 
chega a 2021 inventando novas formas de fazer e mantendo-se como importante 
catalisadora da mudança no campo da cultura, principalmente por sua incidência 
no meio editorial. E o faz centralizando a representação simbólica e política da 
população negra, eixo prioritário na estratégia do Ibirapitanga. Em sua edição de 10 
anos, a Flup homenageia Esperança Garcia e celebra a palavra falada. De um lado, a 
expressão da resistência e defesa da liberdade representada pela mulher escravizada 
que não se calou diante da violência escravocrata. De outro, a afirmação da oralidade, 
que ganha protagonismo por meio da presença dos povos originários e de sua 
experiência na programação. Assim, a iniciativa se faz espaço de autêntica e intensa 
visibilidade às raízes, tronco e frutos da cultura brasileira, bem como de Abya Yala, 
confirmando a pertinência e importância do fortalecimento da Flup.

ITAÚ

Desde 2012, o Itaú Cultural (IC) apoia a Festa Literária das Periferias (Flup) e, agora, 
não seria diferente. Realizado em territórios tradicionalmente excluídos do escopo 
de programas de literatura, na cidade do Rio de Janeiro, o evento segue, a cada 
edição, reafirmando sua importância – que se estende à prática formativa. Celebrar a 
criação literária em toda a sua diversidade, assim como selar um compromisso com 
a formação de um Brasil leitor, representa valores que fazem com que o IC se orgulhe 
em incentivar a Flup. 

Por meio de mostras, debates e trabalhos em texto, áudio e vídeo, a literatura 
brasileira tem sempre espaço nas ações do IC. Em 2021, destaca-se a construção do 
projeto Roda de leitura, conversas quinzenais e independentes em que textos curtos 
são objeto de reflexão e troca.

No site do IC, também neste ano, estreou a série Encontros com a nova literatura 
brasileira contemporânea, uma seleção atenta à produção de todas as regiões do país, 
com curadoria da pesquisadora Fabiana Carneiro da Silva. 

Essas iniciativas podem ser conhecidas em itaucultural.org.br, site em que é possível 
se inteirar de outras atividades da organização em prol da arte da palavra.

Itaú Cultural

FORD FOUNDATION

Viva a palavra periférica

É com emoção que vejo a Flup chegar aos seus dez anos de vida como a principal 
festa das palavras, a partir de um olhar das periferias do Brasil e do mundo, nos seus 
mais diversos formatos.

A Flup tem sido ao longo desse tempo um espaço de fluxo, circulação e 
compartilhamento de saberes e de vocações do Brasil e de outros países do mundo. 
Nos eventos, debates, prêmios, cursos e formações a Festa proporciona a quem 
participa uma verdadeira explosão de palavras através da literatura, roteiros 
audiovisuais, poesia, slam e, sobretudo, através do prazer dos encontros de pessoas 
com fome de cultura. A Flup nos alimenta e aumenta a nossa fome de palavras.  Eu 
confesso nunca estar saciado.

Nesse momento em que o Brasil vive um processo bárbaro de estrangulamento da 
cultura e de crise sanitária, a Fundação Ford tem muito orgulho em fazer parte desse 
esforço e poder contribuir para que a Festa siga forte, capaz de projetar mundos e 
alimentar sonhos. Mais do nunca precisamos dessa energia criativa para reinventar 
um Brasil diverso e solidário. 

Agradeço a toda equipe envolvida nas pessoas de Ecio Salles, Julio Ludemir e Dani 
Bernardino. 

Axé!Atila Roque
Diretor da Fundação Ford - Brasil

PREFEITURA DO RIO

Criada em 2013, a lei de incentivo à cultura da cidade do Rio de Janeiro é o maior 
mecanismo de incentivo municipal do país em volume de recursos. No ano de 
2021, atualizamos os procedimentos para torná-la ainda mais democrática e mais 
simplificada. O Rio de Janeiro possui uma produção cultural diversa e que é decisiva 
para o seu desenvolvimento e para o bem-estar da população. Nossa lei, carinhosamente 
apelidada de Lei do ISS, é um de nossos mecanismos de fomento que buscam estimular 
o encontro da produção cultural com a população.
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TERNIUM

A Ternium acredita que educação, arte e cultura
são ferramentas essenciais para a transformação,
por isso, temos orgulho de investir
em projetos e ações que afirmem
nosso compromisso de desenvolvimento
social onde operamos.

A partir de 2021, a parceria com a FLUP,
através do projeto “Cartas para Esperança”,
marca o início do apoio e da atuação inédita
da FLUP no bairro de Santa Cruz, zona oeste
da cidade. O processo formativo convida
mulheres negras que morem, ou tenham vivido
em Santa Cruz, a conhecerem a história do bairro
a partir das memórias de onze convidadas da FLUP. Mulheres com trajetórias 
diversas, cujas histórias de vida se fundem à história do bairro, compartilhando 
suas experiências em encontros emocionantes para que as selecionadas se 
inspirem e criem suas próprias narrativas.

Para saber mais sobre essa e outras iniciativas apoiadas pela Ternium acesse: 
https://br.ternium.com/pt/sustentabilidade/desenvolvimento-social.

“Ponha aos olhos em mim” 

Foi com este último pedido que Esperança Garcia - uma mulher negra de 
19 anos, mãe, escravizada e alfabetizada – encerrou a sua carta escrita em 
6 de setembro de 1770, ao então governador da capitania do Piauí. Nela, 
entre imagens de “colchões de pancadas” e sonhos de algodão, a autora faz 
denúncias, súplicas e esperanças vazarem da tinta para o papel como se 
fossem “grandes trovoadas”. 

Tremulam amores, desamores e outras dores.  A escrita tomada à mão 
como último recurso ... a Esperança não morre: esperneia e esbraveja.

Cartas para Esperança é o título do próximo livro da Flup e, sim, nós 
queremos que o mundo ‘ponha os olhos nas mulheres negras’!

Mais de 300 mulheres negras de todo o país enviaram suas cartas para a 
seleção. Lemos com o coração nos olhos palavras que pulsavam vida: vida 
de mulheres negras mães, avós, trabalhadoras domésticas, estudantes, 
acadêmicas, personalidades, ancestralidades. Mulheres que reviraram pelo 
avesso todas as suas certezas transformando-as em sementes lançadas em 
terra preta, fértil! 

Ler esse livro será trilhar um intenso caminho pela história íntima da 
família negra brasileira.

Também, mais de 50 mulheres negras participam do processo de formação 
Cartas para Santa Cruz, que objetiva escrever cartas para 11 mulheres 
negras fundadoras da região de Santa Cruz/RJ – e inspiradoras de 
trajetórias. 

A partir da leitura de cartas de mulheres escravizadas, escritoras e 
intelectuais negras como Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus, 
Conceição Evaristo, Françoise Ega, Teresa Cárdenas e Maya Angelou, essa 
formação da Flup propõe trabalhar lado a lado aspectos da memória social, 
da história íntima e da literatura na composição dessas cartas. 

Enfim, a escrita aqui é levada à mão como um princípio:
a esperança não morre, esbraceja.

Esperança Garcia
HOMENAGEM
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O nome original deste
ciclo era Diáspora Lusófona
Segundo o Hip Hop.
Mas a inquieta poeta Raquel
Lima, ela própria filha de
angolanos, questionou nossa
curadoria, dizendo-nos que,
além de ser a língua do colonizador, o português era rejeitado por parte dos jovens 
rappers de origem africana, justamente aqueles que têm feito a narrativa que nos 
interessava compondo em creole. Esse era o caso explícito de Mynda Guevara, que 
dividiu com Telma Tzonga a mesa Diáspora, uma palavra feminina, mediada pela 
jornalista Joana Gorjão Henriques.

Já conhecíamos Joana Gorjão Henriques e a hoje parceira Raquel Lima havia 
participado três vezes da Flup, duas delas como representante de Portugal no Rio 
Poetry Slam. Mas a própria Raquel é doutoranda do Centro de Estudos Sociais, 
epicentro de uma parceria que começou a ser costurada na edição de 2020, quando 
celebramos os 50 anos da pesquisa de Boaventura de Sousa Santos na favela do 
Jacarezinho. Uma das pessoas envolvidas no debate do ano passado foi o rapper 
Emicida, que agora em 2021 fez uma residência artística nessa que é uma das 
principais instituições de ensino superior da Europa.

O debate envolvendo Emicida e Boaventura de Sousa Santos foi um dos pontos 
altos da temporada do rapper paulista em Portugal. Com a mediação de Raquel 
Lima, debateu-se ali como a juventude periférica das grandes capitais mundiais 
tem usado o rap para narrar a si própria. Há um Harlem abissal habitado por 
jovens de Paris, Porto Príncipe, Fortaleza, Luanda e a própria Lisboa. A cultura hip 
hop tem sido uma das plataformas para que entendamos que as relações coloniais 
entre o norte e o sul sigam intactas, tendo apenas mudado a paisagem.

A Flup descobriu sua real vocação em 
2014, quando criou, em parceria com o 
Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, o 
Rio Poetry Slam. Desde então, mais da 
metade de nossa programação tem sido 
dedicada à Palavra Falada.

