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Não há como não lembrar que é por uma avenida chamada Brasil que se chega 
à Maré de Marielle Franco, onde terminaremos o histórico ano de 2022 numa 
parceria com as inventivas mulheres da Redes da Maré. É o Brasil e tão-somente 
o Brasil que nos aproxima (ou nos afasta) de uma das mais emblemáticas 
comunidades populares do Rio de Janeiro, onde nada menos que 140 mil pessoas 
moram e se amam e recriam a relação com o centro. Nós poderíamos inverter essa 
fronteira, dizendo que é por uma avenida chamada Brasil que se sai da Maré. 
Todas as pessoas envolvidas na 12ª edição da Flup trabalham no sentido de borrar 
as fronteiras que afastam ou aproximam o Brasil da Maré. Mas não há como negar 
que, muito mais do que definir o que é centro e o que é periferia, é essa cisão que 
permite que o estado entre ali com caveirões, fuzis e pés na porta, num desrespeito 
genocida que um dia a História há de condenar.  A partir dali se define inclusive se 
uma criança com o uniforme escolar tem o direito à vida. É seguro?, perguntam-
nos inclusive alguns de nossos mais importantes parceiros.  Está dando pra ir?, 
naturalizam a dúvida.
Se insistirmos com essa metáfora territorial podemos chegar à imagem de que 
há uma Maré na fronteira do Brasil – e que essa Maré, como todas as Marés, tem 
como principal característica ser regida por ciclos. Espera-se de tudo de uma Maré, 
menos que ela seja hoje o que já foi um dia ou que se repita amanhã como a vemos 
agora. Seu indo-e-vindo-infinito nos leva a questionar inclusive se ela é a mesma 
quando a olhamos em dois momentos distintos, como já sugeria Heráclito antes 
mesmo de começarmos a Era Cristã.
A Maré de hoje não é a mesma de 20 anos atrás, quando num outro momento 
histórico o Brasil elegeu um metalúrgico para a Presidência da República. O 
próprio Lula, ao vencer uma eleição que teve como mote + livros - armas, já não é 
o mesmo do início do milênio, que por sua vez não era o Metalúrgico do início da 
Redemocratização. Também mudou a ideia que tínhamos de periferias e ainda mais 
sua relação com o centro, como bem o sabem e bem o tentam traduzir os artistas 
da performance que convidamos para as quatro batalhas poéticas – envolvendo 
de indígenas a secundaristas da Maré, de cubanos a guatemaltecos, de acreanos a 
baianos, num narrativa não binárie, decolonial e acima de tudo vibrante. 
É por tudo isso que o convidamos para esse momento único na Flup, cujo mote 
não podia ser outro senão Uma Maré de Periferias. Que ela invada o Brasil. Que o 
Brasil invada a Maré. E nesses fluxos e refluxos possamos enfim apagar as fictícias 
linhas que nos separam de nós mesmos.

JULIO LUDEMIR
Diretor geral da Flup

Ecio Salles nos deixou em 2019, mas posso afirmar que ele não morreu. Não 
somente porque eu acredito na imortalidade da alma, mas especialmente pelo fato 
de que nos imortalizamos através de nossas obras.
E testemunhar o lançamento da biografia do Pai Santana (1932 – 2011) nos dá esta 
prova. Os últimos dois anos de vida do Ecio foram dedicados à pesquisa da vida e 
obra do lendário massagista do Vasco, seu time de coração.
Foram muitas histórias de encontros e desencontros, algumas até muito 
engraçadas e sempre regadas de bom papo e cerveja. Infelizmente ele não segue 
entre nós para ver a entrega do que foi produzido a partir desta grande aventura, 
mas nós, que amamos o Ecio, estamos em festa ao ver que valeu a pena todo o 
esforço.
Nosso convite é para que, ao ler o livro, você possa mergulhar na história de vida 
inspiradora do Pai Santana, que encanta e faz brilhar os olhos não só de quem 
curte futebol. As páginas guardam também o grande amor do Ecio pelo Vasco da 
Gama, amor este que já se traduziu em movimento quando ele criou por volta de 
2012 o Vascultura, uma forma de aproximar sua paixão pela Cruz de Malta e a 
Cultura, que foi seu campo de atuação e militância ao longo da vida.
Certamente há no Orún uma grande celebração!!

Viva o Pai Santana! Viva o Ecio Salles!

DANI SALLES
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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, foi lançada na décima segunda Flup.

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.

SHELL

Presente no Brasil há 109 anos, a Shell sempre contribuiu diretamente para o 
desenvolvimento social, econômico e cultural do país, com foco particular na 
geração de valor compartilhado para comunidades nos locais onde opera.

No âmbito da cultura, a companhia realiza, desde 1988, o Prêmio Shell de 
Teatro, uma das premiações mais tradicionais da classe artística nacional, com 
reconhecimento anual para os destaques nos palcos do Rio de Janeiro e de São 
Paulo. Ao longo da história, a empresa também apoiou a cultura nacional através 
do Prêmio Shell de Música e Shell Open Air.

 Para reforçar sua presença neste território, a empresa se tornou patrocinadora 
master da Festa Literária das Periferias - Flup, que em 2022 celebra os 100 Anos do 
Modernismo Negro, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O patrocínio, 
que ajuda a democratizar o acesso à cultura, está inteiramente alinhado à 
estratégia global da companhia, que tem como um de seus eixos centrais a meta de 
impulsionar vidas. Para a Shell, ser a patrocinadora master de um evento assim é 
mais do que promover cultura, diversidade e inclusão: é impulsionar o progresso.

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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ITAÚ CULTURAL

Em 2022, completa-se uma década de apoio do Itaú Cultural (IC) à Festa Literária 
das Periferias (Flup), e nada melhor que fechar o ano reforçando essa parceria.

Esta ação vem na sequência de uma série de outras realizadas pela organização 
que, ao longo do ano, estiveram à serviço da arte brasileira. Do educador e filósofo 
Paulo Freire ao dramaturgo Dias Gomes, os efeitos da palavra escrita – seja no 
palco, seja na escola – estiveram em foco. Já com Lia de Itamaracá, seguimos sua 
relação com a música.

E, neste mês do último ciclo de eventos da Flup em 2022, trazemos outra atividade 
nesse sentido: a instalação “Perder a imagem”, criada pelo músico Tiganá Santana, 
homenageia a historiadora e poeta Beatriz Nascimento, nome de destaque no 
ativismo negro.

Por outro lado, reencontramos na Flup nomes que marcaram o IC. A escritora 
Conceição Evaristo, por exemplo, foi em 2017 um dos focos do programa 
Ocupação, que promove mergulhos na obra de criadores brasileiros (visite: 
itaucultural.org.br/ocupacao).

Esperamos que essa parceria e esses diálogos sigam ocorrendo, e convidamos o 
público da festa a conhecer nosso site – itaucultural.org.br –, que exibe nossa agenda 
cultural e uma ampla produção de conteúdo dedicada a todas as áreas de expressão.

Itaú Cultural

REDES DA MARÉ

Em dezembro de 2022, o Conjunto de Favelas da Maré receberá pela primeira vez a 
Festa Literária das Periferias, em parceria com a Redes da Maré.

A Redes da Maré é uma organização da sociedade civil, oriunda da mobilização 
comunitária a partir dos anos 80, nas favelas da Maré. Nossa missão principal é tecer 
as redes necessárias para efetivar os direitos da população do conjunto de 16 favelas 
da Maré, onde residem mais de 140 mil pessoas. 

Temos um vasto histórico que vai desde a incidência política para diminuir a 
letalidade policial nas favelas até a programação da Biblioteca Lima Barreto, espaço 
especializado em difundir a literatura nas 16 favelas. 

Para além da literatura, entendemos que a arte e a cultura são direitos que precisam 
ser plenamente efetivados nas favelas e periferias do Brasil. Por isso, desenvolvemos 
ações como a Mostra Maré de Música; o Centro de Artes da Maré, em parceria com 
a Lia Rodrigues Cia de Danças; realizamos a cogestão da Lona Cultural Municipal 
Herbert Vianna e demos início à Casa Preta da Maré. 

Redes da Maré e Flup dão as mãos neste momento histórico, de intensa mobilização 
na Maré. Slams, shows, rodas de conversa, formações comporão uma programação 
que vem sendo gestada conjuntamente. 

O encontro entre Flup e Redes da Maré fortalece não só as 16 favelas do Conjunto, 
mas marca mais um passo na caminhada em direção ao direito à arte e a cultura, 
bem como a inscrição do Conjunto de Favelas da Maré, território com 62,1% de 
população preta e parda, nos debates acerca do centenário de morte de Lima Barreto. 

A Maré abre suas portas para a Flup.

Direção Redes da Maré

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 conectando-se à 
representação simbólica e política da população negra. Nesta nova edição, a Flup 
reafirma sua prática de reconfigurar narrativas sobre o Brasil, com a continuidade 
das homenagens a Lima Barreto e uma retomada da territorialidade periférica, 
situando-se na Maré. O subúrbio, as periferias, as vozes das mulheres, pessoas 
negras, indígenas e LGBTQIAP+, bem como a memória de Marielle Franco são 
celebrados e ganham importante palco no movimento intenso de descentralização 
literária que a Flup realiza.
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    MAIS DO QUE A FALA,
PRECISAMOS LIBERAR A ESCUTA.

Quilombo, ato de aquilombar-se, 
estar próximo, reunindo forças, ideias, 
esperanças, propósitos, proposições e 
vontade de partilhar do comum. Assim 
é o quilombo literário do Lima, um 
espaço de reflexão crítica e política onde a musa das letras do escritor Lima Barreto 
no íntimo de sua subjetividade tem nos exigido constrangimentos. Sim, pois a 
literatura produzida pelo escritor nos idos de 1920 tem se colocado mais atual que 
nunca. O Brasil desenhado por Lima, que vivia seus ensaios de República, ensaio de 
Democracia, ensaio de Sociedade, e por que não?, ensaio de Humanidades, cem anos 
depois continua ensaiando. A literatura de Lima tem nos exigido constrangimentos. 
Nos idos de 1922, quando os salões elitizados de São Paulo se organizavam em 
sua forma estética, ética, filosófica e política para recepcionar a Semana de Arte 
Moderna, houve quem passasse ao largo deste movimento. Costurando nas 
ruas a radical modernidade do espírito, mais modernos que os modernistas e 
desencaixados de qualquer tipo de presunção crítico literária, Lima Barreto clama 
em nossas mentes a atualização de nossa ancestralidade. 
O momento é de se afetar, de incidir, de refletir que a radical modernidade é 
negra. Este movimento só é possível pautado na ideia de autorias e por isto um 
Quilombo para Lima. Adentrar seu universo narrativo, através das crônicas, da 
ficção, dos contos ou dos romances, é compreender a subversão pelas letras já que 
serviu à literatura a autenticidade dos temas subalternizados. Pobres, mulheres 
negras, homens falidos, funcionários públicos, jornalistas medíocres, personagens 
do cotidiano. Os que desenharam a cidade de trem e sentiram na pele o peso da 
exclusão.
Irônico seria excluir este autor da festa, mas assim o fizeram e não iremos, nós, 
incorrer no mesmo erro no ano do seu centenário. Nosso país começa a olhar 
para espelhos mais fiéis a sua imagem e semelhança, e, neste movimento, Lima é 
convidado especial da celebração, pois na busca por respiros a fim de (re) existir e 
(re) imaginar futuros possíveis é na taça dele que vamos beber.

