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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, antropólogo, cientista político e pós-
doutor em Filosofia Política. É professor visitante da UFRJ, professor aposentado 
da UERJ e ex-professor do IUPERJ e da UNICAMP. Foi visiting scholar nas 
Universidades Harvard, Columbia, Virginia e Pittsburgh. Publicou 20 livros, 
dos quais os mais recentes são “Desmilitarizar; segurança pública e direitos 
humanos” (Boitempo, 2019), “O Brasil e seu Duplo” (Todavia, 2019) e “Dentro 
da noite feroz; o fascismo no Brasil”(Boitempo, 2020). Foi Secretário Nacional 
de Segurança Pública, Sub-Secretário de Segurança Pública e Coordenador de 
Segurança, Justiça e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro, além de Secretário 
Municipal de Prevenção da Violência em Porto Alegre e Nova Iguaçu.

SHELL

Se eu falar, “Shell”, você provavelmente vai pensar em postos de combustível... Não 
está de todo errado. 

Mas você sabia que, há mais de 100 anos no Brasil, a Shell é uma empresa de energia 
integrada com participação em exploração e produção de petróleo e gás natural, 
biocombustíveis, lubrificantes, soluções baseadas na natureza e no desenvolvimento 
de energias renováveis? Investimos pesadamente em pesquisa e tecnologia por aqui, e 
nossos programas sociais e patrocínios têm foco em empreendedorismo e educação.

Este ano lançamos – ou melhor seria dizer celebramos – uma nova parceria com a 
Flup, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.  Iniciativa que traz um olhar de 
diversidade e inclusão; de reconhecimento da potência cultural e criativa que reside 
nas periferias.

Toda essa força merece destaque, visibilidade fora dos círculos e territórios mais 
óbvios e próximos.  Precisa ser amplificada. Já está mais do que na hora. 

É uma honra fazer parte desse projeto.

INSTITUTO CULTURAL VALE

O Instituto Cultural Vale acredita no poder transformador da cultura. Estar ao lado 
de iniciativas como a Flup é fortalecer a cultura brasileira e sua diversidade. Com 
o tema de 100 anos do Modernismo Negro, a festa reverencia a cultura negra e 
seu papel de protagonista de levar importante parcela da cultura popular brasileira 
para o mundo, como a chegada do grupo Oito Batutas a Paris. O simbolismo desta 
festa é enorme pelo tema que apresenta e por acontecer em região do Centro do 
Rio de Janeiro chamada de Pequena África.

A Flup foi criada para fortalecer o papel das favelas e territórios tradicionalmente 
excluídos nos debates sobre literatura e leitura. Desde então, forma novos 
agentes de cultura e incentiva a experimentação, a produção literária e o poder 
transformador da leitura para todos e todas. Com o passar dos anos, a festa 
agregou também reivindicações necessárias aos seus temas, destacando a 
pluralidade das manifestações culturais de nossa gente e reforçando a visibilidade 
daqueles que as fazem.  

Para o Instituto Cultural Vale patrocinar a Flup é contribuir, no presente, com a 
construção de caminhos para um futuro de oportunidades. 
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ITAÚ CULTURAL

O ano de 2022 marca um momento especial na cultura brasileira: completam-se cem 
anos de um evento histórico – a Semana de arte moderna – que se tornou um divisor 
de águas. A literatura, a música e as artes visuais do país se referem à Semana como 
um momento de renovação de práticas e perspectivas artísticas. No entanto, esse 
panorama é incompleto.

Cabe recuperar outros pontos de vista, outras vivências, outras interpretações do 
que é o Brasil. Essa tarefa marca a edição deste ano da Festa literária das periferias 
(Flup), que se dedica ao modernismo negro. Que outras histórias do país precisamos 
conhecer?

O Itaú Cultural (IC) apoia a Flup desde 2012. Com isso, reafirma o seu compromisso 
com a arte brasileira, em particular com a literatura. Essa ação integra as atividades 
realizadas na sede e a produção de conteúdo – vídeos, podcasts e textos – publicado 
no site itaucultural.org.br, entre outras casas digitais da organização. 
 Ao longo do ano, traremos também materiais dedicados a repensar o legado da 
Semana de 1922. Acompanhe as publicações no site e nas nossas redes sociais.

Itaú Cultural

FORD FOUNDATION

Uma homenagem aos 100 Anos de modernismo Negro!