Não menos que 300 poetas usaram 
nossos microfones em jornadas que 
se estendiam das 14h até as 2, 3 da 
madrugada. Ouvimos vozes de não menos que 33 países, 8 dos quais africanos e 
12 das 3 Américas. Temos em nossos corações e HDs 1200 poemas traduzidos das 
mais diversas línguas – em apenas uma das edições se disse poesia em 7 idiomas.

Também tivemos o privilégio de acompanhar o amadurecimento de uma 
extraordinária geração de poetas brasileiros, em sua maioria oriundos das 
periferias de nossas grandes capitais. Vimos acima de tudo a explosão de uma 
geração de poetas negras, que não à toa tem ganho sistematicamente tanto 
as batalhas que organizamos quanto as do Slam BR, organizadas pelo Núcleo 
Bartolomeu de Depoimentos. Pelo menos três mulheres negras ganharam as duas 
competições: Luz Ribeiro, Pieta Poeta e Kimany.

Mesmo na Europa, têm sido cada vez menos hegemônicos tanto os corpos quanto 
os discursos inevitavelmente produzidos pela sua classe média branca. Não à toa 
tivemos tanta facilidade de encontrar representantes do Velho Continente quando 
nossa curadoria priorizou poetas negros. No Rio Poetry Slam de 2019, quando 
havia apenas mulheres negras, sete delas eram europeias. Até norueguesas e 
austríacas tivemos naquele ano, ambas de altíssimo nível. A Palavra Falada, desde 
sempre africana, traduz e explica a Diáspora.

A Palavra Falada tornou-se, portanto, a mais inclusiva das plataformas de 
formação de leitores e autores nos mais remotos recantos do planeta. As 
repercussões de uma batalha de poesia na cena local pode ser mensurada pelo que 
aconteceu com Angola, hoje suficientemente consistente para que a campeã do 
último Slam BR, e portanto a representante do Brasil no Slam Abya Yala, seja Joice 
Zau. Há três anos, a representante de Angola era a brasileira Luana Bartholomeu. 

Diálogos
   Transatlânticos PalavraFalada
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Temos orgulho de acompanhar esta cena em Luanda desde seus primórdios. 
Perguntem à poeta Rita, que esteve conosco em dois anos, o que significou para ela 
participar do Rio Poetry Slam em 2015, na mesma Babilônia para a qual voltamos 
agora, em 2021.

É por essa razão que a décima edição da Flup é inteiramente dedicada à Palavra 
Falada. Que mesmo quando debatemos os fluxos transatlânticos o fazemos pelo 
viés do rap de Emicida, que ganhou régua e compasso nas renhidas batalhas de 
rima da periferia paulista. Fomos também a Marc Smith, que criou o poetry slam 
na década de 1980 em Chicago. Mas Palavra Falada é também a poesia de métricas 
perfeitas das mulheres do Sertão do Pajeú, que protagonizaram essa saborosa 
novidade chamada mesa de glosas.

Os seis debates do ciclo que dedicamos à Palavra Falada terminaram com a mesa 
Diálogo de Surdos, envolvendo Leo Castilho, Djenebou Bathily e Alessandra 
Makkeda. Eram três corpos negros, um deles de uma mulher trans e os dois outros 
de poeta surdos. Aprendemos com nossa experiência que a Palavra Falada será mais 
transformadora quando é acompanhada de uma escuta igualmente radical e afetuosa.

Na primeira edição do prêmio Ecio Salles pareceu-
nos inevitável concedê-lo a três pessoas definitivas 
na formação deste intelectual e ativista acima de 
tudo terno, sempre movido pelos afetos, pela escuta 
radical. O fotógrafo Ierê Ferreira cresceu com ele nas 
bordas do Complexo do Alemão, Heloísa Buarque 
de Hollanda foi a primeira intelectual a vislumbrar 
seu potencial na academia e Claudiney Ferreira o 
apresentou à abrangente rede de fazedores de cultura 
que orbitam em torno do Itaú Cultural.

Usaremos a mesma clave este ano, mas agora para 
abrir os portais que ajudaram a Flup a ser o complexo 
festival que se tornou. Não à toa cada um dos 10 
troféus que distribuiremos, um para cada edição da Flup, é acompanhado da 
seguinte frase: sua mão nos ajudou a chegar até aqui. Certamente viveremos aqui 
o mesmo constrangimento que enfrentamos na feitura de nossos programas, onde 
sempre esquecemos de agradecer alguém fundamental para aquela edição em 
particular. Pedimos perdão desde já. Com o mesmo olhar terno do nosso irmão.

Essas homenagens são também uma maneira de rever nossa trajetória – nossa 
acidentada trajetória, cujos numerosos percalços só superamos com a ajuda 
dos igualmente numerosos parceiros que fizemos ao longo de nossas biografias, 
particularmente Ecio Salles, que cultuava as amizades com o mesmo esmero com 
que usava suas palavras doces. Contar a história da Flup é também contabilizar os 
amigos que ele trouxe para o nosso festival, como o DJ TR, que nos mostrou os 
caminhos para um cessar-fogo na Cidade de Deus, onde fizemos a Flup uma semana 
antes da queda daquele helicóptero. É do DJ TR o prêmio Ecio Salles de 2016.

Como não agradecer por tudo o que Isabela Pucu fez por nós em 2019, inclusive 
o fato de ter acolhido Ecio Salles em seus braços quando teve as duas convulsões 
que anunciaram que infelizmente não testemunharia a Flup que ela nos ajudou a 
construir no MAR? Como não se ajoelhar diante de Charles Siqueira, primeira 
pessoa a entender a relevância de um festival literário dentro de sua comunidade e 
nosso principal interlocutor no morro dos Prazeres?

Prêmio Ecio Salles
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O eterno penetra, Raphael Ruvenal invadiu todas as instituições do Rio de Janeiro 
para mobilizar o público que foi em número expressivo para a remota e inacessível 
Vigário em 2013. No ano da guerra do Vidigal, onde acreditávamos que faríamos 
nossa Flup mais tranquila, Tiago Gomes nos conduziu até o comando da Polícia 
Militar para impedir que a invasão de uma facção rival confirmasse os sombrios 
prognósticos para a Flup de 2017. É muito possível que Marcio Januário não possa 
vir buscar o troféu de 2014, mas vai aqui toda nossa gratidão pela Flup paralela que 
ele e sua Cia Completamente Solta improvisaram para atender o público que pela 
primeira vez transbordou as cadeiras que tínhamos para oferecer em nossa tenda 
principal.

Também receberão o prêmio Ana Maria Machado, Yasmin Thayná e a própria 
Daniele Salles, companheira de um vida inteira de Ecio Salles e o sorriso negro que 
acolheu com a empatia de que precisavam as 300 mulheres que  participaram do 
ciclo Uma revolução chamada Carolina, no auge da pandemia.

A todas, todos e todes, nossa gratidão.

E que vocês nos ajudem a irmos ainda mais longe.

Coalkán é o primeiro Slam indígena 
do mundo a unir povos do Norte 
e Sul em um campeonato. Ele traz 
poetas, rappers e artistas indígenas 
de todo continente tomando a 
palavra como encantaria para fazer 
denúncias, expressar sentimentos, 
contar histórias, falar da luta, 
resistência, traumas coloniais, trazer 
cura e defender a vida na terra. 

No palco, artistas originários que vivem na encruzilhada da favela, periferia e 
aldeia protagonizam uma retomada dos espaços. Pedem proteção às florestas, 
justiça pelo genocídio da população indígena urbana e das comunidades.  

Coallkán: Uma profecia sobre o pacto entre nações pela proteção da vida. 

Os povos originários do mundo possuem saberes antigos e um pacto eterno em 
defesa da Mãe Terra. No continente invadido e batizado pelo colonizador como 
América, mas conhecido no Sul como Abya Yala na língua Kuna, que significa 
“terra madura’’, “ terra viva”, existem culturas e tradições antigas que carregam 
profecias sobre a união das diferentes nações indígenas. 

Uma das profecias é a da Águia e do Condor, presente nas narrativas Maya, Inca, 
da América Central, Hopi do Norte, Q’eros do Sul e outras. Quando a águia do 
norte e o condor do sul voarem juntos é o despertar da terra. Sacerdotes Maya 
chamam de profecía de Coalkán, apesar de existirem relatos e muita mistificação 
sobre o tema, faz parte da história oral e segredos destas populações originárias. 

Coalkán prenuncia uma mensagem sobre consciência coletiva de respeito à 
natureza diante da destruição de terras sagradas, desmatamento, poluição 
dos oceanos, lagos e rios. Vem acompanhada do libertar das vozes indígenas 
silenciadas na colonização de seus territórios, que ao darem as mãos mantém “o 
céu suspenso”, como diria o ancião Davi Kopenawa no Brasil, sobre as populações 
tradicionais serem guardiãs e que com canto e dança impedem a queda do céu.

