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Perspectiva

Olhar na transversão
O viver
Que não cabe
Em uma linha
Reta

Celinha Reis



    
    Celinha Reis

Poeta, Escritora. 
Participante do Sarau Elo 
da Corrente. Membro do 
selo Editorial Me Parió 
Revolução, percussionista 
no Bloco Afro Ilú Obá de 
Min. Historiadora e  
Educadora.
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Pernas tenho, mas não as     
                               [ando

Binho
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Binho é poeta e idealizador do 
sarau do Binho, um encontro de 
poetas e artistas de diferentes 
linguagens. Além do Sarau, 
Binho realiza outras ações de 
incentivo à leitura, como a 
Bicicloteca, a Kombiblioteca e o 
Livros no ponto.

Contato:
saraudobinho@gmail.com

Binho
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Amigo é mesmo folgado, você 
dá a mão e ele quer abraço.

Victor Rodrigues



             Victor Rodrigues

Escritor, educador e produtor 
cultural. Publicou “Deuses 
fazendo bolo ou ingredientes 
para nascer de novo” junto ao 
álbum “Aprender a Morrer”.

Contatos:
twitter.com/pragadepoeta
instagram.com/pragadepoeta
twitch.tv/pragadepoeta
pragadepoeta@gmail.com
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Sandro não sabia escrever
Virou primeira página
Pra todo mundo ler.

Ruivo Lopes
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                 Ruivo Lopes

Poeta, pedagogo e articulador 
cultural.

Contato:
ruivolopes78@gmail.com
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Brincadeira de infância

Brincava de ser poeta
Vivia correndo atrás de versos
Na multidão de seus 
pensamentos.

Hugo Paz
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                  Hugo Paz 

Escritor, poeta, artista visual, 
performer. Licenciado em artes 
visuais pela FMU, atuante em 
diversos saraus da periferia de 
São Paulo e da região central.

Contato:
@hugorodriguespaz
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MINHA CAUSA, MINHA VIDA:
amor,
causa comigo?

Daniel Minchoni
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              Daniel Minchoni

Daniel Minchoni é poesia 
esporte clube e jovens escribas 
(RN), sarau do burro, selo 
doburro, cabaret revoltaire, o 
menor slam do mundo, nolombo 
doburro, slam do corpo, 
phala’cia, núchleo phermanente 
de expherimentação em 
pherphormance e phalaphoética, 
poesia expandida e outras 
mumunhas mais.
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Melancolia: tristeza de batom 
vermelho" 

...

Se eu fizesse poesia escreveria 
pássaros.
Poemas são todos tentativas de 
voo. 

Michele Santos
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              Michele Santos

Paulistana, poeta, escritora, 
professora de escola pública, 
agitadora cultural. Coorganiza o 
Sarau Sobrenome Liberdade e a 
FLIGRAJA – Festa Literária do 
Grajaú. Lançou Toda via, em 
2015, Deve ser isso em 2017 e 
Las Dos em 2018. Tem diversas 
publicações em revistas 
literárias e antologias.
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paixão é polén
passa a ventania
escapole

Marleide Lins



19

               Marleide Lins 

Nasceu em São Paulo, mas 
atualmente reside em Teresina. 
É poeta, contista, editora da 
AVANT GARDE. Publicou 7 
livros de poemas e um de 
contos. Organizou e editou 
várias antologias poéticas e 
outras acadêmicas com recorte 
em etnia e gênero.
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os extremos opostos que se 
cuidem

buscam tanto se afastar um do 
outro
que se esquecem da mais 
básica lição:

o mundo é redondo

de tanto fugir
logo darão as mãos 

Janaína Moitinho
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             Janaína Moitinho

Arteeducadora e poeta, co
organiza o Slam do Grito em 
São Paulo.  
Publicou os fanzines 
"Fôlego" (2016) e 
"Pedaços" (2017), a cartonera 
"híbrida" (2018) e a plaquete 
bilíngue "las dos" (2018) em co
autoria com a poeta Michele 
Santos.

Contato:
@jana.moitinho 
https://linktr.ee/jana.moitinho
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amarrei uma linha
numa Sacolinha
e pus ali na janela;
pro vento ter com que brincar

augusto cerqueira 
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            augusto cerqueira 

poeta, educador popular e 
livreiro. morador do m'boi mirim 
(zona sul de são paulo), tem três 
livros de contos publicados e 
algumas poesias em antologias. 
atua em diversos coletivos 
literários da cidade, recitando 
seus córdeis, sonetos e haicais 
para ouvintes atentos e 
seletivos.
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Embora haja tantas desventuras
A vida é uma luta
E poemas são armas letrais

Jefferson Santana
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            Jefferson Santana

Poeta e professor nascido e 
criado no Jardim Ângela. Tem 4 
livros publicados e também é 
membro articulador do coletivo 
Poetas Ambulantes.