AngélicA FerrArez 
Curadora do Quilombo do Lima

Todos os dias, desde sempre, vítimas ou sobreviventes de violência sexual e de 
gênero se manifestam. Seja para um pai, um ente querido, um colega, um professor, 
um padre, um policial, um jornalista... Seja com palavras, desenhos, assumindo 
comportamentos arriscados, promovendo automutilação, mergulhando em crises 
de depressão ou atitudes enganosas de supercompensação. Todos os dias, as 
vítimas se manifestam. Não é a palavra delas que deve ser divulgada, mas a nossa 
capacidade de ouvir e poder dizer: Eu te escuto, eu acredito em você, você não está 
sozinha, a culpa não é sua, pode contar comigo.
É isso que as vítimas de todas as idades devem ouvir quando desejam revelar seu 
sofrimento e falar sobre as ofensas ou crimes direcionados a elas.
Isto é o que qualquer sociedade moderna deveria poder dizer, organizando-se para 
prevenir crimes (educação, acesso à justiça, sanções exemplares), para acolher a 
palavra das vítimas, protegê-las e apoiá-las (formação de assistentes sociais, médicos, 
polícia, criação de “delegacia de mulheres”, cursos de saúde e reparação para vítimas). 
Cabe à sociedade criar as condições de escuta, respeito e a segurança necessária. 
Além disso, é dever da sociedade implementar a infraestrutura, os equipamentos e 
as ferramentas conceituais para evitar a violência e coibi-la. 
Cinco anos depois do #MeToo, o patriarcado está longe de cair, a voz das vítimas 
ainda é pouco ouvida, os perpetradores de ofensas e crimes sexuais ainda têm o 
mesmo sentimento de impunidade. 
Eu acredito em você, eu te escuto, você não está sozinha, você não é culpada, pode 
contar comigo. É o que diremos às mulheres que participarem do Dia da Escuta, no 
dia 4 de dezembro de 2022, durante a Flup 22, no Rio de Janeiro.

Audrey PulvAr

Idealizadora da Dia da Escuta 

o quilombo
   do lima
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ESCUTATÓRIAS AFETIVAS POR UM MUSEU DA SORORIDADE

Caríssima Mulher,
Esperamos que esta carta lhe encontre bem!
Mulher, estamos aqui reunidas, atentas e fabulando sobre a criação de um MUSEU 
DA SORORIDADE. A partir de um convite feito pela Flup à Universidade das 
Quebradas, construímos a ação Escutatórias Afetivas, que tem o compromisso de 
ouvir atentamente mulheres e suas histórias de violência doméstica. Nesse movimento, 
entendemos que um dia seria pouco para tanta demanda e nasceu a vontade de, 
estendermos a ação inicial, assim, demos os primeiros passos para a criação de um 
museu que fale das violências de gênero e nossa ação ganha mais uma camada: 
ESCUTATÓRIAS AFETIVAS POR UM MUSEU DA SORORIDADE.
Queremos te contar, mulher, que ao longo desse último mês fizemos diversos 
encontros para construir nossa participação no Dia da Escuta. Em nossas rodas de 
conversas, entendemos por escutatória um movimento que considera a forma afetiva 
e a capacidade de escutar aquilo que nem sempre é dito, já que do silêncio também 
podemos apreender situações que nos levaram ao limite. Escutar é complicado e sutil e 
foi a partir desse movimento que desejamos traduzir aquilo que se escuta em poéticas, 
mobilizando emoções, transformando mentalidades e cocriando novas leituras de 
mundo.
Mulher, todas nós sabemos que as diversas violências endereçadas a nós mulheres 
estão ligadas a questões mais amplas de poder e controle dos nossos corpos. Sabemos 
também, mulher, que a casa deveria ser um lugar seguro, mas não é como vivenciamos 
o espaço doméstico. Pensando nisso e problematizando esse espaço, tentando torná-
lo mais acolhedor, nossa exposição se inspira em ambientes que já conhecemos e que 
deveriam nos trazer aconchego, mansidão, intimidade e confiança. Logo, tentamos 
trazer esses afetos para nossa exposição, tudo isso passando pela dimensão da ética do 
cuidado, uma forma diferente de pensar, entender e construir o mundo que queremos.
Do nosso quintal amoroso, mulher, escutamos aquelas que habitam em nós e por 
tanto tempo estiveram silenciadas, desencorajadas em reconhecer dores que teimam 
em doer. O que você acha disso? Como você se sente? Venha falar e ser acolhida. É 
chegado o momento, não temos mais o que esperar. Deixamos aqui nosso convite para 
cocriarmos o MUSEU DA SORORIDADE.
Com Amor,

Curadoras faCilitadoras
Heloisa Buarque de Hollanda | Carolina Ruoso | Drica Madeira | Silvia Capanema

artistas Curadoras
Leila Medeiros | Maristela Pessoa | Katianne Berquiolli | Luiza Jambeiro | Anna Carla Rosa
Roberta Damasco | Ana Lima | Denise Kosta | Giselle Parno| Rozzi Brasil | Lourdes Maria

Após quatro anos de resistência
perante a destruição de nossas
instituições culturais, e de lidarmos
com a morte e o confinamento,
a força da renovação e da
poesia em presença está de volta.
O SLAM BR – Campeonato
Brasileiro de Poesia Falada
aterrissa no palco da Flup - Festa
Literária das Periferias e pela primeira
vez é realizado no Rio de Janeiro.
Em seus nove anos de existência,
o SLAM BR reúne anualmente poetas
que venceram os campeonatos de poesia falada – os poetry
slams – em diversos estados brasileiros. Quem vencer,
representará o Brasil no Abya Yala - Copa “América” de Poetry Slam,
que também acontece durante a Flup e que por sua vez vale vaga no WPSC – 
Campeonato Mundial de Poetry Slam – que em sua segunda edição em 2023 será 
sediado no Brasil. 
A itinerância do SLAM BR já é um sonho antigo e esse ano soma-se à realização 
do campeonato Abya Yala – o  que para nós é não só uma alegria, mas uma 
grande oportunidade de intercâmbio entre poetas do Brasil e de outros países das 
Américas, além de ser um presente para o público, que vai poder se emocionar 
e conhecer de perto verdadeiras potências da poesia falada. Nenhuma parceria 
poderia ser mais feliz do que essa com a Flup, principalmente se considerarmos 
o forte impacto do slam no público jovem e periférico em nosso país. Soma-se 
a isso o fato de este ano a Flup ter como sede o Centro de Artes da Maré, com 
toda a simbologia que a figura de resistência e luta de Marielle Franco traz, 
principalmente no momento político de renovação que vivemos. Seguimos 
insistindo na poesia e no encontro em busca de novas confluências po-éticas que 
possam transformar o mundo em um lugar mais justo e onde se possa viver e 
sonhar com liberdade.
Bom SLAM BR pra todes! E vida longa à Flup!

RobeRta estRela D’alva

Idealizadora e slammaster do SLAM BR
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COPA AMÉRICA DE POETRY SLAM

Depois de vivenciar a primeira Abya Yala – Copa “América” 
de Poetry Slam, neste 2022 comemoraremos a segunda 
edição no âmbito da décima segunda Flup, na favela da Maré, 
no Rio de Janeiro, Brasil. Onde também será celebrado o 
grande SLAM BR, que é o Slam Nacional do Brasil.
Neste evento continental teremos poetas do Brasil, México, 
Costa Rica, Colômbia, Guatemala, Estados Unidos, 
Uruguai, Haiti, Chile, Venezuela, Peru, Argentina, República 
Dominicana, Canadá e Cuba e com os vários campeões da 
comunidade brasileira, todos representantes de seus slams.
O Abya Yala Poetry Slam é um projeto autogerenciado que reúne vários 
slammasters, suas comunidades e vários slammers. É também uma oportunidade 
de intercâmbio cultural entre poetas de toda Abya Yala e poetas brasileiros que são 
dados de presente para o público.
A importância de se conectar com campeões do continente e poetas brasileiros é 
extremamente relevante em um mundo repleto de diversidade poética, narrativa, 
racializada, de gênero, política e muito mais, que promove um espaço repleto de 
linguagens, experiências, corpos e vozes em um único lugar.
Este evento alimenta o Poetry Slam de muitas maneiras, para que possa continuar 
a ser uma utopia democrática, uma entidade de pensamento social e crítico, 
anticolonial, antirracista, transfeminista, onde o público decide o vencedor deste 
jogo que coletiviza a partir de posições periféricas e da margem em toda a América 
e no mundo.
Com tudo que implica morar na favela da Maré, esse lugar que traz consigo a 
figura de resistência, amor e luta da grande Marielle Franco, principalmente no 
momento de renovação política que continua sendo vivenciado, é agora mais do 
que nunca muito importante, que a voz das periferias seja ouvida.
Continuamos insistindo que a poesia e os encontros em busca de novas 
concentrações poéticas e políticas podem transformar o mundo em um lugar mais 
justo onde possamos viver, expressar e sonhar com a liberdade e a arte de nossos 
corações.
Viva o Abya Yala Poetry Slam!
Viva a Flup!

Comikk mG & RobeRta estRela D´alva 
Fundadores e Slammasters de Abya Yala Poetry Slam

Coalkan 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 o 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.
Coalkan: 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 Maia, 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 será o despertar da Terra. Sacerdotes Maia 
chamam de profecia de Coalkan e, apesar de existirem relatos e muita mistificação 
sobre o tema, faz parte da história oral e segredos dessas populações originárias.
Coalkan 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, mantêm “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
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Curadores
ANGÉLICA FERRAREZ – Professora, pesquisadora e 
curadora. Pós-doutora em Sociologia Política pesquisando arte 
urbana, cultura no pós-abolição e história social do samba. 
É co-curadora na Flup e na exposição Pequenas Áfricas pelo 
IMS. Atua no Museu do Samba e é júri no Estandarte de Ouro 
do carnaval carioca.

COMIKK MG – Spoken Word, Poetry Slam e artista de rap. Oficina 
de palavras. Motorista, pesquisador, curador e produtor. Fundador 
do Circuito Nacional Poetry Slam MX (National Slam MX, Master 

Slam CDMX, Slammers México) 2015, Abya Yala Poetry Slam 
(Copa América de Poetry Slam) 2021, SLAMIN Poetry Slam 

México 2014, Open Mic: Words from the Margin 2017, Projeto 
POM 2014 e + Spoken Word 2022, World Poetry Slam Organization 

2018. Coordenador de Poetry Takeaway MX 2018, Slam de Poesía 
en Lenguas Originarias México 2017. Tem um álbum de palavra falada, rap e música 

chamado: “Margen” (2022) com colaborações nacionais e internacionais e um livro de 
pesquisa Poetry Slam denominado “Las Palabras Intactas” com testemunhos nacionais e 

mundiais (2022). Participou de festivais em todo o México e outros como a Festa Literária 
das Periferias, Flup, Rio de Janeiro, 2014, 2021, 2022. Poetry Slam Guatemala, Guatemala 

(2018). Na Margem, São Paulo, (2017). Kosmopolis, Barcelona     (2019). Poetic Slam Festival 
Colômbia. Bogotá. 2019. Feira Internacional do Livro de Santo Domingo, República 

Dominicana. 2022. Bordel de Poesia de Paris, França, 2022. World Poetry Slam Festival 
WPSO. Bruxelas, Bélgica, 2022.