RENATA TUPINAMBÁ
Curadora do Slam Coalkan



18 19

“Abya Yala é uma terra de sangue vital, terra 
madura e próspera, que floresce um despertar 
ideológico e uma memória coletiva, além do 
cooperativismo e jogo poético na resistência social”. 

Assim começa o texto de apresentação do 
projeto independente  Abya Yala Poetry Slam, 
um  conglomerado de slammasters do continente 
chamado América, reunidos em  busca de tecer 
redes entre as diferentes comunidades nacionais de 
slam de cada território. O termo “Abya Yala” vem 
do povo Kuna, originário da Colômbia,  e é uma 

forma  de se referir ao continente americano ou à “América” (assim batizado em 
homenagem ao colonizador Américo Vespúcio, é bom lembrar). Esse termo vem 
sendo utilizado pelos povos originários do continente para se autodesignarem 
e também por grupos que, como nós, buscam uma forma poética de criar 
conexões afetivas, ancestrais, orais, literárias, de ternura radical e escuta radical 
nos encontros, com um posicionamento crítico frente às estruturas coloniais que 
perpassam nossa formação como continente. 

Esse é o espírito que imanta e une nossas comunidades! E é assim que, depois 
de ter sido adiado em um ano por conta da pandemia, finalmente o sonho de 
fazermos um grande encontro reunindo países de Abya Yala se torna realidade!

E onde mais senão na Flup, pioneira na realização de slams internacionais no 
Brasil, esse encontro poderia acontecer?  

De 5 a 7 de novembro, poetas do Brasil, México, Argentina, Guatemala, Peru, 
Costa Rica, Uruguai, Colômbia, República Dominicana, Cuba, Chile, Haiti e 
Canadá se reúnem para celebrar a primeira  Copa “América” de poetry slam, no 
ano que marca os 10 anos deste grande festival que nesta edição comemorativa 
homenageia a palavra falada. 

Diante de todas as dificuldades dos tempos em que vivemos, uma grande força-
tarefa se mobilizou para que este evento com presenças internacionais fosse 
realizado com todos os protocolos de segurança. Agradecemos muito à direção 

Slam Esperança Copa “América”

     de Poetry Slam
Slam Esperança é o quinto slam colegial da Flup, o primeiro em escala 
nacional. Foi o maior desafio da nossa história, na medida em que envolveu 
uma complexa articulação com as secretarias estaduais de educação de sete 
estados da federação, cinco deles mediados pela parceria com o Instituto 
Unibanco. Tivemos inclusive que adiar mais de uma vez o início das oficinas 
oferecidas semanalmente por artistas da palavra falada da estirpe da Manu 
da Cuíca, do letrista Ivan Santos, da rapper Kaê Guajajara, do filósofo 
Emerson Facão, do cordelista Luciano Aderaldo, da poeta Luna Vitrolira e 
da slammer Midria.

O slam colegial tem sido uma agenda fundamental de nossa história desde 
2016, quando chegamos à Cidade de Deus com jovens de 16 escolas de 
ensino médio de um Rio de Janeiro profundo. Mas nunca ousamos ancorar 
conceitualmente toda a nossa programação, como o fizemos ao propor três 
seminários para alimentar os 120 jovens que aceitaram o desafio que lhes 
propusemos: Diálogos Transatlânticos, Palavra Falada e Mulheres Negras – 
uma História que nos Negaram. Foi para ampliar o repertório dessa juventude, 
e com a ambição de rimar essa produção com a Lei 10.639, que criamos um 
calendário que aponta para mulheres negras com uma militância relevante 
em cada um dos estados envolvidos e como transformar essas inspirações em 
poesia e performance.

Para além de um amplo debate sobre feminismo negro e estratégias narrativas 
envolvendo a palavra falada, fizemos um esforço de dialogar com os 
sotaques e particularidades de cada região. Não à toa colocamos a criadora 
de samba enredo Manu da Cuíca orientando jovens do Ceará, que traziam 
em sua formação a poesia telúrica de Patativa do Assaré ou o combativo rap 
de Emicida, Mano Brow e Djonga, para ficar nos mais óbvios. Seguimos 
essa mesma lógica nas demais turmas, tirando inclusive proveito de que 
em algumas delas havia jovens de estados diferentes. Que nos perdoem 
a pretensão, mas entendemos que mostrar que o cordel, a embolada e o 
sertanejo são tão relevantes para a palavra falada quanto o hip hop pode dar 
um novo fôlego para a narrativa oral das novas gerações.
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ABERTURA
RIMAS TRANSATLÂNTICAS - “RAPENSANDO” A DIÁSPORA
EMICIDA E BOAVENTURA DE SOUZA SANTOS. MEDIAÇÃO DE RAQUEL LIMA
O rap tem encontrado poderosas rimas para narrar as novas travessias transatlânticas, sejam 
elas de Luanda para Lisboa, de Dakkar para São Paulo, de Porto Príncipe para Maputo. 
Debate entre estas duas figuras icônicas foi um dos pontos altos da residência artística de 
Emicida no Centro de Estudos Sociais, dirigido por Boaventura de Sousa Santos.

TODO MUNDO É GRIOT, MESMO QUEM NÃO É
ONDJAKI E RAQUEL LIMA. MEDIAÇÃO DE CARLA FERNANDES
Ainda que a poesia oral esteja na origem de toda a literatura mundial, sua presença 
e influência são ainda mais acentuadas na literatura africana. Sua importância para a 
produção de saberes nos permite aplicar aqui o aforisma criado pelo antropólogo Eduardo 
Viveiros de Castro, para quem é indígena mesmo quem não é.

DIÁSPORA, UMA PALAVRA FEMININA
MYNDA GUEVARA E TELMA TVON. MEDIAÇÃO DE JOANA GORJÃO HENRIQUES
Mulheres renovam a cena do hip-hop, trazendo narrativas mais diversas sobre as 
periferias, que em vários momentos questionaram o machismo da primeira geração 
do rap. A fresta aberta pelo feminismo rapper permitiu a chegada de uma geração 
LGBTQPIA+.

HARLEM ABISSAL
MIGUEL DE BARROS E REDY WILSON LIMA. MEDIAÇÃO DE BRUNO SENA MARTINS
Juventude periférica de cidades africanas se apropria do rap para narrar sua realidade tal 
qual os jovens negros das periferias de cidades como São Paulo, Lisboa e Nova York. Além 
de organizar a resistência ao neocolonialismo, a cultura hip hop tem um papel fundamental 
para o que Boaventura de Sousa dos Santos cunhou como Epistemologias do Sul.

e a toda equipe da Flup. Assim como agradecemos es slammasters que uniram 
esforços para manter viva a chama dessa grande comunidade continental 
formada pelos slams nacionais: Slam BR, Circuito Nacional Poetry Slam MX, 
Slam Argentina, Poetry Slam Guatemala, Slam de Poesía Oral Perú, Poetry Slam 
CR, Slam de Poesia Oral Uy – Mtv, Slam Poético Festival Colômbia, Poetry 
Slam Erredé, Asé Poetry Slam, Slam Chile, Poetry Slam Bolivia, Slam de Poesía 
Paraguay e o Festival Slam HAÏTI “Krèm-Lank”. 

Em um momento em que tantas vidas foram e são perdidas por conta da 
pandemia, em que a morte e a destruição por vários meios ainda são escolhas 
deliberadas de desgovernos em todo o mundo, seguimos apostando na 
vida e em nossa insistência-poesia. Abrimos mais uma vez a arena onde 
contranarrativas entoadas por vozes historicamente silenciadas estarão no 
centro. Poetas, que fazendo uso de sua liberdade de expressão e pensamento, 
transformam este encontro em um exercício político-poético comunitário onde 
o direito de contar suas próprias histórias é não só respeitado, mas celebrado 
juntamente com o público.

COMIKK MG e ROBERTA ESTRELA D’ALVA
Coordenadores e slammasters do Abya Yala – Copa América de Poetry Slam 2021

Homenagem à

      Palavra Falada

MARATONA DE PAINÉIS ONLINE 

30 DE OUTUBRO A 8 DE NOVEMBRO
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TUDO QUE APRENDI COM AS MAIS-VELHAS NA COZINHA DE MINHA CASA
DJAMILA RIBEIRO E TANELLA BONI. MEDIAÇÃO DE ANA PAULA LISBOA
A cozinha como espaço do afeto, da convivência e da preservação da identidade da 
mulher negra. Para reeditar encontros em torno da fogueira, onde saberes e sabores 
são compartilhados para preservar o corpo, a alma, toda uma concepção de vida, uma 
história de resistências.

DIÁLOGO DE SURDOS
DJENEBOU BATHILY E LEO CASTILHO. MEDIAÇÃO DE ALESSANDRA MAKKEDA
Tão importante quanto permitir que os surdos tenham acesso ao fazer cultural no mundo 
é criar espaços para que possamos ouvi-los. Talvez venha da produção poética deles a 
maior denúncia do quão excludente é o mundo que criamos – e não apenas para eles.