É inspirador ver a Flup 2022 comemorar em sua 11ª edição os 100 anos de Modernismo 
Negro. A principal Festa Literária das Periferias faz, mais uma vez, a escolha perfeita 
para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna no Brasil. Questionando uma 
narrativa que apresenta o modernismo apenas pela intelectualidade paulistana, e que 
esquece da centralidade da cultura negra na construção artística de nosso país.

Em 2022, a festa acontece na região da Pequena África, no Centro do Rio de Janeiro. Não 
poderia ser mais assertivo, pois reforça a necessidade de preservarmos nossa história.

A Flup tem sido um espaço de fluxo, circulação e compartilhamento de saberes. E nesse 
período no qual vivemos desafios diários, permeados por uma crise sanitária, social, 
política, econômica e cultural, a Fundação Ford tem orgulho em fazer parte desse 
momento e poder contribuir para que a Festa continue 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. 

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 mecanismo de fomento que busca estimular o encontro 
da produção cultural com a população.

INSTITUTO IBIRAPITANGA

O Instituto Ibirapitanga, que desde 2017 apoia organizações e iniciativas voltadas à 
promoção da equidade racial no Brasil, tem enorme satisfação em contribuir, pelo 
quinto ano, para a realização da Flup. A Festa Literária das Periferias dá continuidade 
à sua tradição de inventar novas formas de fazer e pensar a cultura, promovendo 
importantes mudanças nesse campo. O faz centralizando a representação simbólica e 
política da população negra, um dos eixos prioritários no programa Equidade racial do 
Ibirapitanga. Nesta nova edição, a Flup reafirma sua prática de reconfigurar narrativas 
sobre o Brasil, com uma celebração ao “modernismo negro”, homenageando nomes 
como Lima Barreto, Pixinguinha e Josephine Baker, por meio do diálogo com gerações 
atuais de autores e artistas que herdaram dos homenageados um rico legado artístico 
e cultural. Mais uma vez, a Flup proporciona espaço de visibilidade à arte negra e de 
periferias, alçando-a a novos patamares na história brasileira.
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23H SHOW DA MAJUR 
PALCO MÚSICA 

16 QUARTA-FEIRA 

14H PERIFA NA FLUP
MESA: PERSEGUIÇÕES RELIGIOSAS - ONTEM , HOJE E SEMPRE
LÚCIA XAVIER, WESLEY TEIXEIRA, MÃE MÁRCIA MARÇAL E
MURILO ARAÚJO / MEDIAÇÃO: MAJU COUTINHO
Deus é Amor, diz uma das mais populares seitas neopentecostais do Brasil. 
Mas foi em nome do Senhor, qualquer que seja o seu nome, que mais se 
matou na história da humanidade. O Brasil também tem suas inquisições 
redivivas, que proliferaram na Era Bolsonaro particularmente no Rio de 
Janeiro. Que este debate nos faça sonhar com um país carinhoso, se vale a 
referência a um dos artistas homenageados por esta Flup.
AUDITÓRIO

17H30 BATALHA DE RIMA MARGINOW
Comandada pelo escritor e poeta Jessé Andarilho, a batalha Marginow é 
entretenimento e resistência cultural. Há 7 anos vem cumprindo seu papel 
social, ocupando o Viaduto Madureira com sua essência undergroud. É um 
espaço de liberdade de expressão, desenvolvimento artístico e pessoal do 
movimento de rua no melhor estilo marginow.
PALCO MÚSICA

18H SARAU TRANSVISIBILIDADE 
Artistas transexuais, negres e independentes  usam a poesia e a performance 
para  refletir os impactos do preconceito racial e transfóbico que sofrem 
cotidianamente. 

AUDITÓRIO 

19H MESA: MATRIARCADO DAS TIAS BAIANAS
ELIANA ALVES CRUZ E FLÁVIA OLIVEIRA
MEDIAÇÃO: ALESSANDRA TAVARES
A diáspora baiana para o Rio de Janeiro no final do século XIX teve as “Tias” 
e suas casas como protagonistas da cena cultural carioca do início do século 
XX. Personagens célebres, como a Tia Ciata, permanecem como esteios 
da herança africana no Rio de Janeiro. Eliana Alves Cruz e Flávia Oliveira  
conversam sobre a força e ensinamentos desse matriarcado.
PALCO DEBATE

20H30 ENCONTRO DE OGÃS 
100 ogãs reunidos na Pequena África para saudar Luiz Angelo da Silva, o 
Mestre Bangbala, o ogã mais antigo do país. 
PALCO MÚSICA