HELOISA BUARQUE DE HOLLANDA é coordenadora 
do Programa Avançado de Cultura Contemporânea da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolve o 
laboratório de tecnologias sociais Universidade das Quebradas, 
baseado no conceito de ecologia dos saberes. Trabalhou em 
cinema, rádio e TV e dirigiu o Museu da Imagem e do Som, RJ. 
Atualmente, as questões relativas ao cruzamento da tecnologia, 
cultura e desenvolvimento bem como a questão dos direitos 

humanos são seu foco principal. É autora de muitos livros, tendo publicado recentemente: 
Explosao Feminista (Companhia das Letras, 2018), a série O Pensamento Feminista (4 
volumes) e Feminista, eu? (ambos pela Bazar do Tempo 2019)

O Laboratório de Narrativas Negras e Indígenas - LANANI, a parceria da Globo 
com a Flup que está mudando a cara do audiovisual brasileiro, chegou este ano a 
sua sexta edição, com encontros semanais de setembro a dezembro. Formamos 
uma turma com 20 participantes, 15 roteiristas negros e 5 indígenas, selecionados 
entre 300 projetos inscritos. 
Tudo o que somos, pessoas pretas e indígenas, devemos a esse desejo de contar 
histórias que falassem de nós. Podemos estar numa sala de roteiro em Nova York 
ou no Jardim Botânico, mas quando pegamos uma caneta, quando abrimos nossos 
computadores ou teclamos nossos celulares, algum botão em nós aciona aquele 
ancestral que conta histórias para os netos em torno de uma fogueira. Foram essas 
histórias que nos mantiveram vives. 
Que não nos deixaram desistir no meio da jornada do herói que todas nós 
protagonizamos em nossos cotidianos. No cotidiano de nossas famílias. De nossas 
mais velhas. São essas histórias que nos mantiveram vivas, que mantiveram vivas 
nossas famílias e as pessoas que amamos, que queremos contar aqui. Foi assim que 
sobrevivemos. Foram esses ensinamentos que nunca nos deixaram parar.
Vamos contar histórias. Mais do que entreter, as histórias nos colocam em 
movimento. As histórias são o elo entre nossas avós e avôs e nossos filhos. As 
histórias nos mantêm vivas. E como disse Conceição Evaristo: Eles até podem 
combinar de nos matar. Mas nós combinamos de nos mantermos vivas e 
contando histórias.
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RENATA TUPINAMBÁ é jornalista, poeta, roteirista, curadora 
e produtora. Criadora da Originárias Produções. Atua desde 
2006 na difusão das culturas indígenas por meio de projetos e 
etnocomunicação.  Embaixadora do WME Awards by Music2! . 
Foi curadora do Festival de Cinema e cultura indígena (FeCCi) 
2022, Edital Natura Musical 2021, da Segunda Mostra de 
Etnomídia indígena (2021), do Festival Corpos da Terra (2021), 
Festival de Música Indígena no Indígenas BR 2021 e 2022.

ROBERTA ESTRELA D’ALVA é atriz-MC, diretora, 
pesquisadora, slammer. Membro fundadora do 

Núcleo Bartolomeu de Depoimentos e do coletivo 
transdisciplinar Frente 3 de Fevereiro. É idealizadora 

e slammaster do ZAP! Zona autônoma da Palavra, 
primeiro “poetry slam” (campeonato de poesia) brasileiro 

e curadora do Rio Poetry Slam-Flup, primeiro poetry 
slam internacional da América Latina. Juntamente com 

Tatiana Lohmman dirigiu o documentário “SLAM – Voz 
de Levante” (2018).

VERÔNICA NASCIMENTO é produtora cultural da 
Baixada Fluminense, ex-superintendente de Cultura e 
Território e ex-gerente executiva da Rede dos Pontos de 
Cultura, na Secretaria de Estado de Cultura e Economia 
Criativa do Rio de Janeiro, entre 2011 e 2018. Em 2019, fez 
parte da produção de projetos como a requalificação do Sítio 
Roberto Burle Marx. Em 2020, foi assistente de projeto da 
Associação Cidade Escola Aprendiz, na Covid-19, Atenção 

para Todos, da Fio Cruz. Em 2021, fez parte da equipe de formação do educativo do Sítio 
Roberto Burle Marx. Já atuou em diversos projetos contemplados pela lei Aldir Blanc. Seu 
trabalho mais recente foi a produção do espaço Muhcab, em fevereiro, e o Dia da Escuta, 
dentro da programação da Flup.

Autoras e autores

ANIELLE FRANCO é formada em Jornalismo e Inglês pela 
Universidade da Carolina do Norte e em Inglês/Literaturas 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É mestra em 
Jornalismo e Inglês pela Universidade da Flórida A&M e mestra 
em Relações Étnico-Raciais pelo CEFET/RJ. Atualmente, é 
colunista do UOL, professora, doutoranda em Linguística 
Aplicada na UFRJ e diretora do Instituto Marielle Franco.

AUDREY PULVAR, feminista e ativista 
ambiental francesa, nascida em 1972 na Martinica. Sua militância 

a levou a ser presidente da FNH, Fundação para a Natureza e 
a Humanidade, da qual saiu para trabalhar na equipe de Anne 

Hidalgo, na Prefeitura de Paris. Entre 1992 e 2017 trabalhou como 
jornalista, âncora, editora-chefe e CEO em dezesseis diferentes 

veículos de comunicação franceses, incluindo France 3, France 2, 
France Inter, Canal Plus Group, l’Obs e Les Inrockuptibles.

CONCEIÇÃO EVARISTO é escritora. Ficcionista e ensaísta. 
Graduada em Letras com ênfase em Literatura pela UFRJ; 
Mestre em Literatura Brasileira pela PUC/Rio, Doutora em 
Literatura Comparada pela UFF. Sua primeira publicação 
(1990) foi na série Cadernos Negros do grupo Quilombhoje. 
Tem 7 livros publicados, entre eles o vencedor do Jabuti, 
Olhos D’água (2015). Prêmio do Governo de Minas Gerais 
pelo conjunto de sua obra; Prêmio Nicolás Guillén de 

Literatura pela Caribbean Philosophical Association;  Prêmio Mestra das Periferias 
pelo Instituto Maria e João Aleixo,  Lançou as obras “Ponciá Vicêncio e Insubmissas 
lágrimas de mulheres, no Salão do Livro de Paris pela editora Anacaona; seu “Poemas 
da Recordação e Outros Movimentos” em edição bilíngue (Português/Francês) também 
no Salão do Livro de Paris e “Olhos D’água” em francês pela Editora Des Femmes. Foi 
homenageada pelo Prêmio Jabuti ainda em 2019 como personalidade literária. Em 2022, 
Conceição tomou posse da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, na USP.

QUILOMBO DO LIMA
CENTRO DE ARTES DA MARÉ
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qual estreou na literatura, na música e no cinema, com livro, disco e filme. É também 
idealizadora e coordenadora geral do projeto “Mulheres de Repente”, através do qual 
apresenta a Mesa de Glosas do sertão do Pajeú, modalidade de poesia de improviso 
metrificada. Foi jurada de dois grandes prêmios de literatura neste ano de 2022, o Prêmio 
Oceanos e o Prêmio Jabuti, na categoria poesia,  e integra a exposição Falares no Museu 
da Língua Portuguesa, em São Paulo, ao lado de Lia de Itamaracá, Miró da Muribeca e 
Chico Pedrosa, representando o Estado de Pernambuco.

Nascido em Pernambuco, MARCELINO FREIRE é autor de 
grandes obras como “Contos negreiros” (vencedor do Prêmio Jabuti 

2006), e o romance “Nossos Ossos”, que lhe garantiu o Prêmio 
Machado de Assis da Biblioteca Nacional em 2014. É conhecido 

também como editor e agitador cultural, tendo criado diversas 
oficinas de criação, como a Balada Literária, que desde 2006 reúne 

escritores em São Paulo. Os livros de Freire já foram adaptados para 
o teatro e também traduzidos para Francês, Espanhol e Italiano.

Nascida em Recife em 1957, MARILENE FELINTO é formada em 
Letras pela USP e mestra em psicologia clínica pela PUC-SP. Tem 
dez livros publicados, entre eles “As mulheres de Tijucopapo” (Ubu, 
2021), vencedor do prêmio Jabuti na categoria de autor revelação. 
É tradutora de autores como Ralph Ellison, Virginia Woolf, Edgar 
Allan Poe, Malcolm X e Hilton Als. Em 2022, publicou “Mulher 
feita e outros contos” pela Editora Fósforo.

RENATA SOUZA é jornalista e doutora 
em Comunicação e Cultura. Nascida e criada no Complexo da 

Maré, Zona Norte do Rio. Negra e feminista, Renata atua na 
defesa dos Direitos Humanos há mais de 12 anos participando de 

movimentos sociais, integrando a Comissão de Direitos Humanos 
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e atuando 
como chefe de gabinete da vereadora Marielle Franco. Em 2018, 

Renata Souza foi eleita deputada estadual, sendo a mais votada da 
esquerda em todo o estado. Em seu mandato, a deputada aposta na transformação real da 
sociedade através da luta coletiva das mulheres, negras, faveladas e feministas para vencer 

o ódio e o genocídio dos grupos vulneráveis.

THAIS CUSTODIO, 33 anos, nascida e criada na Maré. É 
formada em Economia pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ) e mestranda no Programa de Pós-Graduação 
em Economia Regional e Desenvolvimento pela Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (PPGER/UFRRJ).  É 
coordenadora executiva na Rede de Economistas Pretas e 
Pretos (REPP), acompanha debate orçamentário da Prefeitura 

FERNANDA VIANA – Mareense desde a barriga da mãe, 
começou na Redes da Maré em 2002 como aluna do Curso 
Pré-Vestibular, trazida pelo “sonho sempre pulsante” de fazer 
faculdade. Ao mesmo tempo que deixara esse sonho adormecido, 
os desafios e lutas como mulher, profissional e mãe de três filhos 
também foram as molas que a ajudaram a conquistá-lo. Esses 

obstáculos e inquietações a fizeram criar alternativas em casa com os cuidados de três 
filhos, Arthur, Fernanda e Fernando, e se encontrar na faculdade de Serviço Social. 
Coordena a Casa Preta da Maré.

