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Contato:   

e-mail: slamdocorpo@gmail.com  

Lara Gomes| coordenadora e produtora cultural   

Erika Mota| Apresentadora, intérprete poeta e produtora cultural  

Leonardo Castilho| Apresentador, produtor cultural e assistente de 
coordenação  

QUEM SOMOS  

Somos um grupo que pesquisa e produz arte, aberto a surdos e ouvintes que se 

interessam pela Língua Brasileira de Sinais. Considerando a dimensão pública da arte e 

nosso constante interesse por inventar formas de comunicação, desde 2008 

desenvolvemos documentários, performances e intervenções poéticas que dão 

visibilidade à cultura surda, utilizando a cidade enquanto espaço privilegiado de nossas 

proposições.   

A partir da percepção de que a Libras é uma língua performática e de que uma discussão 

que interessa tanto aos surdos, quanto aos ouvintes, é “como o corpo fala”, “o que fala”, 

“para quem e para que fala”, fomos adentrando nas conexões entre “o corpo e o dizer”,  

estabelecendo pontes entre a poesia, a palavra falada, os sinais e a performance. Em 

2012 iniciamos uma conversa com o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos (criador do 

ZAP! SLAM) e com o poeta Daniel Minchoni (criador do Menor Slam do Mundo) e 

passamos a imaginar juntos uma batalha de poesias que partisse do encontro entre surdos 



e ouvintes. E, assim, em 2014 nasceu o Slam do Corpo – 1º Slam entre poetas surdos e 

ouvintes do Brasil.  

 
 

SLAM DO CORPO  
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 O SLAM DO CORPO é a 1ª batalha de poesias no Brasil com participação de poetas 

surdos e ouvintes. O projeto nasceu do nosso desejo de experimentar performances 

poéticas numa composição entre a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais.  

Partimos de duplas de poetas que criam e apresentam poesias nas duas línguas 

simultaneamente. Em suas performances, as vezes as línguas se diferenciam, cada uma 

acontece em sua gramática própria; noutras vezes, se entrecruzam. Este acontecimento 

chamamos "beijo de línguas".  

A atividade começa com o corpo aberto, momento no qual pode-se apresentar poemas de 

forma livre. A batalha acontece no segundo momento, quando valem as regras do Slam 

(os poemas devem ter até 3 minutos de duração, sua autoria deve ser própria e não é 

permitido o uso de figurinos ou objetos de cena). O evento é apresentado por uma dupla 

de apresentadores (um surdo e um ouvinte) e conta sempre com dois tradutores-

intérpretes de Libras. Para os poetas vencedores, o prêmio é um conjunto de livros de 

arte e poesia!  

 

 



O QUE É O POETRY SLAM   

O Slam é feito pelas e para as pessoas. (...) É um espaço para que o sagrado direito à liberdade 

de expressão, o livre pensamento e o diálogo entre as diferenças sejam exercitados. Um espaço 

autônomo onde é celebrada a palavra.   

Roberta Estrela D’Alva   

O Slam surgiu nos Estados Unidos na década de 1980 e a cada ano se espalha mais pelo 

mundo. Trata-se de uma plataforma com uma estrutura muito simples: as regras do jogo 

(os poemas devem ter até 3 minutos de duração, sua autoria deve ser própria, não é 

permitido o uso de figurinos ou objetos de cena) e seus jogadores (os apresentadores, 

poetas, o público e os jurados). Os jurados – incumbidos de dar notas aos poemas – são 

escolhidos na hora, pessoas do próprio público. Diferente dos eventos culturais que 

“entram em cartaz” ou expõem obras determinadas de artistas pré-definidos, o Slam se 

aproxima de um chamado e se faz com os corpos, com as vozes e urgências que o 

escutam e o habitam a cada vez. 
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O QUE É O SLAM DO CORPO   

O Slam do Corpo é o primeiro no país que aproxima poetas surdos e ouvintes, poemas 

em língua de sinais e em língua portuguesa. Nosso interesse é produzir dizeres numa 

vizinhança entre estes distintos modos de existência. Partimos de duplas de poetas – um 

surdo e um ouvinte – que traduzem e apresentam textos nas duas línguas 

simultaneamente. Em suas performances, as vezes as línguas se diferenciam, cada uma 

acontece em sua gramática própria; noutras vezes, se entrecruzam. Este tempo-espaço, 



ora paralelo, ora indiscernível, chamamos Beijo de línguas.  

 

EDIÇÃO DO SLAM DO CORPO   

O SLAM DO CORPO é uma atividade aberta ao público, com 2h30 de duração. Inicia 

com o que chamamos “corpo aberto”, momento no qual pode-se apresentar poemas de 

forma livre, independente de autoria e tempo de duração. A batalha de poesias acontece 

no segundo momento, quando os poemas devem ser autorais, não podem ultrapassar 3 

minutos de duração e nem ter apoio de qualquer objeto de cena. O evento é apresentado 

por uma dupla de apresentadores (um surdo e um ouvinte) e conta com duas tradutoras-

intérpretes de Libras, um D J e dois assistentes de palco. Para os poetas vencedores, o 

prêmio é um conjunto de livros de poesia, literatura e arte. 
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EQUIPE DO PROJETO   

COORDENAÇÃO | Lara Gomes 

PRODUÇÃO GERAL |Erika Mota e Leonardo Castilho  

APRESENTADORES| Erika Mota E Leonardo Castilho   

ASSISTENTE DE PALCO | Bruno Vital ou convidades   

INTÉRPRETE-POETA | Claudia Ferreira e convidades 

CORPITÁGORAS | Lara Gomes   

DJ RESIDENTE| Orun ou convidades 

 

 

 



 

SLAM DO CORPINHO 

 

O Slam do Corpinho é o primeiro no país que aproxima crianças-poetas surdas e 

ouvintes, poemas em língua de sinais e em língua portuguesa. O encontro inicia com o 

"corpinho aberto", momento no qual pode-se apresentar poemas de forma livre, 

independente de autoria e tempo de duração. Em seguida, acontece a batalha de poesias, 

quando os poemas devem ser autorais. Para os poetas vencedores, o prêmio é um 

conjunto de livros de poesia, literatura infantil, história em quadrinhos, entre outros. 