Contatos
Instagram: 
@poetajeffersonsantana

Face: 
Poeta Jefferson Santana
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e o punk
andava tão anticapitalista
que invadiu
o mac donald’s
e pediu guaraná

Caco Pontes
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               Caco Pontes

Caco Pontes é poeta e multi
artista. Autor dos livros O incrível 
acordo entre o silêncio e o alter 
ego (Annablume, 2008), 
Sensacionalíssimo (Kazuá, 
2013), Sociedade Vertical 
(Hedra, 2014) e A ordem dos 
Fatores Ocultos (garupa, 2019)
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continuo compromissado
com a palavra
marca crua, prego na tábua
é dela minha farra no papel
o pequeno risco que faço no céu

 Sergio Ballouk
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              Sergio Ballouk

Nasceu nos bons tempos das 
lagoas e campos de várzea da 
Vila Guilherme – SP. É autor
dos livros Enquanto o Tambor 
não Chama (poemas); Casa de 
Portugal (contos) e o Batismo da
Capoeirinha (infantil). E, dizem 
as boas línguas, visto com 
frequência no sarau Elo da 
Corrente, lugar de
poesia e amigos.

Contato:
Facebook sergio.ballouk



30 Acertei um tiro
Na testa do opressor
E o projétil
Eram versos
Que a poesia mandou.

Paulo Rams 
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                 Paulo Rams 

Radicado da região do Fundão 
do Ipiranga, é poeta, militante da 
cultura, professor de História, é 
Produtor Cultural e idealizador 
do Coletivo Perifatividade e 
autor do livro de poesias "Meu 
canto em 83 poemas".
Atualmente é Coordenador do 
Projeto Garoto Cidadão Unidade 
Heliópolis da Fundação CSN.
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a chuva é o céu
com saudade
do chão

...

não me olhe assim
que te jogo
o coração na cara

Eveline Sin
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                 Eveline Sin

É artista e poeta. autora de 
“FEVEREIRO”, “Capim Santo”, 
“Manga Espada”, “Na Veste Dos 
Peixes As Palavras De Ontem”, 
“Devolva Meu Lado De Dentro". 
seu livro mais recente é 
CANINANA lançado em 2020.

Contato:
Instagram: @eveline_sin
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  meu coração batendo
  é legítima defesa

  Felipe Marinho
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               Felipe Marinho

(1999) é uma praga, exorcista 
performer e filho de Marias, 
nascido e criado no extremo 
leste de São Paulo. Finalista do 
Slam BR 2016 e idealizador do 
coletivo Absurdo. Estudante de 
audiovisual, tem no retrato o 
cuidado com a sensibilização do 
olhar. Latinoamericano convicto 
e fã de Trakinas de morango.
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Dême sossego, dême paz .
Oh vida minha deixe que eu 
recolha os meus retalhos e 
monte a colcha de 
experiências.
Quero enfeitála com bicos 
coloridos e fazer com que 
decore os olhos dos meus 
filhos.

Valéria Barbosa 
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             Valéria Barbosa

Poeta, 4 livros autorais, 
participacão em várias 
coletâneas, compositora, 3 CDS, 
idealizadora e gestora do Sarau 
na Favela.

Contato:
valcdd@hotmail.com
Tel 21 988918862.
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No Sertão Maria Bonita enxuga 
as lágrimas com a peixeira. 

Queila Rodrigues 
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             Queila Rodrigues

É poeta'brincante, bordadeira, 
artistaeducadora, produtora 
cultural e Promotora Legal 
Popular. Integrante do Grupo de 
Coco Semente Crioula; 
idealizadora dos Projetos 
Cabocla de Lança Estandartes 
Poéticos e Caminhos: poesia 
nas grades, este em parceria 
com Samara Oliveira.
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Tem gente que não vale o que 
come,
outras valem só isso mesmo.

 Amanda Miranda  
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            Amanda Miranda

ArtistaEducadora ou Vice e 
Versa ou Versos. 
Professora de Artes na Rede 
Pública de São Paulo. Mãe  de 
dois alecrins. Curiosa , 
admiradora e experimentadora 
das artes populares.
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E se
o mundo
em vez de voltas,
desse abraços?