FLÁVIA OLIVEIRA é jornalista. É comentarista na GloboNews, 
colunista no jornal O Globo e na rádio CBN. É podcaster no Angu 

de Grilo. Integra o conselho deliberativo da Anistia Internacional 
Brasil e os conselhos consultivos das organizações Uma Gota 

no Oceano, Centro de Estudos das Relações de Trabalho e 
Desigualdades (Ceert), Observatório de Favelas, Agência Lupa, 

Rede Liberdade, Instituto Sou da Paz, Instituto Ibirapitanga, Perifa 
Connection e Museu do Amanhã.

GEOVANI MARTINS nasceu em 1991, em Bangu, no Rio 
de Janeiro. Trabalhou como “homem-placa”, atendente de 
lanchonete e de barraca de praia. Em 2013 e 2015, participou 
das oficinas da Festa Literária das Periferias, a Flup. Publicou 
alguns de seus contos na revista Setor X e foi convidado duas 
vezes para a programação paralela da Flip. Seu primeiro 
livro, a coletânea de contos “O sol na cabeça” (Companhia 
das Letras, 2018), está sendo adaptado como série e ganhou 

edições em dez territórios, por casas prestigiosas como Farrar, Straus and Giroux, Faber & 
Faber, Gallimard, Suhrkamp e Mondadori. “Via Ápia” (Companhia das Letras, 2022) é o 
seu primeiro romance.

JESSÉ ANDARILHO é escritor, carioca, favelado, produtor 
cultural e presidente do Marginow Instituto. Autor dos Livros: 
“Fiel” (Ed. Objetiva, 2014), “Efetivo Variável” (Ed. Alfaguara, 

2017), Super Protetores (Leia para Uma Criança - Itaú). Em 2020 
teve sua história narrada na coleção Cabeças da Periferia com o 

livro: A escrita, a cultura e o território (Ed. Cobogó, 2021).

LUNA VITROLIRA é poeta, 
cantora, compositora, atriz, 
pesquisadora, palestrante e mestra 
em Teoria da Literatura. Autora do Livro “Aquenda – o 
amor às vezes é isso”, finalista do prêmio Jabuti 2019, que 
se transformou em projeto transmídia, homônimo, com o 
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jornal O Globo e foi semifinalista do Prêmio Oceanos 2019. O romance “Nada digo de 
ti, que em ti não veja”, lançado em 2020 pela Editora Pallas, recebeu em 2022 o prêmio 

da União Brasileira dos Escritores, e o romance “Solitária”, lançado pela Companhia das 
Letras em 2022, já está entre os mais vendidos da editora.

ELISA LUCINDA é poeta, atriz, intérprete, jornalista e 
professora. Tem 19 livros publicados, entre poesia e prosa: 
“O semelhante”, o romance “O cavaleiro de nada”, finalista 
do prêmio São Paulo de Literatura em 2015, e a coleção “O 
Pensamento de Edite”. É também autora da coleção infantil 
Amigo Oculto, pela qual ganhou o prêmio Altamente 
Recomendável da FNLIJ. Através da Casa Poema, instituição 

cultural em sociedade com a atriz Geovana Pires, a multiartista desenvolve projetos que 
popularizam a poesia para todas as idades. Vencedora do Prêmio Especial do Júri do 
Festival de Cinema de Gramado, pelo conjunto da obra no ano de 2020. No ano seguinte, 
a atriz e escritora tomou posse na Academia Brasileira de Cultura, ocupando a cadeira 
de Olavo Bilac. O espetáculo que deu origem ao livro “Parem de falar mal da rotina” está 
fazendo 20 anos de estrada, com milhões de espectadores. 

JOSÉ FALERO nasceu em 1987, em Porto Alegre. Além 
de “Vila Sapo”, é autor do romance “Os supridores” e da 

reunião de crônicas “Mas em que mundo tu vive?”, também 
publicados pela Todavia.

LÁZARO RAMOS é ator, 
apresentador, diretor e escritor. 
O baiano iniciou sua carreira em 
1994, no Bando de Teatro Olodum. Desde então, já atuou em 
mais de oitenta produções para TV, teatro e cinema. Publicou 
diversos livros infantis, entre eles o “Caderno sem rimas da 
Maria” (2018). Em 2017, lançou “Na minha pele” (Objetiva), 

sua estreia na literatura adulta, que o consagrou como um dos escritores negros mais 
vendidos do país. No ano de 2022, lançou seu primeiro longa-metragem como diretor, 
“Medida Provisória”.

MAJU COUTINHO nasceu em São Paulo. Formada em jornalismo 
pela Faculdade Cásper Líbero, da Fundação Padre Anchieta, 

ingressou na profissão como estagiária da TV Cultura. Em 2017, 
passou a comandar eventualmente o Jornal Hoje, repetindo a 

função a partir de 2019 no Fantástico e Jornal Nacional. Em 2018, 
apresentou o Saia Justa, da GNT, e o Papo de Almoço, da Rádio 

Globo. Um ano depois, foi eleita a Melhor Âncora, no Melhores do 
Ano. Entre 2019 e 2021 comandou o Jornal Hoje e em novembro 

daquele ano assumiu o Fantástico ao lado de Poliana Abritta.

QUILOMBO DO LIMA
MUHCAB

do Rio de Janeiro e militante do Movimento Negro Unificado (MNU). Tem interesse 
em desmistificar a Economia, além de estudos relacionados à criminalidade, segurança 
pública a partir de evidências, sempre trazendo a discussão racial 
para dentro dessas temáticas, a partir da memória e identidade.

YANICK LAHENS é uma voz poderosa da literatura francófona que 
chega ao Brasil pela Editora Paris de Histórias. Nascida em Porto 
Príncipe em 1953, ela deixou a ilha para concluir seus estudos na 

França, onde graduou-se em Literatura Comparada na Sorbonne. É 
fundadora da Associação dos Escritores Haitiano e, em 1998, dirigiu 

o projeto Rota da Escravatura, que promoveu debates e reflexões 
sobre o tema da escravidão no país. Em 2014, recebeu o Prêmio Femina, um dos mais 

prestigiados na França, pelo seu romance “Bain de Lune”. Em 2018, inaugurou a cátedra 
de Estudos Francófonos do tradicional Collège de France.

ALESSANDRA TAVARES, doutora em História pela UFRuralRJ. 
Autora do livro: “A escola de samba tira o negro do local da 

informalidade: agências e associativismo negros através da trajetória 
de Mano Eloy”, publicado pelo prêmio arquivo Nacional 2019. Sua 

pesquisa volta-se para trajetórias negras, carnaval, escolas de samba, 
associativismo negro e trabalho portuário.

ALTAY VELOSO é autor dos livros “Ogundana”, “Alabê de 
Jerusalém” e da ópera de mesmo nome, que teve a participação 
de Ruth de Souza, Bibi Ferreira, Ivan Lins, Lenine, Alcione, Jorge 
Aragão, Talma de Freitas, Fafá de Belém, Margareth Menezes, 
Elba Ramalho e tantos outros. Autor de trilha sonora de filmes 
e programas de TV, Altay também é músico e compositor com 

canções gravadas por muitos intérpretes da música brasileira, como Alcione, Roberto 
Carlos, Daniel, Nana Caymmi, Exaltasamba, Soweto, Alexandre Pires, Leonard, entre 
tantos outros, em um total de mais de 500 músicas gravadas.

ELIANA ALVES CRUZ é carioca, escritora, roteirista e jornalista 
pós-graduada em comunicação empresarial. Trabalha como 

colunista do site UOL e integra a equipe de roteiristas da Paramount 
Brasil. Seu romance de estreia, “Água de barrela”, ganhou o Prêmio 

Oliveira Silveira de 2015, da Fundação Cultural Palmares/Ministério 
da Cultura. O segundo romance, “O crime do cais do Valongo”, foi 
escolhido como um dos melhores do ano de 2018 pelos críticos do 
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MIRIAM ALVES, natural de São Paulo, 1952, Bacharel em 
Serviço Social, integrante do Quilombhoje Literatura de 1980 
a 1989. Fez sua estreia em 1982 na coletânea “Axé – antologia 

contemporânea de poesia negra brasileira” e no número 5 dos 
Cadernos Negros. Nesse ano completa quarenta anos de uma 

carreira literária com publicações de ensaios, contos, romances. Participou em várias 
antologias e revistas literárias, nacionais e internacionais e palestrou em universidades 

internacionais e nacionais.

NEI LOPES é compositor popular e escritor. A importância 
de sua obra é atestada por premiações como a Ordem do 
Mérito Cultural (Min. Cultura, 2005), Prêmio Faz a Diferença 
(O Globo, 2015), Prêmio Shell de Teatro/Música (2016), além 
de títulos de doutor honoris-causa da UFRRJ (2012), UFRGS 
(2017), UERJ (2021) e UFRJ (2022). Tem publicados em 
livros mais de 40 títulos, em diversos gêneros, como romance, 
contos, crônicas, ensaios, poesia, dicionários e enciclopédias.

PAULO SCOTT, natural de Porto Alegre, poeta, romancista, 
professor de escrita criativa, mestre em Direito Público pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorando em 
Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, pesquisador 

da relação interdisciplinar entre Direito e Literatura, é autor, 
na área do Direito, de “Direito constitucional econômico: 

Estado e normalização da economia” (Fabris Editor, 2000) e, na 
área ficcional, autor do livro de contos “Ainda orangotangos”, 

adaptado para o cinema pelo diretor Gustavo Spolidoro, dos romances “Voláteis” 
(Alfaguara, 2022, reedição revisada pelo autor), “Habitante irreal” (Alfaguara, 2011), no 

qual, trabalhando o sentimento coletivo da indiferença, aborda a tragédia da comunidade 
indígena guarani no sul do Brasil, livro vencedor do Prêmio Machado de Assis 2012, 
da Fundação Biblioteca Nacional, e “Marrom e Amarelo” (Alfaguara, 2019), no qual 

aborda as perversidades do racismo e do colorismo no Brasil, livro vencedor do Prêmio 
Açorianos de Literatura 2020 e indicado para o International Booker Prize 2022.

DJ RAJÃO, produtor cultural e DJ. Idealizador e produtor do Leão 
Etíope do Méier (projeto premiado com o Diploma da Com. de 
Cultura da ALERJ), que há 8 anos atua de forma gratuita em espaços 
públicos do subúrbio carioca e já realizou aulas públicas, shows, 
palestras e lançamentos de livros. Diretor e produtor do documentário 
‘ANIKULAPO’, que trata do músico nigeriano Fela Kuti, promove 
há 9 anos oficinas e palestras relacionadas em escolas, universidades 
e institutos de arte públicas e privadas. Idealizador, pesquisador e 

produtor do projeto NegroMuro, uma galeria a céu aberta com dezenas de grafites de 
grandes nomes negros da história brasileira em muros espalhados pela cidade.