22H SHOW DE AWURÊ DE MADUREIRA 
PALCO MÚSICA 

17 QUINTA-FEIRA 

14H PERIFA NA FLUP
MESA: TINTA PRETA
CAMILLA ROCHA CAMPOS, ELIAN ALMEIDA E GABRIELA MARINHO
MEDIAÇÃO: LIDI OLIVEIRA
Não à toa um dos temas mais debatidos nesta Flup é o das artes visuais. Foi 
um dos mercados mais fechados da história, um seleto clube da branquitude. 
A empoderada juventude periférica aprendeu a hackear as galerias, 
ocupando cada vez mais espaço em suas paredes, participando ativamente 
dos debates de vanguarda tão próprios desse mercado.
AUDITÓRIO

16H ATAQUE POÉTICO
CAROL DALL FARRA, SABRINA AZEVEDO E DUDU NEVES
O encontro de quatro poetas do Rio de Janeiro é gerado na grandeza da 
palavra que o SLAM se torna o meio de fazer escoar. Com o pulsar do 
significado da vida como fio condutor, este ataque ironicamente trará paz 
aos corações dos que precisam de paz mas já não sabem o que fazer para 
encontrar com ela. Venha pronto pra entender o que só a palavra resolve.
AUDITÓRIO 

16H30 EXPERIÊNCIA AFROFUNK - MESA: ESCOLA INSUBMISSA DE MULHERES
QUE TRABALHAM COM O CORPO
MC NANINHA, TAI RODRIGUES E THAY FLOW
MEDIAÇÃO: TAÍSA MACHADO
Para homenagear a herança e as trilhas de caminhos abertos por Josephine 
Baker, a primeira popstar negra da história, reunimos um time de artistas que 
não só trabalham com o próprio corpo como ditam comportamentos que 
abrem novas possibilidades para mulheres negras, indígenas e periféricas. 
O que pensa a artista que, em uma sociedade violenta, que hipersexualiza e 
maltrata o corpo de mulheres, escolhe ser  insubmissa?
PALCO DEBATE 
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Museu da História e da Cultura
Afro-Brasileira - MUHCAB 

11 SEXTA-FEIRA

18H ESCOLA DE SAMBA VIZINHA FALADEIRA 
PÁTIO

19H RODA DE SAMBA RETRÔ COM RENAN DE OLIVEIRA
PÁTIO 

20H30 VELHA GUARDA DO IMPÉRIO SERRANO 
PÁTIO

 

12 SÁBADO

17H GRUPO CULTURAL CAXAMBU DO SALGUEIRO  
PÁTIO

18H JONGO DA SERRINHA
PÁTIO

19H30 COCO DA MÃE BETH DE OXUM 
PÁTIO

13 DOMINGO

16H30 PROGRAMAÇÃO INFANTIL
BAILINHO DA ELIS MC
PÁTIO

18H CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
NOS MARES DE JOÃO CANDIDO - O ALMIRANTE NEGRO 
COM GRACIANA VALADARES
AUDITÓRIO

19H30 SARAU DA ESPERANÇA 
Lançamento do livro Cartas para Esperança, resultado do processo formativo 
da Flup de 2021.

PÁTIO 

20H30 RODA DE SAMBA NÓ NA MADEIRA
PÁTIO

 

 

14 SEGUNDA-FEIRA

NÃO HÁ PROGRAMAÇÃO

15 TERÇA-FEIRA

 18H ESPETÁCULO TEATRAL “CANÇÕES DE AMOR DE UMA BIXA VELHA”
COM MÁRCIO JANUÁRIO
Versão teatral do filme  dirigido por André Sandino, que recebeu cinco 
prêmios de melhor documentário e um prêmio de melhor intérprete. 
Monólogo é dirigido por Hugo Germano e tem repertório escolhido por 
Geovani Martins, dois talentos revelados pela Cia Completamente Solta. 
Vitor Trope e Geovani Martins tocam violão.

AUDITÓRIO 

19H30 RODA DE SAMBA PRA ELAS
PÁTIO

20H30 BLOCO PRATA PRETA 
PÁTIO

PROGRAMAÇÃO INFANTIL – SALA SONIA ROSA

17H PALHAÇO WIL WILL

17H30 PODCAST LIVROPOD AO VIVO COM ATORES MIRINS
COM MIGUEL ANGELO E PRETINHAS LEITORAS

18H CRIANÇAS E SUAS LEITURAS – PRETINHAS LEITORAS 






