PALAVRA CONFINADA
LUCAS MOURA, KAÊ GUAJAJARA E PIERRE VINCLAIR
Reflexão poética sobre nossos corpos, que pela primeira vez na história foram igualmente 
vulneráveis durante a pandemia. Que narrativas propusemos num ano em que todos nos 
sentimos como George Floyd, Galdino Jesus e Maria da Penha?

JOGO DE PALAVRA – COMO O SLAM FOI CRIADO E SE ESPALHOU PELO MUNDO
COMIKK MG, EMERSON ALCALDE E ROBERTA ESTRELA D’ALVA ENTREVISTAM 
MARC SMITH, O CRIADOR DO SLAM
Um gênero literário dado como em extinção, a poesia se renovou depois da criação 
do slam na Chicago da década de 1980. Em animada conversa com seus principais 
seguidores, o criador das batalhas poéticas explica como elas atraíram e formaram novos 
leitores e autores nas periferias globais.

RIME COMO UMA GAROTA
BIBI ABIGAIL, EDITH AZAM E LUIZA ROMÃO. MEDIAÇÃO DE KARINE BASSI
As mulheres têm um papel central na renovação da poesia, principalmente quando as 
rimas transbordam as páginas dos livros e se derramam nas ágoras do spoken word. O 
mic dos saraus, das batalhas poéticas e das performances tem propagado e empoderado 
vozes silenciadas há milênios.

CORRE PRO PAJEÚ
LUNA VITROLIRA COMANDA MESA DE GLOSA COM DAYANE ROCHA, ELENILDA 
AMARAL, IVONEIDE AMARAL, FRANCISCA ARAÚJO, THAYNNARA QUEIROZ, 
POETAS DO SERTÃO DO PAJEÚ
A árida geografia do Pajeú, uma região formada por 17 cidades no sertão pernambucano, 
tem inspirado gerações e mais gerações de poetas, particularmente aqueles que burilam a 
palavra falada. Essa passarada de rimas improvisadas é uma ode à oralitura.

ENCICLOPÉDIA NEGRA, BIOGRAFIAS QUE NOS DEFINEM
FLÁVIO GOMES, JAIME LAURIANO E LILIA SCHWARCZ.
MEDIAÇÃO DE EUGÊNIO LIMA
Mais do que mapear 500 personalidades negras que marcaram nossa história, a 
Enciclopédia Negra deu rosto a um povo historicamente invisibilizado e acima de tudo 
plasmou no papel o saber transmitido oralmente de geração em geração.

HOMENAGEM DO MILÊNIO
MARIA BETHÂNIA RECITA LETRAS DE ALDIR BLANC
Ninguém melhor do que Maria Bethânia para homenagear Aldir Blanc, que compôs um 
dos hinos da geração que resistiu à ditadura militar. Não à toa deu nome à lei de incentivo à 
cultura criada no auge da pandemia, da qual foi um de suas primeiras vítimas.
A homenagem se torna ainda mais potente com a intervenção luminosa de Paulinho 
Sacramento e de Leandro Malaquias, que projetam inédito mapping sobre o casario da 
favela enquanto a comunidade ouve a voz de Maria Bethânia.

SLAM COALKAN

Primeiro slam indigena da história reúne poetas de povos originários das 3 Américas e 
materializam profecia segundo a qual haverá uma nova consciência quando o condor (ave 
símbolo da América do Sul) voar ao lado da águia (ave símbolo da América do Norte).

30 DE OUTUBRO - 16H ÀS 18H 
RODADA BRASILEIRA DO SLAM COALKAN

31 DE OUTUBRO  - 19H ÀS 21H 
RODADA CANADENSE DO SLAM COALKAN

SLAM ESPERANÇA GARCIA

3, 4, 5 E 8 DE NOVEMBRO

Jovens de escolas públicas do ensino médio de sete estados da federação (SP, RJ, ES, 
MG, GO, CE e PI - terra de Esperança Garcia) participam do Slam Esperança (o 5º Slam 
colegial da Flup). Eles foram incentivados a escrever sobre mulheres negras, tendo como 
bússola a homenagem que a Flup faz a Esperança Garcia. Essa batalha poética encerra 
tanto a Flup quanto a exposição Enciclopédia Negra, da Pinacoteca de São Paulo.
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COPALEME
Ladeira Ary Barroso, 1 - Leme - Rio de Janeiro

SEXTA - 5 DE NOVEMBRO

17H ABERTURA DA CASA

18H ABERTURA SOLENE

18H30 SLAM ABYA YALA - 1ª RODADA
Treze poetas das três Américas disputam vagas para a Copa do 
Mundo de Poesia, a ser realizada na Bélgica em 2022.

21H SLAM ABYA YALA - 2ª RODADA 

23H SLAM ABYA YALA - 3ª RODADA

SÁBADO - 6 DE NOVEMBRO

17H ABERTURA DA CASA

18H SLAM ABYA YALA - SEMIFINAL 1 

20H SLAM ABYA YALA - SEMIFINAL 2

DOMINGO - 7 DE NOVEMBRO

16H ABERTURA DA CASA

17H PRÊMIO ECIO SALLES
Flup homenageia dez parceiros fundamentais na sua história. 

18H30 FINAL SLAM ABYA YALA

Programação
        presencial

Autores
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ALESSANDRA MAKKEDA é defensora dos direitos humanos 
brasileira e uma importante ativista em questões LGBTI. Nasceu em 
1982 em Brasília e mora no Rio de Janeiro. Ela é uma mulher trans 
e ativista LGBTI, e trabalha como tradutora e intérprete em várias 
línguas, incluindo a língua de sinais.

ANA PAULA LISBOA é a mais velha de quatro irmãos, filha 
de dois pretos. Favelada e carioca de nascimento, atualmente 

divide a vida entre o Rio de Janeiro e Luanda, onde dirige a 
Aláfia e a Casa Rede, espaços de produção de arte e cultura na 
capital angolana. Entre 2011 e 2017 coordenou a metodologia 

do projeto Agência de Redes para Juventude, um ambiente 
que transforma ideias de jovens de origem popular do Rio de 

Janeiro em projetos de ação em seus territórios. Em 2018 produziu e apresentou o web 
programa “Querendo Assunto”: três mulheres que dividem um sofá numa conversa leve 
e perpassada por suas militâncias, lugar de fala e vivências. Escritora, publicou contos e 
poesias em coletâneas nacionais e internacionais e desde 2016 escreve periodicamente 

para a revista feminista AzMina e para o Segundo Caderno do jornal O Globo.

BIBI ABIGAIL articula sua criação artística tensionando poesia 
e filosofia. É uma das organizadoras do Slam Marginália e faz 
Doutorado em Filosofia pela PUC-SP. Lançou em 2020 seu livro de 
estreia, “escuiresendo: ontografias poéticas”, pela editora O Sexo da 
Palavra.

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS - 
Autor reconhecido e premiado em diversas 

partes do mundo, tem escrito e publicado 
extensivamente nas áreas de sociologia do direito, sociologia 

política, epistemologia e estudos pós-coloniais, sobre movimentos 
sociais, globalização, democracia participativa, reforma do Estado 
e direitos humanos, além de fazer trabalho de campo em Portugal, 

no Brasil, na Colômbia, em Moçambique, em Angola, em Cabo 
Verde, na Bolívia e no Equador. Os seus textos encontram-se traduzidos em espanhol, 

inglês, italiano, francês, alemão, romeno, chinês, dinamarquês e polaco.

BRUNO SENA MARTINS é pesquisador do Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra (CES/UC). É co-coordenador 
do Programa de Doutoramento Human Rights in Contemporary 
Societies e co-coordenador no Programa de extensão acadêmica 
“O Ces vai à Escola”. É docente no Programa de Doutoramento 
“Pós-colonialismos e cidadania global”. Entre 2016 e 2019 
desempenhou no CES as funções de Vice-presidente do Conselho 
Científico do CES/UC e entre 2013 e 2016 foi Co-coordenador do 
Núcleo “Democracia, Cidadania e Direito” (DECIDe) do CES/UC.

CARLA FERNANDES é  angolana, tradutora, jornalista e ativista 
cultural. Idealizadora do audioblogue Rádio Afrolis e fundadora 
da Afrolis - Associação Cultural, duas plataformas  dedicadas às 
narrativas de pessoas negras a viver em Lisboa. Organizadora e 
co-autora da coletânea de poesia Djidiu, a Herança do Ouvido 

- Doze formas mais uma de se falar da experiência negra em Lisboa (2018). Autora 
da radionovela de 10 episódios, It takes a village (2018), produzida pela rádio alemã 
Deutsche Welle. Tradutora oficial, em Portugal, das obras The Hill We Climb, Change 
Sings e Call Us What We Carry: Poems, de Amanda Gorman.

DAYANE ROCHA,  25 anos, reside em Brejinho de Tabira, 
é natural de Afogados da Ingazeira, é poetisa, declamadora, 

glosadora, produtora, compositora, cordelista e mãe. Participa 
das mesas de glosas desde 2012. Tem um cordel publicado, 
participa dos projetos De repente uma glosa e Mulheres de 

repente, com direção de Luna VitroLira.