Formada em Comunicação pelo Institut français de Presse-
Université Panthéon-Assas, em Paris, em jornalismo pelo 
Institut Pratique de Journalisme (IPJ), também na França, e 
em gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, THAIS 
BERNARDES é jornalista, fundadora e CEO do portal 
Notícia Preta. Antes de concluir seus estudos na Europa, 
Thais cursou Relações Públicas na Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (Uerj), onde ingressou através do sistema de cotas. Após trabalhar 
no canal de TV France 2, em Paris, Thais voltou ao Brasil, onde trabalhou nos maiores 
veículos de comunicação do país, rádio, TV e impresso, e coordenou a Comunicação 
da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Há quatro anos Thais 
é CEO do Notícia Preta. A jornalista também é colunista e podcaster do Canal Futura e 
apresentadora da TV Câmara Rio.

TOM FARIAS é carioca, formado em Letras e Comunicação 
Social. É escritor, crítico literário, ensaísta, dramaturgo e 

roteirista. Tem diversos livros publicados, com destaque para 
“Cruz e Sousa: Dante Negro do Brasil”, finalista do prêmio 

Jabuti 2009, e “José do Patrocínio: a pena da abolição”. Autor 
dos romances “A Bolha” e “Toda Fúria”, este a sair pela editora 

Autêntica. Publicou “Carolina, uma biografia”, finalista 
do Jabuti de 2019, e ganhador do prêmio Flup; e “Escritos negros: crítica e jornalismo 

literário”. Já recebeu diversos prêmios, entre os quais, o Silvio Romero, da Academia 
Brasileira de Letras. É crítico literário de O Globo e colunista semanal da Folha de S. 

Paulo. É o mais novo membro da Academia Carioca de Letras.

YNAÊ LOPES DOS SANTOS é professora de História da 
América da Universidade Federal Fluminense. É bacharel, 
mestre e doutora em História pela Universidade de São Paulo. 
Suas áreas de pesquisa tratam da História da Escravidão nas 
Américas, bem como o Estudo das relações étnico-raciais 
no continente americano e também do ensino de História da 
África e da questão negra no Brasil, com livros publicados 
nessas áreas. Também é Membra executiva do BRASA, 

editora da Revista Tempo, colunista da DW Brasil, membra da Rede de Historiadodrxs 
Negrxs, e administradora do perfil do Instagram @nossos_passos_vem_de_longe. É 
autora dos seguintes livros: “Além da Senzala. Arranjos escravos de moradia no Rio de 
Janeiro 1808-1850 “Hucitec, 2010), “História da África e do Brasil Afrodescendente” 
(Pallas, 2017), “Juliano Moreira: o médico negro na fundação da psiquiatria brasileira” 
(EdUFF, 2020), “Racismo Brasileiro. Uma história da formação do país”  (Todavia, 2022).
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APÊAGÁ [São Paulo] – Pioneira da cena poetry slam no estado 
do Ceará, APÊAGÁ é multiartista da palavra, onde constrói-
se poeta, escritora, produtora cultural literária e criadora 
de conteúdo para a internet. Recém radicada em São Paulo, 
compõe a coletiva Slam das Minas SP. É autora do livro “Me faço 
tempestade para não caber em redemoinho”, 2021.

BÊ MACHADO [Rio Grande do Sul] – 
Bê Machado é poeta, ator, escritor e trans 

não-binário. Participou do coletivo artístico (Uni)verso, onde 
realizou diversos trabalhos voltados para a poesia marginal em 

eventos, ruas, bares e escolas. Estudou teatro desde 2016 na 
escola de artes Teatraria.

BRAZ [Minas Gerais] – Igor Braz é 
poeta/MC de 22 anos que reside na 
zona Leste de Juiz de Fora, mais precisamente no bairro Sto 
Antônio. Ingressou na cena poética da cidade em 2017, no ano 
seguinte fundou com mais 3 amigos o grupo Sararau Crioulos, 
no qual se encontra integrante atualmente. E pra quem quiser 
acompanhar os trabalhos desse artista é só procurar “Igor Braz” 
nas redes sociais e nas plataformas Digitais. 

COTTA [Rio de Janeiro] – Slammaster do Paz em Guerra e 
criou o Slam Quarentena (primeira batalha de poesias por 

lives no Brasil), esteve no Slam RJ (2018 e 2020, 2022), Slam 
MG (2021) e em 2018 representou o estado no Regional de 

poesia em dupla, também trabalha com intervenções/oficinas 
em escolas e faculdades. 

DANOVA [Rio Grande do Sul] 
– DaNova é educador social, 
compositor, poeta e slammer. Em 2017, começou a fazer parte 
do movimento SLAM. No fim de 2018, foi 
convidado para fazer parte da Iniciativa 
Cultural Poetas Vivos. 

FILIPIN DAGANÂNCIA [Espirito Santo]  – 
Educador, Orientador Social, Autor dos livros Vinte e Um e Como 

Nascem os Deuses. Estudante de Edificações do IFES. 

ISADROGA [Paraíba] – Isadroga, porque vicia, visse? Tem 
21 anos, é parahybana, poeta marginal e produtora cultural. 
Em 2022 lançou seu primeiro livro solo, “Vícios” e tem 
participação literária nos zines SlaMinadas (Recife, 2019, 
produção independente), Slam das minas (Paraíba, 2020, 
produção independente) e no livro Slam Viral: Viralizando 
poesia marginal (São Paulo, 2021). 

JP-ESCREVIVENTE [Minas Gerais] – JP além de poeta, é 
músico, rapper e arte educador. Nascido e criado nas margens 

de BH, JP faz poesia para bagunçar o centro, sempre com a 
pureza de Luiz Miguel e a força de 

Yasmin. 

K-HIPHOP [Sergipe] – Menino 
do interior de Neópolis que vem 
tentando o sonho da música na capital 
de SE.   

LARI MC [Rio Grande do Norte] – 
Mulher Norte Rio Grandense, periférica, 

que resolveu usar seu talento para expressar 
o que vive, o que vê e o que sente.  

LIZ SILVA [Pará] – Liz Silva De Benevides-
Pará Poeta, escritora e professora. 
Tricampeã Slam-PA. Quando perguntam eu 
respondo, quando a memória dói, eu escrevo. 

LUAN RENATO [Santa Catarina] – 
Sou ator, dançarino, cantor, professor 

e slammer. Uso a poesia para 
expressar raiva e afeto. Faço parte dos coletivos Cia Nosso 

Olhar, Ação Zumbi e Poeira Grupo de Teatro. 

MALOKEKO [São Paulo] é um 
poeta preto periférico da zona norte 
de São Paulo, ingressou nas batalhas 
de rimas em 2016 e posteriormente 
no Slam em 2018, autor de (O APOLOGISTA) 
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MATRIARCAK [São Paulo] – Nascida e criada na zona norte 
de São Paulo, Matriarcak é escritora, arte educadora, bicampeã 
estadual, atriz e acredita que a poesia vai salvar o mundo. 

MEDUSA [Acre], 18 anos, poeta, 
escritora, acreana, preta, militante, 

coordenadora do Slam das Minas Acre, slammer, Organização 
na Central de Slam do Acre, integrante do coletivo Poetas Vivos. 

NATALI MOTA [Bahia] – Candeense 
e natural de Santo Amaro-BA, filha 
de Romário e Domingas, Natali Mota 
também é rapper, escritora, slammer, 
educadora, fruto da UNILAB/Campus dos Malês. Participa 
ativamente do Centro Cultural Floresça e da Candeias Cultural, a 
primeira revista voltada à cultura underground de Candeias. Ela 
atua como educadora social nas Aldeias Infantis.  

PS RAIO NEGRO [Rio de Janeiro] – Paulo Salvador ou PS Raio 
Negro é um ator, poeta, cantautor, escritor e humorista de 18 
anos. Nascido em Saquarema, no interior do Rio de Janeiro, 
começou na arte aos 12 anos, em 2017, no Sarau RuaSia, na 

cidade de Maricá, também no Rio. Hoje vive em especial de sua 
arte e coleciona premiações pelo Brasil.  

RASTA [Distrito Federal] – Eu nunca 
pensei em ser poeta. Nunca pensei em 
recitar pra platéia. Mas sempre soube que meu nome é uma 
homenagem a Herivelto Martins, ao som de Tom Jobim, Elis 
Regina, Tim Maia, Leci Brandão, Cartola, várias vezes tocava 
Adoniran Barbosa. Muitas vezes presenciei meu pai escrevendo 
poesias, ele no seu estilo boemia, hoje eu no meu estilo marginal 
periferia. Hetivelton Amaral, poeta Rasta, Barra Mansa- RJ, em 

sua longa caminhada, morando em várias comunidades, através de suas linhas narra 
essa dura realidade. Chegando ao DF em 2010 faz das suas poesias lâmpada para os 
nossos pés.

SANTZ [Espirito Santo] – Cria de Cariacica, universitário, 
ator, poeta, slammer, co-fundador do Slam Marielle, 
produtor cultural. Tenho 18 anos, 1 ano de carreira.  

SOLLAMYA [Maranhão] – Sou a Sollamya, sou de São Luís 
do Maranhão. Criadora do Slam Odara, segundo Slam do 

MA. Sou escritora, poeta, cantora, trancista e acadêmica de 
pedagogia. 

TAWANE THEODORO [São Paulo], 
é poeta, organizadora cultural, 
apresentadora e poeta formadora 
do Slam Interescolar. Autora dos livros: “Afrofenix: A fúria 
negra ressurge” e “A Pluralidade da Poeta” 
(Quirino, 2019 e 2022) 

TRAVA DA FRONTEIRA [Paraná] – 
Travesti, 23 anos, nascida em Foz do Iguaçu - PR, na tríplice 
fronteira. Estudante de artes cênicas, atriz e poeta. Encontrei 

na poesia marginal a possibilidade de escrever as respostas 
que nunca dei e criar formas de me 

fortalecer quando eu tô na rua.

VICKVI [São Paulo], artista independente de Guarulhos, 
coleciona folhinha nas batalhas de rima, no vagão coleciona 
moedas e sorrisos, primeira vez no SLAM BR, vem na busca 
de colecionar vivências. 

VIRGÍNIA OLIVEIRA [Ceará] é uma 
artista de 28 anos nascida no sertão de 
Morada Nova-CE, mas que atualmente 

se divide entre Fortaleza e Sobral, é poeta, atriz, dramaturga, 
compositora e entre outras coisas.

WELLINGTON SABINO [Minas 
Gerais] – Ator, poeta, slammer. 
Autor do livro do tronco ao enquadro lançado em 2020, 
participou da antologia coleção Slam negritude lançada na 
Flip 2019, sendo vencedor do Slam da Língua Portuguesa, 
um dos representantes de Minas Gerais no SLAM BR 2017 e 
slammaster do Slam Duamô. 
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NÚCLEO BARTOLOMEU DE
    DEPOIMENTOS E ALIADES

Formada pela escola de arte dramática da USP, CLAUDIA 
SCHAPIRA é membro fundadora do Núcleo Bartolomeu de 
Depoimentos, onde tem centrado a sua atuação principalmente 
como dramaturga e diretora. Trabalhou com importantes 
nomes do teatro brasileiro como Ulisses Cruz, José Possi Neto, 
Cibele Forjaz, Luís Melo e Daniela Thomas, e do cinema como 
Tata Amaral e Fernando Meireles. Ao longo de sua carreira 

foi premiada por seus textos e figurinos com o Prêmio Shell, Prêmio Mambembe, 
Governador do Estado e APCA.