Jozimel 
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                   Jozimel

Produtora cultural no coletivo 
Sarauê, articuladora social na 
região de Parelheiros e uma 
estudiosa dos processos de 
escuta e escrita como forma de 
“transbordar” sentimentos. É 
autora de "(a)mar", publicação 
inspirada na técnica de 
fanzines.

Contato: 
@jozissousa
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Poesia é voar para dentro de si
para dentro do outro
e mesmo assim
continuar com os pés no chão

Thais Costa 
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                Thais Costa

É poeta e produtora cultural.
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Quando me perguntam
Por que você só faz 
monólogos?
Eu respondo:
E no mundo, alguém dialoga?

Emerson Alcalde 
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              Emerson Alcalde

Slammer, escritor, ativista social 
e cofundador do Slam da 
Guilhermina.Vicecampeão da 
Copa do Mundo de Slam de 
Paris. É patrono da AEL da 
EMEF Dr. José Augusto Cesar 
Salgado.

Contato:
Instagram @emersonalcalde
 emersonalcalde@hotmail.com
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São admiráveis esses moços 
que, como o poeta, plantam um 
ipêamarelo na cabeça do 
tempo, só para ver o sorriso do 
filho.

Cidinha da Silva 
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              Cidinha da Silva

Cidinha da Silva (MG) é escritora 
premiada e editora na Kuanza 
Produções. Publicou 19 livros e e 
possui 222,4 mil exemplares em 
circulação. Tem publicações em 
cinco línguas e é conselheira da 
Casa Sueli Carneiro.

www.kuanzaproducoes.com.br   
www.cidinhadasilva.blogspot.com

Contato:
@cidinhadasilvaescritora   
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quem lê meu sorriso
não enxerga a cárie
que corrói o coração

Ket Chup 
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                  Ket Chup

André Pereira (Ket Chup) é 
produtor cultural e poeta. É um 
dos organizadores do Slam do 
Grito na comunidade do 
Ipiranga.

Contato:
https://www.facebook.com/
ketchup.andre
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Passional

Sua dileta
me leva
a um dilema:
não sei se cometo

um delito
ou um poema

Sandra Regina 
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               Sandra Regina

Sandra Regina de Souza é 
paulistana, poeta e editora. É 
autora dos livros: O texto sentido 
(Limiar, 2008), haicaos (Limiar, 
2012) e Visita íntima 
(Reformatório, 2015).

Contato:
editora.feminas@gmail.com
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Isso? É apenas chope. 
Quem me embriaga, 
camarada, é a noite. 

Cel Bentim 
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                 Cel Bentim

Autor de Segredaria (Ed. Patuá), 
integra antologias como ‘29 de 
abril  o verso da violência’ e o 
flipbook Asfalto. Para ele, 
palavra é bicho + denso do que 
prega a gramática e a tabela 
periódica imagina.

Contato:
https://www.facebook.com/
celbentin/



56 Há quem desobedeça
a quem diz obedeça.

Thiago Peixoto 
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               Thiago Peixoto

Poeta, comunicólogo e educador 
social, sócio da Produtora 
Baderna Literária, autor dos 
livros de poesias Embrionários 
Versos Revolucionários (2013), 
Passageiro da Linha Tênue 
(2015) e Disperso (2019). É um 
dos organizadores do Poetas 
Ambulantes

Contato:
https://www.facebook.com/
thiago.ambulantepeixoto/



58 Todo livro é uma lápide,
a menos que alguém o acorde.

Michel Yakini 
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                Michel Yakini

Escritor. Autor de Acorde um 
verso (2012), Crônicas de um 
Peladeiro (2014) e do romance 
Amanhã quero ser vento 
( 2018).

Contato:
https://www.facebook.com/
michelyakini/
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Detesto amigos secretos
Prefiro presentes.

Ni Brisant
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                   Ni Brisant

Nascido no verão de 85, em 
AcajutibaBA, Ni Brisant acredita 
que poesia é o que a gente 
sente. O resto é literatura.

Contato:
Instagram: @nibrisant



(...) você me pediu calma
eu, distraída, entendi alma
e te entreguei a minha...

Priscila Prado 
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              Priscila Prado

É poeta e produtora cultural. 
Nas horas vagas, rabisca 
paredes, cadernos, pele e 
pensamentos por aí.

Contato:
Tel: (11) 964452007 
producoesbemfeito@gmail.com
IG: @bemfeitoproduca
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