DJAMILA RIBEIRO nasceu em Santos, em 
1980. É professora da PUC-SP, colunista do jornal Folha de S.Paulo 
e coordena a coleção Feminismos Plurais, da editora Pólen. É autora 
de O que é lugar de fala (2017), Quem tem medo do feminismo 
negro? (2018), Pequeno manual antirracista (2019) e Cartas para 
minha avó (2021), que já venderam mais de 500 mil exemplares.

DJENEBOU BATHILY é artista e slammer 
franco-maliana. Surda (poeta, cantora e 

atriz), participa de oficinas de teatro e mantém uma paixão por 
tudo o que se relaciona com as artes. Produziu o slam “Cri de 

rue” e participou da antologia “Les Mains Fertiles”, publicada por 
Bruno Doucey.

EDITH AZAM é uma escritora e poeta 
francesa, que trabalha tanto com a escrita 
como com o desenho. Foi consultora de leitura performática 
do tradicional festival Voix de la Méditerranée em Lodève. 
Seus trabalhos mais recentes são “Pour tenir debout on 
invente”, com Liliane Giraudon,  e “Animal-crépuscule”.

EDUARDO COELHO é professor de 
Literatura Brasileira do Departamento de Letras Vernáculas da 
Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Nessa mesma instituição, é pesquisador efetivo do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência da Literatura. Coordena com Beatriz 
Resende, Heloisa Buarque de Hollanda e Ilana Strozenberg o 

Programa Avançado de Cultura Contemporânea — PACC.  
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FLÁVIO GOMES é carioca. A partir de 1986 estudou História na 
UERJ e Ciências Sociais na UFRJ, terminando seu Doutorado na 
Unicamp (1997). Foi professor da Universidade Federal do Pará 
entre 1994 e 1998. É professor da UFRJ desde 1998, atuando na 
graduação e pós-graduação. Tem realizado pesquisas e estudos 
sobre escravidão, campesinato e pós-emancipação no Brasil, 
resultando em inúmeras publicações de livros, coletâneas e artigos.

FRANCISCA ARAÚJO reside em uma comunidade rural 
situada na cidade de Iguaracy, no sertão pernambucano. 

Começou a escrever por volta dos 14 anos de idade, participa 
de eventos de declamação e mesas de glosas. Participou da 

coletânea O que é poesia (2018), Coletânea das Mesas de 
Glosas do Pajeú (2019),  Antologia Literária e Fotográfica 
“Profundanças 3”, Voo Audiovisual (2019) e Coletânea da 

Mesa de Glosas da 1° Feira de Poesia do Pajeú - CEPE Editora 
(2021). É autora das glosas que compõem o cordel intitulado “Respeito não é somente/ 

No dia internacional”, no mote de Thaynnara Queiroz.

JAIME LAURIANO - Artista, vive e trabalha entre Porto/Portugal e 
São Paulo/Brasil. Graduou-se pelo Centro Universitário Belas Artes 
de São Paulo, no ano de 2010. Com trabalhos marcados por um 
exercício de síntese entre o conteúdo de suas pesquisas e estratégias 
de formalização, Jaime Lauriano nos convoca a examinar as 
estruturas de poder contidas na produção da História. 

JOANA GORJÃO HENRIQUES é uma 
premiada jornalista portuguesa. Depois de muitos anos na 

cultura, desde 2012 que se dedica à cobertura de temas ligados 
aos direitos humanos, nomeadamente racismo e pós-colonialismo 
português. Recebeu vários prêmios pelo seu trabalho, entre eles o 

Prêmio Gazeta de Imprensa em 2017.

KARINE BASSI é o pseudônimo de 
Karine Silva Oliveira, jovem periférica da 
extrema Zona Oeste de Belo Horizonte. Filha de José negro e 
Maria indigena, é escritora contemporânea marginal, feminista 
e artivista pelas causas sociais. Formada em Ciências Biológicas 
pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), foi 
a primeira da família a ingressar numa universidade pública, 
contrariando as estatísticas e o excludente sistema de seleção. 

Bassi é articuladora e produtora cultural no ColetiVoz, também produz e é atriz na 
companhia de teatro marginal periférico, Cia 5SÓ. 

ELENILDA AMARAL, nascida em 23 de fevereiro de 1987, natural 
de Tavares-PB, residente em Afogados da Ingazeira desde os 4 anos 

de idade. Filha de cantador repentista, iniciou-se na poesia como 
declamadora em 2009. Participou de três coletâneas de poesias: 

Flores do Pajeú (2017), O que é poesia (2018) e Coletânea de mesa 
de glosas (2019). A poetisa também é glosadora,  ministra oficinas de cordel, produz e 

apresenta um programa cultural na rádio Pajeú de Afogados da Ingazeira.

EMERSON ALCALDE é poeta, escritor, ativista social e 
cofundador do Slam da Guilhermina, o segundo slam do Brasil 
e primeiro a ser feito na rua. Autor dos livros (A) MASSA 
(2011), O vendedor de travesseiros (2015) e Diário bolivariano 
(2019). Com o coletivo Slam da Guilhermina organiza o Slam 
Interescolar SP com mais de 80 escolas da periferia paulistana. 

EMICIDA é Leandro Roque de Oliveira 
(São Paulo, São Paulo, 1985). Cantor, 

compositor, produtor musical e desenhista. Emicida estabelece 
um diálogo bastante profícuo entre a tradição do rap nacional 
–  marcada pela abordagem de temas sociais – e a emergência 
de linguagens e propostas estéticas exteriores a esse universo, 

provenientes em sua maioria do universo pop internacional e da 
cultura popular brasileira.

ERIVONEIDE AMARAL, natural de Afogados da Ingazeira, 
graduada em Pedagogia, professora, poetisa, declamadora, 
escritora e glosadora. Iniciou-se na poesia em 2012 como 
declamadora, já participou de várias mesas de glosas e de duas 
coletâneas de poesia: Flores do Pajeú (2017) e Mesas de glosas da 
I Feira de Poesia do Pajeú (2021).

EUGÊNIO LIMA - Dj, Ator-Mc, 
Pesquisador da cultura afro-diaspórica, Membro Fundador 

do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos e da Frente 3 de 
Fevereiro e Diretor do Coletivo Legítima Defesa. Ganhador 

de inúmeros prêmios: Prêmio Shell de Teatro de melhor 
Música 2020 por “Terror e Miséria no Terceiro Milênio”; 

Prêmio Governador do Estado 2014 com o Núcleo 
Bartolomeu de Depoimentos por “Antígona Recortada: 

Contos Que Cantam Sobre Pousos Pássaros”; Prêmio Shell de Teatro de melhor Música 
2006 por “Frátria Amada Brasil: Pequeno Compêndio de Lendas Urbanas” e Prêmio do 

Coca-Cola/FENSA 2004 de melhor música pela peça “Acordei que Sonhava”. Tem um 
ampla atuação como curador em diversas áreas.
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LÉO CASTILHO é surdo, ator, performer, educador, ativista, 
MC e produtor. Um dos idealizadores e responsável pela festa 
Vibração, Bloco Vibramão - Carnaval e produtor da Sencity 
Brasil, festas para a comunidade surda de São Paulo e produtor 
de festa do Festival de Folclore Surdo e produtor/artista do 

Festival Clin D’Oeil (França), e faz parte da empresa GDAF (EUA). Desde 2005 atua 
no setor Educativo do MAM-SP, produtor de Acessibilidade, assistente e professor de 
Performance e Corposinalizante do Programa Igual Diferente. 

 LILIA SCHWARCZ é professora sênior do Departamento de 
Antropologia da USP e Global Scholar desde 2008, em Princeton. 

Publicou vários livros como: Retrato em branco e negro (1987), 
Espetáculo das raças (1993), As Barbas do Imperador (1998), A 

longa viagem da biblioteca dos reis (2002), O sol do Brasil (2008); 
Brasil uma biografia (com Heloisa Starling, 2015), ente outros. 

Recebeu vários prêmios literários, como o Jabuti (7 vezes), o 
prêmio APCA (3 vezes), o prêmio Biblioteca Nacional e o prêmio da Anpocs de livro 

do ano em 2019.  É colunista do jornal Nexo desde 2016 e desde 2015 é curadora 
adjunta para histórias do MASP. 

LUCAS MOURA, cursando Pedagogia pela USP, é formado em 
dramaturgia pela SP Escola de Teatro (2015), pela Escola Livre 
de Teatro (2016) e pelo Núcleo de Dramaturgia do Sesi (2019). É 
também ator formado pela Cia. do Nó de Teatro (2016).

LUIZA ROMÃO é poeta e atriz. Autora 
de Coquetel Motolove, Sangria e Também 

guardamos pedras aqui, investiga as 
fronteiras entre poesia, performance e cinema. Além disso, 

participou de antologias como “Querem nos calar: poemas para 
serem lidos em voz alta”; “Antifa: Coleção Slam” e “29 poetas hoje”. 
Atualmente, desenvolve mestrado em Teoria Literária e Literatura 

Comparada (FFLCH/USP), estudando voz, poesia e slam.