DANI NEGA é atriz, MC, compositora e ativista do movimento 
negro e LGBTQI+. Atua como parceira junto a importantes 

companhias de teatro como “Os Crespos”, “Coletivo Negro” e 
“Núcleo Bartolomeu de Depoimentos”. Com esse último também 

atua como “Xuxu”, personagem conhecida nos slams, recebeu o 
Prêmio Shell de melhor trilha sonora com o espetáculo “Terror e 

Miséria no Terceiro Milênio”, onde assina direção musical.

EMERSON ALCALDE nasceu e vive na periferia de São Paulo. 
Graduou-se em teatro. É slammer, escritor e autor dos livros: “A 
massa, o vendedor de travesseiros”, “Diário Bolivariano”, “Gênesis” 
e “Nos corre da poesia – autobiografia de um slammer”. Já se 
apresentou na Venezuela, Argentina, Caribe, Canadá, México e 
França. Vice-campeão da Copa do Mundo de Slam de Paris.

EUGÊNIO LIMA é 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, dentre eles: Prêmio Shell de 
Teatro de melhor Música 2020 e 2006. Tem uma ampla atuação 

como curador em diversos projetos, dentre os mais recentes 
o Ciclo Lélia González: Uma Intelectual Amefricana – que 

aconteceu durante a Flup em 2020.

LAYLA MEDEIROS  – Judoca desde os 11 anos e atualmente 
estudante de educação física, iniciou o trabalho como produtora 

cultural em 2016 e desde então segue como uma paixão. Realizou 
a produção executiva e assistência de produção de alguns projetos 
teatrais, cinema e literatura, e é a produtora executiva do Slam SP 

- Campeonato Paulista de Poesia Falada e SLAM BR - Campeonato Brasileiro de Poesia 
Falada do grupo Núcleo Bartolomeu e Depoimentos.

LUAA GABANINI é atriz-performer. Membro fundadora do Núcleo 
Bartolomeu de Depoimentos onde pesquisa a performatividade, 
a dança, e o corpo cênico. É professora de expressão corporal na 
Escola Superior de Artes Célia Helena e doutoranda na ECA–USP. 
Atuou no cinema e em espetáculos teatrais, dentre eles: “Hip-Hop 
Blues”, “Terror e Miséria no Terceiro Milênio – Improvisando 
Utopias”, “Efeito Cassandra – Na calada da voz” e “BadeRna”.

LUCAS AFONSO é MC, autor do 
livro “A Última Folha do Caderno”, Musicoterapeuta, 

Campeão do SLAM BR e semifinalista na Copa do 
Mundo de Poesias, na França.

MARIZA DANTAS é produtora 
e administradora desde 2009 
do coletivo artístico Núcleo 
Bartolomeu de Depoimentos . 
e diretora de produção do SLAM BR - Campeonato Brasileiro 
de Poesia Falada. Tem experiência de 13 anos em coordenação e 
direção geral de produção cultural, incluindo espetáculos teatrais, 

shows, eventos literários, corporativos e coordenação de projetos, atuando nas áreas de 
planejamento, administração orçamentária, gestão de projetos e equipes.

ROBERTA ESTRELA D’ALVA é atriz-MC, diretora, pesquisadora 
e slammer. Membro fundadora do Núcleo Bartolomeu de 

Depoimentos e do coletivo transdisciplinar Frente 3 de Fevereiro. 
É idealizadora e slammaster do ZAP! Zona autônoma da Palavra, 
primeiro “poetry slam” brasileiro e curadora do Rio Poetry Slam-

Flup, primeiro poetry slam internacional da América Latina. 
Juntamente com Tatiana Lohmman dirigiu o documentário 

“SLAM – Voz de Levante” (2018).
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     Abya Yala

ALEJANDRO JIMENEZ (MÉXICO) é escritor e poeta de 
Colima. Ele apresentou seu trabalho no National Poetry 

Slam, vários eventos do TED, e foi indicado para um Emmy – 
regional nos EUA.

BLANCA HADDAD (VENEZUELA – Caracas, 1972) é uma das 
figuras mais representativas do underground latino-americano. Sua 
obra é de caráter interdisciplinar e passa pela pintura, pela poesia 
e videoarte, sempre misturando conteúdo autobiográfico com 
testemunhos de caráter social. Tem três livros publicados de poesia, é 
diretor da companhia de cena experimental NES, faz parte da banda 
punk venezuelana Lxs Ronfir e tem colaborado como articulista e 

poeta em diferentes revistas e jornais como The New York 
Times e o Papel Literario de El Nacional. Atualmente reside 
em Caracas, onde desenvolve sua carreira artística.

A Deusa Xochiquetzalcóatl (EUA ) ou Deusa X (para 
abreviar) é uma poeta, educadora e ser de luz que veio 

para mudar o mundo com um poema de cada vez. Ela é 
uma poeta que vem do sul da Califórnia para compartilhar 
palavras de empoderamento, igualitarismo, luz e verdade.

DJEBI KIRIKOUTISTE (HAITI) – Faz slam desde a escola. Foi 
campeão do slam nacional da estrutura Palmiste Production. 
Membro de um coletivo de slam chamado Clam’heure. Amante 
da poesia e também jornalista.

EDDIE LARTEY (CANADÁ) 
é um criador de palavras 

hamiltoniano que combina jogos 
de palavras criativos e narrativas 

para criar uma experiência sincera para seu público. Ele 
detalha histórias de amor, luta e triunfo dentro da experiência 
negra. Ele é o campeão do Toronto International Poetry Slam 
de 2019, do Human Rights Film Festival Poetry Slam de 2021 
e do Canadian Individual Poetry de 2022, entre outros títulos. Mas no final das contas ele 

é apenas um homem que gosta de fazer as pessoas sorrirem com suas palavras.

IRENE GUTIERRÉZ (COSTA RICA) – Artista performática 
e gestora sociocultural. (Des)formada na academia pela 
antropologia e pelas artes. Apaixonada por palhaços, 
pedagogia e canto. Ela faz parte de dois coletivos feministas 
de arte performática: Mujeres Libres Riendo e Viajo Sola. E 
co-gestora de um projeto socioeducativo de ginecologia de 
autogestão denominado “Manada”.

ISIS AQUINO (REPÚBLICA DOMINICANA ) é poeta, 
contadora de histórias e gestora cultural. Publicou as coletâneas 
de poemas “QUOD SCRIPSI” (2011) e “Balas Perdida” (2014). 

Na narrativa, publicou “On The Tightrope” (2016) e “Tales of the 
Earth and its Colonies” (2020).

LADY VANESSA (COLÔMBIA) é 
uma poeta bilíngue, apresentadora 
e criadora de cinema e teatro. Lady 
é campeã nacional do Poetic Slam da Colômbia em 2021 e 
campeã nacional do CIPS (Campeão Individual do Slam do 
Canadá) em 2018. Lady está reunindo sua produção poética 
na coletânea “La Sangre Llama” e faz parte do livro “Água”, 

publicado pela Glass Buffalo no Canadá, e “La Lengua Protesta” publicado pela Verso 
Vivo na Colômbia. Lady é a fundadora e diretora da Umami, um projeto que une o amor 
pela poesia, música, gastronomia e cinematografia.

MARIA HERRERA (GUATEMALA) nasceu em 1986, em 
Huehuetenango. Caminhante, mulher, mãe, poeta, escritora, 

atriz de teatro, ativista, migrante. Amante das artes, da política 
e da palavra, estudou na Universidade de San Carlos de 

Guatemala USAC.

MECHI BOTTA (ARGENTINA) – 
Tem 23 anos, há 2 anos fugiu para 
as montanhas da Patagônia argentina, onde conheceu o Slam. 
Ingressou no Slam Comarca e foi campeã do Torneio Nacional. 
Explora um pouco todas as artes, mas sem dúvida está sempre 
escrevendo. Publicou seu primeiro livro “NÓS DANÇAMOS” 
(2021). Quer viver de arte ou cuidar de jaguares.

MERCURIA (CHILE) é filha 
do mar e da tempestade, atriz e escritora sudaka, traz de 

Puerto Montt sua poesia crítica incendiária. Autora do 
livro “Leve seus demônios para dançar.
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ODAYMAR CUESTA KRUDA (CUBA) nasceu em Marianao, 
Havana, em 1973. Filha de Bárbara Rousseaux. Co-Fundadorx 
do Krudas Cubensi, 1999-2022. Faz parte da Banda de Hip Hop 
Queer Veganx Afrofeminista. É artista residente do programa 
Democracy of Abolition no Black Studies Colaboratory da 
University of California Berkeley (2021-2022)

RAISA (URUGUAY) – Carrega no 
sangue e na pele a coragem dos seus ancestrais charrúas. 

Mulher indígena, mãe, bissexual e artivista. Escreve e recita 
sobre a história negada, mas vivida, de cidades e pessoas. 

Abya Ayala é a nossa terra, a linguagem é uma ferramenta de 
recuperação. Poesia, performance e música. Corpo, território 

e identidade. Oyendáu.

SWEET END (PERU) é poeta 
urbano, músico, orador, psicólogo em formação e um 
inveterado romântico de vinte anos que encontrou na escrita 
o sentido da vida, que ele descreve como um salto no vazio, 
entre a queda tempestuosa e a maravilhosa possibilidade por 
trás do sol voar.

Slam Coalkan

ABI LLANQUE (BOLÍVIA) nasceu na cidade de La Paz-El Alto, 
na Bolívia, em 1992. Veio como imigrante para São Paulo no ano 

de 2008. Aymara autônoma, ativista urbana, rapper e mãe. Foi 
aos 10 anos que teve seu primeiro contato com o hip hop. Em 

2014 fez parte de uma “cypher” de artistas imigrantes de vários 
países intitulado “Somos Una Sola Raza” em repúdio à xenofobia 
e ao racismo, gravado em São Paulo. Deste encontro, formou-se 

o Coletivo “Latam Squad”, onde Abigail fez parte com suas 2 irmãs, consolidando neste 
momento o nome de seu novo grupo. Em 2014 lançou no “YouTube” sua primeira música 

com o nome do grupo “Santa Mala”.

JUAN SANT (MÉXICO) é um escritor indígena tutunaku 
mexicano. Em seus escritos, torna visíveis as situações 
vivenciadas por pessoas que migram do campo para a cidade. 
Temas como discriminação racial, maus-tratos 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 se misturam 
a língua tutunaku (sua língua nativa) e o espanhol.

SARAH LEWIS (CANADÁ) (ela/dela) é Ojibwe e Cree, artista 
queer da palavra falada, ativista, líder comunitária e mãe da Curve 

Lake First Nation. Ela também foi nomeada a primeira poeta 
laureada de Peterborough em 2021. A poesia de Sarah prevê uma 

sociedade descolonial onde o sexismo, o patriarcado, o capitalismo 
e o racismo não existem. Sua poesia nos lembra de questionar, 

interromper, resistir, mas também escolher o descanso, a natureza, 
o amor e abraçar toda a nossa bela e complexa humanidade. 

WESCRITOR (BRASIL) é escritor, ator, compositor 
e cantor, Indígena do Povo Tupinambá de Olivença, 
nascido e criado na Baixada Santista - SP. wes vem 
mostrando em sua carreira a versatilidade que dialoga 
com o que chama de RAP - (Ritmo, Ancestralidade y 
Poesia). De força à sutileza, traz cantos e canções em 
variados ritmos, honrando tudo o que habita dentro de 
si.

FINALISTAS
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MC do Slam Coalkan, DELAPAZ (BOLÍVIA) nasceu em El 
Alto, La Paz. Mora em São Paulo desde 1994, cidade na qual 
estudou em escolas públicas da zona norte. Desde muito 
pequeno teve contato com a música folclórica e andina. É 
um dos organizadores da Batalla Callejera, primeira batalha 
em espanhol no Brasil, sempre com a intenção de unir o 
continente através do hip hop. Em 2020 começa seus novos, 

como a marca de roupas que leva o mesmo nome. É produtor na Supay prod, designer 
digital, organizador de batalha, autônomo e MC.

JENNIFER ALICIA MURRIN (CANADÁ) (ela/eles) é uma 
artista multidisciplinar queer, mista Mi’kmaw e colona (alemã/

irlandesa/escocesa), originalmente de Elmastukwek, Ktaqmkuk 
(Bay of Islands, Newfoundland), agora residente em Toronto. 

Ela é duas vezes campeã nacional de slam de poesia e membro 
do Toronto Poetry Project e Seeds & Stardust. Em 2021, foi 

lançado seu livro de estreia “Mixed Emotions”. A peça Restor(y)
ing Identity foi apresentada no primeiro Nogojiwanong 

Indigenous Fringe Festival, em 2021. Uma versão em áudio da peça foi apresentada no 
Weesageechak Begins To Dance 33 Festival em 2020 e no imagineNATIVE Film + Media 

Arts Festival em 2021. Jennifer Alicia recentemente coeditou uma antologia de poesia 
indígena chamada The Condor and the Eagle Meet, que foi lançada em maio de 2022 pela 

Kegedonce Press. Saiba mais sobre seu trabalho em: jenniferalicia.com.

Slam Colegial - Maré

MC NATALHÃO é cria da favela da Maré e uma artista 
completa. Cantora e compositora, circula pelos gêneros musicais 

Rap, Drill e R&B. Com carreira ascendente, foi convidada para 
uma parceria com MV Bill em “Palavra Poderosa”.

MATH DE ARAUJO é cria da 
favela Rubens Vaz, no Complexo da 
Maré, Rio de Janeiro. Escorpiano, 
é escritor, filho de Rosemery Félix e Marcelo Fonseca e cursa 
faculdade de Jornalismo na Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro. É autor do zine “A reza” (2017) e do livro “Maré 
cheia” (2018). Também é co-autor da peça sonora BECOS 
(2020), fundador do Slam Maré Cheia, autor convidado da 

Flip 2018, participou do programa Manos e Minas (TV Cultura), é roteirista, fotógrafo, 
amante do basquete, do Hip-Hop e dos videogames.

Cria do complexo de favelas da Maré, VIRGÍNIA BEATRIZ é 
poeta slammer, bacharel em história pela Uerj, mestranda da 

Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz e educadora popular.

VITOR FELIX é morador da 
favela Parque Maré, onde se 
criou e vive até hoje. Professor 
popular pela Redes da Maré 
nos projetos de EJA (Educação de Jovens e Adultos) e do 
Curso Pré-Vestibular. Além da profissão, se dedica de forma 
independente à Ilustração, tendo dois livros publicados, à 
escrita de ficção e à poesia. Obteve o título de Mestre em 
Letras pela UERJ e atualmente faz pós-graduação na mesma 
área pela UFRJ.

ORIENTADORES
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Maré de Periferias 
CENTRO DE ARTES DA MARÉ 
05 A 11 DE DEZEMBRO DE 2022 

* Programação sujeita a alteração, sobretudo a partir da confirmação das datas dos 
jogos do Brasil. 

4 de dezembro / Domingo

MUSEU DE ARTE DO RIO

10H BOAS-VINDAS
AUDREY PULVAR E VERÔNICA NASCIMENTO

 10H30 NÓS ACREDITAMOS EM VOCÊ
ELLEN FERREIRA, LINDACY MENEZES, MARIA AMÉRICA, RAQUEL 
DE OLIVEIRA E RENATA FERREIRA
MEDIAÇÃO: AUDREY PULVAR

12H PRECISAMOS FALAR DE ASSÉDIO
Exibição do documentário de Paula Sacchetta com presença da diretora

 13H30 NÓS TE ESCUTAMOS
Microfone aberto para depoimentos das mulheres que viveram ou 
vivem algum tipo de violência sexual e sexista.

ESCUTATÓRIAS AFETIVAS (UNIVERSIDADE DAS QUEBRADAS/ 
MULHERES DAS QUEBRADAS)
 

 16H-18H VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHA
ANA PAULA ARAÚJO, DANI BALBI, DANIELE SOUZA, RAFA 
ALBERGARIA, SU TUNANI | MEDIAÇÃO: AUDREY PULVAR

PROGRAMAÇÃO
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5 de dezembro / Segunda-feira

CENTRO DE ARTES DA MARÉ

12H-13H REVOADA DE BALÕES
BIBLIOTECA LIMA BARRETO - MARÉ 

16H-18H JOGO DO BRASIL
Telão para transmissão

18H30-19H SAUDAÇÃO AOS ORIXÁS 
Ogãs tocarão para Exu, pedindo proteção nesta tarde-noite de abertura 
de uma Flup que, ao começar com lançamento de biografia de Pai 
Santana escrita por Ecio Salles, reafirma seu compromisso com as lutas 
antirracistas e com a liberdade religiosa.

19H-19H30 BOAS-VINDAS
ELIANA SOUZA (REDES DA MARÉ) E DANI SALLES (FLUP) 

19H30-20H30 LANÇAMENTO DO LIVRO “PAI SANTANA, O ORIXÁ DO FUTEBOL”,
 DE ECIO SALLES. 

MESA DE AUTÓGRAFOS COM DANI SALLES E AS FILHAS DO CASAL
Último trabalho intelectual de Ecio Salles, a biografia do antológico 
massagista do Vasco da Gama e da Seleção Brasileira conta a história de 
um Rio de Janeiro negro e suburbano, além de recuperar uma época em 
que os principais campeonatos brasileiros eram decididos nos terreiros 
de candomblé. 

20H30-21H10 MOSTRA MARÉ DE MÚSICA
EVY, KAMY E NO LANCE

21H30-23H  FLUP + MARÉ DE MÚSICA
SHOW DO AWURÊ 
Melhor grupo de afro music do Brasil é também a mais perfeita 
tradução para o mundo do qual veio o axé de Pai Santana.

6 de dezembro / Terça-feira

CENTRO DE ARTES DA MARÉ

18H “ESCUTATÓRIAS AFETIVAS POR UM MUSEU DA SORORIDADE”
UNIVERSIDADE DAS QUEBRADAS/MULHERES DAS QUEBRADAS
Abertura da Exposição

19H-20H  ABERTURA DO SLAM BR

20H-22H CLASSIFICATÓRIAS SLAM BR [CHAVE A] 

22H-00H CLASSIFICATÓRIAS SLAM BR [CHAVE B] 

7de dezembro / Quarta-feira

CENTRO DE ARTES DA MARÉ

15H-16H FINAL DO SLAM COLEGIAL DA MARÉ 

16H30 MESA QUILOMBO DO LIMA 
DIÁRIO ÍNTIMO: QUANDO ESCRITA DE SI TRADUZ O MUNDO
CONCEIÇÃO EVARISTO E YANICK LAHENS
MEDIAÇÃO: ANGÉLICA FERRAREZ
Lima Barreto antecipou em quase um século as escrevivências de 
Carolina Maria de Jesus e da própria Conceição Evaristo, que se 
apropriaram de suas biografias para narrar com precisão e emoção o 
mundo criado para destruir o povo preto.

18H-20H CLASSIFICATÓRIAS SLAM BR [CHAVE C] 

20H-22H CLASSIFICATÓRIAS SLAM BR [CHAVE D]

22H-23H30 SAMBA E POESIA COM LUCAS AFONSO E NOVA RAIZ DO SAMBA
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8 de dezembro / Quinta-feira

CENTRO DE ARTES DA MARÉ

16H30  MESA QUILOMBO DO LIMA
CEMITÉRIO DOS VIVOS: VARIAÇÕES SOBRE A NECROPOLÍTICA
GEOVANI MARTINS E JESSÉ ANDARILHO
MEDIAÇÃO: THAIS CUSTÓDIO
Na época de Lima Barreto, a necropolítica usava os manicômios 
para criminalizar e encarcerar os corpos negros na sociedade pós-
abolicionista. Nada se compara à letalidade da guerra às drogas, que no 
Brasil tem índices semelhantes aos de um genocídio. Mas os corpos são 
os mesmos.

18H-20H  SEMIFINAL SLAM BR 1

20H-22H SEMIFINAL SLAM BR 2

22H-00H FLUP-CYPHER
PASSA O MÁIQUE!
Uma cypher (roda de rima) com microfone aberto onde poetas e MCs 
participantes da Flup mandam seus versos sobre os beats que emanam 
dos toca-discos dos DJ Eugênio Lima e Luaa Gabanini.

9 de dezembro / Sexta-feira

CENTRO DE ARTES DA MARÉ

16H-18H  JOGO DO BRASIL (SE HOUVER)
Telão para Transmissão 

16H-18H  FINAL DO SLAM COALKAN 
(dependendo da confirmação do jogo do Brasil)

18H-20H SLAM ABYA YALA [CHAVE A] 

20H-22H FINAL SLAM BR

22H30 EXPERIÊNCIA AFROFUNK
Encontro de corpos, idéias e ritmos que aquece e celebra, do afro 
ao funk, a riqueza de linguagens produzida pela juventude preta e 
periférica do Rio de Janeiro

 ENCONTRO DAS FAIXAS
PRETA QUEEN, NAI KIESE, JUJU RUDE, MC LIZZIE, DJ VICX E 
SLIPMAMI
Encontro com as brabas que estão agitando a cena do funk no Rio de 
Janeiro.