MARC SMITH é criador e fundador do Movimento 
Internacional de Poetry Slam. Participou da série 
da PBS Television Os Estados Unidos da Poesia. 
Atualmente, Marc trabalha no projeto “Last Word 
Quintet”, feito em colaboração com os melhores 
músicos e compositores de Chicago, EUA. 

MARIA BETHÂNIA é uma cantora, compositora e poetisa brasileira. 
É conhecida como a Abelha Rainha da MPB ou simplesmente 

Rainha da MPB. Em 1965, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde 
começou sua carreira musical substituindo a cantora Nara Leão 
no espetáculo Opinião. No mesmo ano, assinou contrato com a 

gravadora RCA e lançou seu homônimo álbum de estreia. Com mais 
de 26 milhões de discos vendidos ao longo de mais de 50 anos de carreira, Bethânia foi 

eleita em 2012, pela revista Rolling Stones Brasil, a quinta maior voz da música brasileira

MIGUEL DE BARROS é sociólogo guineense que investiga 
temas como juventude, voluntariado, sociedade civil, meios de 
comunicação social, direitos humanos, segurança alimentar, 
migração humana, literatura e rap a partir da graduação em 
sociologia pelo Instituto Universitário de Lisboa, onde também 
se especializou em planeamento. Barros trabalhou em órgãos 
como o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau 
e o Núcleo de Estudos Transdisciplinares de Comunicação e 

Consciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É membro do Conselho para o 
Desenvolvimento da Investigação em Ciências Sociais em África.

MYNDA GUEVARA é uma rapper portuguesa, filha de cabo-
verdianos, que canta sobre como é ser mulher preta no rap. O 

sobrenome artístico é inspirado no líder revolucionário Che 
Guevara. Autora do álbum Mudjer na Rap e uma das personagens 

retratadas no documentário Mulheres do meu País, da diretora 
portuguesa Raquel Freire. 

O poeta e escritor africano Ndalu de Almeida, 
popularmente conhecido como ONDJAKI, 
nasceu na cidade de Luanda, metrópole e capital angolana, em 
1977. Sua trajetória artística passa também pela atuação teatral e 
pela pintura. Ele aproveita sua estada em Lisboa para cursar teatro 
amador, optando depois por uma especialização profissional.

PIERRE VINCLAIR - Escritor francês. 
Estudou literatura e filosofia (M1 em Foucault, M2 em 

Mallarmé, doutorado sobre a relação entre romance e épico). 
Após dez anos na Ásia (Japão, China, Cingapura), voltou para 

a Europa no final de 2019. Desde 2007, publicou vinte livros, 
incluindo dois romances, uma trilogia “épica”, uma trilogia 

japonesa, dois conjuntos de sonetos, dois ensaios sobre gêneros 
literários, três ensaios sobre poetas e um díptico “selvagem”. 
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RAQUEL LIMA é poeta, performer, arte-educadora, 
licenciada em Estudos Artísticos e doutoranda em 

Estudos Pós-Coloniais, em torno da oratura, escravatura 
e movimentos afro-diaspóricos. Tem apresentado o seu 

trabalho poético em vários países da Europa, América 
do Sul e África em eventos de literatura e performance, 

nomeadamente na Flip, Flup, FOLIO e Palavras Andarilhas. Lançou, em Outubro de 
2019, o seu primeiro livro e áudio-livro de poesia intitulado “Ingenuidade Inocência 
Ignorância (BOCA e Animal Sentimental)”. Integra o NAC – Núcleo Antirracista de 

Coimbra, a Yanda Panafrikanu e a UNA – União Negra das Artes. 

REDY WILSON LIMA é formado em Sociologia e doutorando 
em Estudos Urbanos. É pesquisador não doutorado do Centro 
Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de 
Lisboa, pesquisador colaborador do Centro de Estudos sobre 
África, Ásia e América Latina do ISIEG, membro do CODESRIA 
e da Associação Portuguesa de Antropologia e professor assistente 
convidado no Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais. 
Desenvolve pesquisas etnográficas no contexto cabo-verdiano 

nos campos da sociologia urbana, sociologia da violência e do crime, sociologia da 
juventude e movimentos sociais.

TANELLA BONI é poeta e romancista marfinense. Também 
acadêmica, ela é professora de filosofia na Universidade de 

Abidjan. É uma das figuras mais proeminentes da literatura 
africana moderna. Nasceu em Abidjan, Costa do Marfim, e fez 

seus estudos avançados na França, retornando à Costa do Marfim 
como professora de filosofia. Foi presidente da Associação de 

Escritores da Costa do Marfim de 1991 a 1997. O romance “Matins 
de couvre-feu” (Manhãs após o toque de recolher) recebeu o 

Prêmio Ahmadou Kourouma em 2004. Em 2009, ganhou o Prêmio Internacional de 
Poesia Antonio Viccaro. Sua coleção de poesia Là où il fait si clair en moi ganhou o 

Prêmio Théophile Gautier 2018 da Academia Francesa. 

TELMA TVON é rapper e escritora. Nascida em Luanda, em 
Angola, Telma vive em Portugal desde o ensino médio. Autora 
do livro “Um preto muito português”, é licenciada em  Estudos 
Africanos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
e a Mestre em Serviço Social pelo ISCTE-IUL. É também 
amante da cultura Hip-Hop, apaixonada pela defesa dos 
Direitos Humanos e a Devoradora das Literaturas Africanas.

THAYNNARA QUEIROZ é pernambucana, nascida a 22 de 
agosto de 1992, natural de Afogados da Ingazeira, no Sertão do 
Alto Pajeú. É secretária executiva da Academia Afogadense de 
Letras, glosadora, cordelista e fundadora do Clube do Cordel. 
É autora dos cordéis O Desencontro da Poesia, Semiótica 
do cuscuz e Gênesis: a origem do cangaço feminino. Em seu 
município, desenvolveu em 2019 o Projeto ‘Poesia na Escola’, 
onde produziu mais de uma dezena de cordéis com crianças 

do 1° ao 5° ano. Hoje se dedica a desenvolver o protagonismo feminino na literatura 
com mentoria individual e o projeto 365 dias de poesia.
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ROBERTA ESTRELA D’ALVA é atriz-MC,diretora, pesquisadora 
e slammer. É idealizadora e slammaster do ZAP! Zona autônoma 

da Palavra, primeiro poetry slam brasileiro e curadora do Rio 
Poetry Slam-Flup. Juntamente com Tatiana Lohmman dirigiu o 

documentário “SLAM-Voz de Levante” (2018). Em parceria com o escritor Marcelino 
Freire é curadora da sala “Falares” do novo Museu da Língua Portuguesa. 

COMIKK MG é slammaster, artista de spoken word, pesquisador, 
oficineiro, produtor e rapper. Seu trabalho enfoca posições 
decoloniais, marginais, periféricas e antirracistas. Um dos 
idealizadores do Abya Yala Poetry Slam, atuou compartilhando 
seu trabalho e gestão cultural por todo o México e em cidades 
como Barcelona,   São Paulo, Guatemala, Bogotá e Rio de Janeiro.

DANI NEGA é atriz, MC, compositora, 
beatmaker e ativista do movimento negro 

e LGBTQI+. Recebeu importantes prêmios por seu trabalho 
musical. Desde 2008 integra a equipe do ZAP! Slam, Slam SP e 

Slam BR como a personagem Xuxu. Juntamente com o poeta Tom 
Grito, foi slammaster do Slam Cúir, realizado pela Flup em 2020. 

NÚCLEO BARTOLOMEU DE 
DEPOIMENTOS – formado por Claudia 
Schapira, Eugênio Lima, Luaa Gabanini, Roberta Estrela D’Alva e 
Mariza Dantas, é um coletivo artístico paulistano de teatro hip-
hop. Ao longo de seus 21 anos de existência, criou espetáculos, 
intervenções urbanas, projetos audiovisuais, recebeu diversos 
prêmios e participou de festivais brasileiros  e internacionais. Pioneiro 
no poetry slam no Brasil, o Núcleo ancora o Slam SP e o Slam BR.

AFIBOLA SIFUNOLA UMOJA é ativista anti-racista e pelos 
direitos da comunidade LGBTQPIA+. Poeta da poesia falada há 15 
anos, recentemente participou do amigável Slam 2021, organizado 

por Abya Yala. É a coordenadora de um projeto afro-colombiano 
queer em Havana, dedicado ao empoderamento de mulheres afro-

descendentes e à alimentação de afro-descendentes.

ALBERTO SALAZAR - Ser humano que ri, 
sonha e ama. Escrevo para me entender e 
ver se descubro quem sou. Até então, continuo a explorar novas 
maneiras de “espalhar a liberdade”, como poeta, como criativo, 
mas acima de tudo como amigo. E espero que minhas ações 
saibam como recitar esse poema. Até o dia em que eu morrer.

ANDREA GÓMEZ JIMÉNEZ é atriz, professora e 
pesquisadora de Artes Cênicas. Participou de inúmeros 
projetos de teatro, performance, artivismo, dramaturgia, 
audiovisual e poesia cênica. Dentro deste último gênero, 
ele ganhou o Campeonato Nacional de Poesia Slam na 
Costa Rica três vezes (2018-2019-2020) e participou da 
Copa do Mundo de Slam em 2020. Em novembro de 2021 
será publicado seu primeiro livro: 9 poemas vencedores de 
campeonatos.

CHECHA KADENER é atriz, professora e diretora teatral 
argentina e atualmente estuda Pedagogia na UMET. 

Formou-se como Atriz Dramática, Palhaço e Atriz de 
Improvisação em várias Instituições, dentre as quais o 
Instituto Universitário Nacional de Arte (UNA Atual), 

Centro Cultural San Martín, Centro Cultural Ricardo 
Rojas e Escola Internacional de Improvisação LPI. Em 

2020, depois de se tornar a representante da Cidade de Buenos Aires, participou do 
Argentina Slam, ao lado de outros campeões de diversos slams de 

todo o país, coroando-se com o primeiro lugar.

CHRISTIAN ROMERO é poeta, 
compositor e cantor. 

JOICE ZAU é slammer, poetisa, 
declamadora, apoker, artivista, 

funcionária autônoma, finalista do 
curso de Engenharia Eletromecânica e estudante de letras. 

Nascida no município de Belize na floresta do Maiombe, 
província de Cabinda, Angolana, Africana. Joice é vice-campeã do Slam SP, vice-
campeã da Copa Lusófona, campeã da copa Lusófona feminina, 3° lugar no Slam 

Tundawala, finalista do Slam da Guilhermina e representante da mesma na Copa das 
Favelas, Campeã do Slam BR.

LUIS FERNANDO ALVIZURES PINEDA - Nascido 
na Guatemala em 4 de abril de 1991, é o caçula de 7 
irmãos, Engenheiro Mecânico Industrial de profissão, 
atualmente casado e pai de uma linda menina, participa 
do Poetry Slam Guatemala há 4 anos, amante do verso 
livre e expressão artística.

Slam Abya Yala
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NICOLE SILVA ZAPATA, filha do sul, do mar e da tempestade, 
sudaka e huilliche, atriz e escritora em construção, aluna 
final do Bacharelado em Teatro da Universidade Nacional de 
Córdoba, venceu recentemente o Campeonato Nacional de 
Poesia Slam Chile 2021 e está trabalhando em seu primeiro 
livro, “Leve seus demônios para dançar.”

NISHA PATEL é uma premiada artista 
de palavra falada queer e deficiente física. Ela foi a oitava poetisa 
laureada da cidade de Edmonton e campeã canadense individual 

de slam. Sua coleção de poesia de estreia COCONUT está 
disponível na Glass Bookshop.

Recentemente, a vida de PUTI 
FUTURISTA se baseia no quadro que 
está ocorrendo nas panelas populares 
e no movimento social que foi gerado com a crise em que a 
pandemia nos deixou – isso, e uma série de transtornos de 
personalidade.

VICTORIA EQUIHUA - Poetisa, 
feminista, integrante do coletivo Calandria com o qual 

coordena a Liga Slam de Poesia para as morras da cidade 
de Morelia. Vencedora do Slam MX 2019 nacional (México 

2019), semifinalista do slam nacional e da Coupe du Monde 
(Paris 2020), costureira, vendedora e professora, acredita na 

rebelião e na autogestão, pensa na poesia como um território 
habitado na comunidade, para ela a palavra é um espaço 

de resistência e florescer. Graduada em teatro pela Escola 
Popular de Belas Artes da UMSNH.

YAISSA JIMENEZ é escritora, poeta, 
performer e roteirista viciada em 
observação. Escritora, editora, revisora e 
desenvolvedora de conteúdo fantasma. 
Realiza ensaios e análises de opinião de 
uma perspectiva racial em diferentes 
mídias alternativas. Seus ensaios e 
artigos de opinião exploram questões 

de afrodescendência, caribenho, feminismo e proteção 
ambiental. “Ritual Papaya” (2018) é o seu primeiro livro, 
um compêndio da ilha raivosa e suave e poesia sincrética. 
Atualmente, reside na cidade de NY, onde estuda Redação 
Criativa em Espanhol na New York University NYU.

CURADORIA
RENATA TUPINAMBÁ - Seu nome indígena é Aratykyra, 

ela é jornalista, produtora, poeta, consultora, curadora, 
roteirista e artista visual. Fundadora da produtora indígena 

Originárias Produções. Colaboradora do Visibilidade 
Indígena. Há 15 anos atua na difusão das culturas indígenas e etnocomunicação. Faz 

parte  do Conselho Curador da TV Cultura - Fundação Padre Anchieta desde de 2020. 
Membro do Amotara Zabelê na Bahia, criadora do podcast Originárias, primeiro no 

Brasil de entrevistas com artistas e músicos indígenas, que integra a central de Podcasts 
femininos PodSim. Foi co-fundadora da Rádio Yandê, primeira web rádio indígena 
brasileira. Curadora do Festival Corpos da Terra -  imagens dos povos indígenas no 

cinema brasileiro (2021). Curadora da segunda mostra de Etnomídia indígena (2021). 
Curadora do Festival de Música indígena, no Indígenas BR 2021, do CCVM.

SLAM MASTER COALKAN
KATÚ MIRIM é uma rapper, cantora, compositora, atriz e 
ativista da causa indígena e LGBTQPIA+.  N’ativa vinda do 
asfalto, ela faz recorte entre o futurismo e o ancestral.

DJ SLAM COALKAN
BRYAN RODRIGUEZ é rapper, DJ, 

agente cultural e do povo Aymará 
da Bolívia. É fundador da Batalla 

Callejera, uma batalha de rimas improvisadas em espanhol em 
São Paulo. Reside em São Paulo há mais de 20 anos. Iniciou-se 

na cultura hip-hop em 2012 e, dois anos depois, começou no 
rap com seu primeiro EP, “Dialetos”, junto ao grupo PTZ.

ABIGAIL LLANQUE - Nascida na cidade de La Paz-El 
Alto (BOLÍVIA). Chegou como imigrante em São Paulo no 
ano de 2008. Começou trabalhando na costura até criar seu 
próprio negócio. Autônoma, Ativista urbana, rapper e mãe.

Maraíza Santos Pinheiro, mais 
conhecida por seu nome AMARÚ 
PATAXÓ, nasceu no ano de 2000 

em Prado, no extremo sul da Bahia. 
Sua família paterna migrou da aldeia-mãe dos Pataxó em Barra 

Velha. É uma b girl, flautista, poeta LGBTQPIA+, conhecida por 
participar de Batalhas de Mc’s. Começou a atuação aos 16 anos 

após a reintegração de posse da Aldeia Pataxó Cayh/Pequi. 

Slam Coalkan Brasil
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WESCRITOR é escritor, ator, compositor e cantor, Indígena 
do Povo Tupinambá de Olivença, nascido e criado na 
Baixada Santista-SP, tem como objetivo levar consciência, 
amor, espiritualidade, força e igualdade para todos que se 
identificam com a sua expressão. É dono do selo artístico 
Palavrando e também integrante do grupo SOS.

MC 
JANET ROGERS é uma escritora Mohawk / Tuscarora das Seis 

Nações do Grande Rio. Janet viajou ao longo de 2017-2019, 
trabalhando em várias residências em Vancouver BC, Santa Fe 

NM e Edmonton AB. Janet mora no território das Seis Nações do Grand River, onde 
coordena o selo Ojistoh Publishing. Trabalha com poesia impressa, poesia performática, 

poesia em vídeo e poesia gravada com música. É locutora de rádio, produtora de 
documentários e artista multimídia. Seus títulos literários incluem: Splitting the Heart; 

Red Erotic; Unearthed; Peace in Duress; and Totem Poles and Railroads.

DJ
DEEJAY JAMS é DJ multirracial de Tkaronto, poeta, artista 
comunitário, programadora, produtora e geek de rádio 
especializado nos anos 90 e hip-hop futurista, house, vibrações 
elétricas powwow e música para fazer você mexer.

JENNIFER ALICIA MURRIN 
- Queer, descendente das etnias 

Mi’kmaw e Settler, contadora de 
histórias e originalmente de Elmastukwek, Ktaqmkuk (Baía 
das Ilhas, Terra Nova, Canadá), agora residente em Toronto. 
Ela é duas vezes campeã nacional de poesia slam e membro 

do Seeds & Stardust Poetry Collective. Seu  livro de estreia foi 
lançado pela Moon Jelly House no outono de 2020.

K’ALII é artista de Spoken Word da Nação Nisga’a na 
Colúmbia Britânica. Seu nome significa “voltar rio 
acima” e serve como um lembrete constante para ela 
sempre retornar à cultura em seu trabalho de defesa das 
tradições de contar histórias orais.

AURITHA TABAJARA é uma escritora brasileira, poeta 
e contadora de histórias, conhecida por ser a primeira 
cordelista indígena do Brasil. O seu livro Magistério 
Indígena em Verso e Poesia foi considerado como de leitura 
obrigatória nas escolas públicas do Estado do Ceará.