10 de dezembro / Sábado 

16H-18H JOGO DO BRASIL (SE HOUVER)
Telão para transmissão 

16H-18H FINAL DO SLAM COALKAN 
(dependendo da confirmação do jogo do Brasil)

18H-20H SLAM ABYA YALA [CHAVE B] 

20H-22H  SLAM ABYA YALA - SEMIFINAL 1 

22H-00H SLAM ABYA YALA - SEMIFINAL 2
 

11 de dezembro / Domingo

14H-16H  MESA QUILOMBO DO LIMA 
MIRÓ DA MURIBECA: POR UMA POESIA MALOQUEIRA 
MARCELINO FREIRE E LUNA VITROLIRA
PERFORMANCES POÉTICAS DE CACO PONTES
MEDIAÇÃO: GILMARA CUNHA
Amigos e admiradores de um dos maiores poetas pernambucanos, que 
nos deixou em 2022 em decorrência do mesmo alcoolismo que mataria 
Lima Barreto há 100 anos. A vida da periferia pulsava dos versos deste 
maloqueiro da Muribeca, bairro de um Recife tão profundo quanto sua 
poesia. 
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16H-18H MESA QUILOMBO DO LIMA 
CLARA DOS ANJOS:
NÓS NÃO SABÍAMOS QUE O NOME DISSO É ABUSO
MARILENE FELINTO E AUDREY PULVAR
MEDIAÇÃO: FLÁVIA OLIVEIRA
Lima Barreto foi o primeiro escritor brasileiro a tematizar o assédio na 
literatura, pandemia denunciada em escala igualmente global a partir 
do #metoo. Já naquela época se sabia que o corpo da mulher negra era o 
alvo mais cobiçado (e atingido) pelo patriarcado.

18H-20H  MESA QUILOMBO DO LIMA
“COMBINAMOS DE NÃO MORRER”
ANIELLE FRANCO, RENATA SOUZA E FERNANDA VIANNA 
MEDIAÇÃO: PÂMELA CARVALHO
A favela na qual Marielle Franco se criou e a partir da qual se projetou 
politicamente recebe sua irmã mais nova, sua principal parceira de 
militância e ativistas da mais atuante organização da sociedade civil da 
Maré para debater o legado da vítima mais conhecida do feminicídio 
político. 

20H “MINHA IRMÃ E EU: DIÁRIOS, MEMÓRIAS E CONVERSAS
 SOBRE MARIELLE”, DE ANIELLE FRANCO

LANÇAMENTO DO LIVRO
Sessão de autógrafos 

20H-22H FINAL DO SLAM ABYA YALA

22H30-23H30 MOSTRA MARÉ DE MÚSICA
BANDA AGONA, GUTIERRY, MC NATALHÃO E NIZAJ

 23H30-00H30 FLUP + MARÉ DE MÚSICA
N.I.N.A. DO PORTE
A bruta, a braba, a forte encerra a Flup com um show que mostra a 
força e o talento das mulheres periféricas renovando a MPB.

Quilobo do Lima
31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022
MUHCAB 

 

31 de outubro / Segunda-feira

18H-19H30 MESA MARGINÁLIA
AS PERIFERIAS NO CENTRO
LÁZARO RAMOS E PEDRO RAJÃO
MEDIAÇÃO: THAIS BERNARDES
A margem é um lugar complexo, envolve ao mesmo tempo dois espaços 
que se alimentam: resistência e criatividade. É assim na perspectiva 
de bell hooks e também na obra de Lima Barreto, um escritor dos 
subúrbios, das periferias, das margens. 
Lima contou histórias de personagens marginalizados, deu 
protagonismo às margens, deslocou os centros.

20H-21H30 MESA BRUZUNDANGAS
GEOGRAFIAS INVENTADAS
ELISA LUCINDA E ELIANA ALVES
MEDIAÇÃO: ANGÉLICA FERRAREZ
O Rio de Janeiro tem uma cartografia negra. No livro Bruzundangas, 
Lima Barreto usa de sua ironia fina e da sátira para inventar um país e 
seus mapas, ao mesmo tempo que descreve o próprio Brasil. Pensar a 
cidade do Rio de Janeiro e suas pequenas/grandes Áfricas é um ótimo 
ponto de partida para refletir a modernidade mais autêntica, àquela que 
foi costurada nas ruas pelas pessoas negras.

 

1º de novembro / Terça-feira

11H-12H30 MESA RECORDAÇÕES DO ESCRIVÃO ISAÍAS CAMINHA
A SORRIR EU PRETENDO LEVAR A VIDA 
ALTAY VELOSO E NEI LOPES
MEDIAÇÃO: MAJU COUTINHO
A arte é uma das maneiras de sobreviver no ambiente hostil da 
diáspora. E a arte da escrita é o que mais une nosso homenageado, 
Lima Barreto, aos debatedores dessa mesa tão especial, que traz as 
“Recordações do Escrivão Isaías Caminha: a sorrir eu pretendo levar 
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a vida”. Dois consagrados mestres do saber no auge dos seus 80 anos 
saúdam a memória de um jovem escritor. Afinal, Lima Barreto morreu 
aos 40 anos de idade.

13H30-15H MESA VIDA E MORTE DE M. J. GONZAGA DE SÁ
A MEMÓRIA DOS OUTROS, QUE TAMBÉM É NOSSA
JOSÉ FALERO E MIRIAM ALVES
MEDIAÇÃO: ALESSANDRA TAVARES
 A memória e o lugar da memória são grandes inspirações literárias. 
Todas as histórias são importantes e merecem ser contadas. Histórias de 
vida, de movimentos, de gerações, de famílias inteiras. É possível usar 
metodologia da escrevivência de Conceição Evaristo para entender as 
vozes insurgentes da comunidade negra.

15H30-17H MESA POLICARPO QUARESMA
QUANDO A ESFINGE NOS DEVORA
PAULO SCOTT E TOM FARIAS
MEDIAÇÃO:YNAÊ LOPES
A metáfora da esfinge pode ser lida como projeto de Brasil. Um esforço 
de decifrar o chamado “nacional”. Um país de proporções continentais 
e que pode ser lido no plural: Brasis. Quais respostas podemos elaborar 
através da intelectualidade negra a fim de “adiar o fim do mundo”? 

CONCEPÇÃO 
Ecio Salles
Julio Ludemir

DIREÇÃO GERAL
Julio Ludemir

PROPONENTE 
Ilana Strozenberg  
Teresa Guilhon Barros
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ESTUDOS 
CONTEMPORÂNEOS - INSTITUTO 215
Suave
Na Nave

CONSULTORIA
Heloisa Buarque de Holanda
Luiz Eduardo Soares

CURADORIA
Angélica Ferrarez
Comikk MG
Heloisa Buarque de Hollanda 
Renata Tupinambá 
Roberta Estrela D’Alva 
Verônica Nascimento

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO 
Andrea Borges

DIREÇÃO EXECUTIVA
Renata Leite
RINOCERONTE ENTRETENIMENTO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Érika Félix

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL
Joanna Savaglia
SAVÁ NEGÓCIOS CULTURAIS

ASSISTENTE DE DIREÇÃO DE PRODUÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
Reggi Brizio

COMUNICAÇÃO 
Teresa Dantas

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO
Jean Carlos

PRODUÇÃO MUSICAL E PROCESSOS 
FORMATIVOS
Dudu Maneh 

APRESENTAÇÃO FLUP
Dani Salles

PRODUÇÃO LOGÍSTICA
Luiz Rafael Neto

PRODUÇÃO SLAM BR
Núcleo Bartolomeu de Depoimentos

A&B
Maré de Sabores

IDEALIZADORA E PRODUTORA DA EXPERIÊNCIA 
AFROFUNK
Taísa Machado

IDENTIDADE VISUAL E DESIGN GRÁFICO
Marcio Oliveira

FOTOGRAFIA
Francisco Costa 
Hildemar Terceiro

ASSESSORIA DE IMPRENSA
Rebento Comunicação Criativa

PRODUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CONTEÚDO - 
REDES SOCIAIS
Rebento Comunicação Criativa 

ACESSIBILIDADE
Rangel Produções

ASSESSORIA JURÍDICA
Helder Galvão Assessoria Jurídica 
Cesnik Quintino & Salinas Advogados 

STREAMING 
Dunas Filmes 

MOBILIZAÇÃO DE PLATEIA
Raphael Ruvenal
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REDES DA MARÉ

DIREÇÃO GERAL
Eliana Sousa Silva

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO
Geisa Lino

COORDENAÇÃO EIXO ARTE, CULTURA,
MEMÓRIAS E IDENTIDADES
Marcos Diniz
Pâmela Carvalho

EQUIPE CENTRO DE ARTES DA MARÉ
Luciana Nascimento
José Henrique Quinguaia

EIXO EDUCAÇÃO
Andréia Martins
Alessandra Pinheiro
Daniel Martins
Patrícia Vianna

COORDENAÇÃO OPERACIONAL
Berg Miranda

COORDENAÇÃO APOIO
Luciana Pires

Homenagem a Ecio Salles

DIREÇÃO DE PALCO
Rodrigo Maré

PRODUÇÃO
Bia Policicchio

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO
Carlos Marra
Thais Magalhães

FOTOGRAFIA E VÍDEO
Douglas Lopes
Patrick Marinho 

REDES SOCIAIS
Gracilene Firmino
Marco Costa
Thais Magalhães

DESIGNER GRÁFICO
Adriana Reis
Amapola Rios
Kenzel Verborge
Thais Oliveira

ESCRITÓRIO MODELO DE TRADUÇÃO ANA CRISTINA CÉSAR (ESCRTRAD/ILE/UERJ)
TRADUÇÃO DE POEMAS FLUP 2022

COORDENAÇÃO GERAL
Profª. Dra. Maria Aparecida Andrade Salgueiro

ORIENTADOR DE ESPANHOL
Profª. Dr. Wagner Monteiro Pereira

BOLSISTAS TRADUTORES DE ESPANHOL UERJ
Fernanda Souza dos Santos (Bolsista CEPUERJ)
Flávia Brandão Costa Vaz (Bolsista Voluntária)
Gabriela Ribeiro Nunes (Bolsista PROATEC/UERJ/ESCRTRAD)
Leticia Oliveira da Silva (Bolsista Voluntária)
Lorena Guimarães Ribeiro de Souza (Bolsista EIC/ESCRTRAD)
Mary Alice Lima de Oliveira (Bolsista Prodocência)
Melissa Solórzano Guterres (Bolsista Prodocência)
Rayane Maciel Soares (Bolsista Prodocência)
Tauana Guimarães Bezerra (Bolsista Prodocência)
Yasmim da Silva Lopes Ribeiro (Bolsista Prodocência)

ORIENTADOR DE FRANCÊS
Prof. Dr. Renato Venâncio Henrique de Sousa

BOLSISTAS DE FRANCÊS
Leticya Leal de Oliveira dos Santos (Bolsista EIC/ESCRTRAD)
Isabelle Godinho Weber (Bolsista de Extensão/ESCRTRAD)

ORIENTADORA DE INGLÊS
Profa. Dra. Marcela Iochem Valente
BOLSISTAS DE INGLÊS
Raphaella Lopes Barroso Faria Santos (Bolsista de Extensão/ESCRTRAD)
Samara Henriques Miranda (Bolsista EIC/ESCRTRAD)

APOIO TÉCNICO
Julie Yukari Misumi (Bolsista TCT/FAPERJ)
Profª. Ms. Gabriela Ribeiro Nunes (Bolsista PROATEC/UERJ)
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MINISTÉRIO DO TURISMO, PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA APRESENTAM

MARÉ DE
  PERIFERIAS

HOMENAGEM AOS 100 ANOS DA MORTE DE LIMA BARRETO

CENTRO DE ARTES DA MARÉ

5 A 11 DE DEZEMBRO