Brisa de la Cordillera mais conhecida como BRISA FLOW é 
artiste transdisciplinar mapurbe, atua como cantore, produtore 

musical, performer e pesquisadore poeta.

EDIVAN FULNI-Ô é indígena nordestino 
do Povo Fulni-ô de Pernambuco e cresceu 
no Povo Pataxó Hã hã hãe no Sul da 
Bahia. Já em sua idade adulta começou 
a escrever para expor seus pensamentos 
sobre o universo indígena na política, cultura e diáspora. Cantor 
e compositor, transforma suas letras em música desde 2016, 
quando entrou na universidade e conheceu outros indígenas e se 

fez mais presente ao movimento e articulações dos povos indígenas do Brasil. Com a 
crescente retomada dos povos indígenas na arte, o poeta, cantor, compositor e artista 
Edivan Fulni-ô vem fazendo parte desta demarcação artística.

IAN WAPICHANA é poeta, slammer, rapper, cantor, produtor 
audiovisual e compositor. Nascido em Roraima, ele é do 

povo Wapichana. Faz parte da juventude indígena que passa 
os valores culturais da resistência, força e espiritualidade em 
suas expressões artísticas. A ancestralidade é o guia de suas 

mensagens de paz, cura mas também da realidade de descaso aos 
povos indígenas de norte a sul do Brasil.

KANDU PURI é rapper, poeta e indígena 
urbano do Rio de Janeiro. Em meio à destruição desta terra e 
às consequências do constante genocídio e etnocídio de seu 
povo indígena, originário dos quatro estados do Sudeste, o povo 
Puri. Em combate, Kandu faz parte do grupo de revitalização da 
língua e cultura Puri: Txemím Puri - um grupo protagonizado 
apenas por indígenas Puri comprometidos com o povo, seu 
lugar na história e no presente, a verdade da língua e cultura.

OXÓSSI KARAJÁ - Filho do rio Araguaia e do encontro 
entre o povo Karajá e remanescentes quilombolas. Poeta e 
rapper, reside em Brasília, onde atua como agente cultural 

e professor. Através da música expressa sua revolta com 
a destruição das florestas e rios. Suas poesias são em 

português, yorubá e Iny Rybè  (idioma do povo Karajá).

Slam Coalkan
TORONTO INTERNATIONAL FESTIVAL OF AUTHORS
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Janelle “ECOABORIJANELLE” Pewapsconias é  uma artista 
nehīyaw multidimensional de Spoken Word  baseada na 
Primeira Nação das 6 Pradarias do Tratado de Little Pine. 
Sua dedicação em homenagear a Terra a inspira a ler, atuar e 
projetar para falar sobre as formas indígenas de ser, conhecer 
e prosperar, apesar do colonialismo de colonos em curso no 

Canadá. Influenciada pelo poetry slam e pelos costumes de contar histórias orais Cree, 
a ecoaborijanelle deu uma palestra no TEDx, competiu nacionalmente duas vezes e 
publicou no American Indian Culture Research Journal.

JUAN SANTIAGO TELLEZ (Juan Sant) é um escritor indígena 
Tutunaku, México. Em seus escritos, ele torna visíveis as 

situações vividas por pessoas que migram do campo para a 
cidade. Temas como discriminação racial, abuso e violência 

social são abordados em sua obra, que alguns consideram poesia. 
Já que em cada obra se destaca a particularidade com que Juan 
compõe e interpreta suas criações, onde a língua tutunaku (sua 

língua nativa) e o espanhol se misturam.

KAHSENNIYO é artista de Spoken Word de Mohawk Nation 
Wolf Clan. Começou a utilizar sua poesia como uma ferramenta 
para mudança social e envolvimento comunitário em 2008 e seu 
trabalho é centrado nas questões indígenas. Seu objetivo é educar 
os não indígenas sobre as lutas, belezas e realidades dos povos 
originários. Além disso, seu trabalho tenta criar momentos de 
compreensão, conexão e cura para os povos indígenas. 

ZOEY ROY é uma poetisa Nehithaw-Dené 
Métis, diretora criativa, educadora, pesquisadora e ativista de 

Saskatoon, Saskatchewan, Canadá. Usa a poesia como terapia e 
seu trabalho muitas vezes sintetiza o caleidoscópio de espelhos 
que vê ao seu redor. Tem como principal fonte de inspiração a 

situação dos povos indígenas - particularmente a maneira como as 
mulheres indígenas interagem local e globalmente como resultado 

do drama violento de um estado-nação em andamento.

SARAH LEWIS é Ojibwe and Cree e artista de Spoken Word 
de Curve Lake First Nation, Ontário. Ela é uma orgulhosa 
integrante da equipe Peterborough Poetry Slam de 2019, 
bem como uma semifinalista nacional no Festival Canadense 
de Spoken Word 2019. Mais recentemente, foi selecionada 
como a primeira poetisa laureada de Peterborough, Ontário. 
Sua poesia destaca as lutas e, mais importante, a resiliência 
dentro das comunidades indígenas.

ADERALDO LUCIANO é doutor e mestre em Ciência da 
Literatura pela UFRJ, pesquisador da poesia do povo, poeta, 
escritor e músico. Autor dos livros Era um espinho no olho 
e a flor da lira no peito (Areia Dourada, 2021), O nome do 

cantador (Areia dourada, 2021), Quero morrer na caatinga 
(Areia Dourada, 2018), Romance do touro Contracordel 

(Adaga, 2017), entre outros. 

CAROL DALL FARRA é poeta, rapper, slammer e graduanda em 
Geografia pela UFRJ. Estrelou o curta Mc Jess, pelo qual recebeu o 
prêmio de melhor atuação do festival Mix Brasil, o maior festival 
LGBTQI+ da América Latina. Foi uma das poetas convidadas 
para realizar a primeira batalha de slam no Rock in Rio em 2019. 
Seu poema Na ponta do abismo foi publicado no livro Querem 
nos calar: poemas para serem lidos em voz alta.

DJ $OPHIA é a mais jovem e promissora representante 
dos toca-discos. Começou sua carreira em 2015, após 

participar do projeto “O Futuro do Hip Hop”.  Aos 20 anos 
Sophia, explora universos que compõem música, poesia, 

cinema e moda. 

EMERSON FACÃO é poeta, 
músico, educador, pesquisador e 
professor de Filosofia. É graduado 
pela UERJ e possui mestrado e doutorado em Filosofia pela 
PUC-Rio. Desenvolve seu trabalho na área de Filosofia, Arte e 
Educação, com ênfase em História da Filosofia Antiga, Ética, 
Política, Estética e Filosofia da Linguagem. Atua principalmente 

nos seguintes temas: Natureza, Cultura, Saúde, Poética, Sofística, Pré-socráticos, 
Literatura Grega, Latina, Indígena e Egípcia.

IVAN SANTOS nasceu na Paraíba, nordeste do Brasil, onde 
através dos séculos a cultura popular tornou-se o resultado 

da mistura de elementos indígenas, africanos, portugueses e 
árabes. Foi ali que começou a fazer música, antes de migrar 

para o Rio de Janeiro, onde viveu 13 anos como músico 
profissional e compositor. Nesse tempo, além dos shows, 

compôs para a televisão, teatro e até as canções de um musical 
para a atriz Cláudia Raia.

Slam Esperança Garcia
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KAÊ GUAJAJARA é indigena do povo Guajajara, cantora, arte 
educadora, atriz e autora do livro “Descomplicando com Kaê 
Guajajara - O que você precisa saber sobre os povos originários 
e como ajudar na luta antirracista”.

MANU DA CUÍCA é escritora e 
compositora, com cerca de 20 músicas 

gravadas, um musical encenado, 
premiações em dois festivais e oito textos, entre contos e 

crônicas, publicados em coletâneas. Escreve para blocos de 
carnaval e escola de samba, tendo sido uma das compositoras 

do samba da Mangueira de 2019, vencedor do carnaval, 
premiado com Estandarte de Ouro e gravado por Maria 

Bethânia e Leci Brandão, e do samba da Mangueira de 2020. Formada em letras pela 
UERJ e cria do bar Bip-Bip, é filha de uma meia-ponta com um ponta de lança.

LUNA VITROLIRA é pernambucana, escritora, poeta, 
cantora, atriz, performer, apresentadora, redatora, criadora 
de conteúdo, educadora, professora de Literatura Brasileira 
e de escrita criativa, pesquisadora, licenciada em Letras/
língua vernácula e Mestra em Teoria da Literatura, pela 
UFPE. Desenvolve pesquisa acadêmica com ênfase em 
poética das vozes e poesia de improviso.

MIDRIA é estudante de Ciências 
Sociais, poeta, slammer, slammaster do Slam USPerifa e 

membra do coletivo Sarau do Vale. Em 2018, foi ganhadora do 
ZAP! Slam e viralizou com a poesia “A menina que nasceu sem 
cor”. Tem duas fanzines publicadas. Vinda do extremo leste de 

São Paulo, vê na poesia um caminho de emancipação e cura. 
Tem dois livros publicados e participou de diversas coletâneas, 

dentre as quais Carolinas, organizada pela Flup.
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