 

EQUIPE DO PROJETO   

COORDENAÇÃO | Lara Gomes 

PRODUÇÃO GERAL |Erika Mota e Leonardo Castilho  

APRESENTADORES| Guilherme Schaade e convidade  

ASSISTENTE DE PALCO | Surde convidade 

INTÉRPRETE-POETA | Claudia Ferreira e convidades 

CORPITÁGORAS | Lara Gomes   

DJ RESIDENTE| Orun ou convidades 

 
 
SARAU DO CORPO   
 

Sarau do Corpo é um evento cultural onde os poetas surdes e ouvintes podem se 

expressar ou manifestar artisticamente. Convidamos os pares de poetas surdes e ouvintes 

para expressar suas poesias em Libras e em português. O público também pode se 

apresentar de forma livre.  

 

EQUIPE DO PROJETO   

COORDENAÇÃO | Lara Gomes 

PRODUÇÃO GERAL |Erika Mota e Leonardo Castilho  

APRESENTADORES| Erika Mota e Leonardo Castilho  

ASSISTENTE DE PALCO | Surde Convidade 



INTÉRPRETE-POETA | Claudia Ferreira e convidades 

 

OFICINA PARA POETAS SURDOS E OUVINTES 

 
É um espaço de estudos e criação para intercâmbio entre poetas surdos e ouvintes, além 

disso, o Slam do Corpo experimenta performances poéticas, numa composição entre a 

língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. Será oferecida uma oficina para aqueles 

que desejam traduzir suas poesias, seja para Libras ou para língua portuguesa.  

 

EQUIPE DO PROJETO   

COORDENAÇÃO | Lara Gomes 

PRODUÇÃO GERAL |Erika Mota e Leonardo Castilho  

OFICINEIROS| Erika Mota e Leonardo Castilho  

 
 
 

ESCOLA DE LIBRAS 

 

 
 

 

O Slam do Corpo, além das batalhas e oficinas, realizamos intervenções poéticas e a 

escola de Libras, onde propomos o encontro entre as línguas Libras e Português entre 

surdes e ouvintes com o Carrinho de Libras.  

A atividade começa com 2 Arte Educadores Surdes e um charmoso Carrinho com 

Palavras a serem ensinadas ao público espontâneo, que aproveitará o passeio cultural 

para aprender uma língua e uma cultura nova. 

 

 



EQUIPE DO PROJETO   

COORDENAÇÃO | Lara Gomes 

PRODUÇÃO GERAL |Erika Mota e Leonardo Castilho  

ARTE EDUCADORES SURDES| Surdes convidades 

MINI BIO DA EQUIPE  

LEONARDO CASTILHO é ator, performer, ativista, educador e produtor cultural. Desde 

2005 trabalha no setor educativo do Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde atua 

como produtor de Acessibilidade e assistente do Programa Igual Diferente. Desde 2008 

é Professor do Curso Corposinalizante no MAM, com quem recebeu alguns prêmios, 

como o 1º lugar no Prêmio Darcy Ribeiro 2009 (IPHAN/MinC) e foi produtor da Sencity 

Brasil. É um dos idealizadores e responsáveis pela festa Vibração e o Bloco de Carnaval 

Vibramão, festas para a comunidade surda de São Paulo e produtor executivo do 

Festival de Folclore Surdo, produtor/artista do Festival Clin D'Oeil (França) e faz parte 

da empresa GDAF (EUA).  

ERIKA MOTA, Pedagoga, Tradutora e Intérprete de Libras. Professora do Curso 

Corposinalizante no Museu de Arte Moderna (MAM-SP), Co-autora e co-curadora do 

Projeto LiteraSurda no Sesc Paulista e Sesc Campo Limpo. Atua como intérprete de 

Libras na esfera  cultural em diversas linguagens artísticas, nas principais instituições 

culturais como: Itaú  Cultural, FliP 2016 (Casa Itaú Cultural), MAM -SP, SESC, Mostra 

de teatro Panorama  Petrobras- SP, atuou como intérprete/educadora 31Bienal, 

participação de alguns shows do  Rock in Rio 2017, desde 2013 atua nos Slams de SP e 

participou da FLIP (Festa Literária da  Periferia) realizada no Rio Janeiro como 

Intérprete/poeta, participou do Festival Clin D´Oeil (França) no Slam do Corpo.  

LARA GOMES é professora, educadora, produtora em eventos culturais, contadora de 

histórias, tradutora/intérprete. Realiza workshops sobre Arte Surda, pertencimento 

cultural na Comunidade Surda em Instituições de Ensino Superior, Instituições Culturais 

e em cursos livres. É integrante do coletivo de artistas e educadores Corposinalizante e 

produtora exclusiva do Slam do Corpo. Formada em Ciências Biológicas/UCSAL em 

Salvador-Bahia, pós-graduada em Libras e Educação para Surdos/UNINTER em São 

Paulo-SP, pós-graduada em Gestão Cultural Contemporânea/Itaú Cultural e Mestre em 

Educação: Currículo/PUC-SP. Atualmente é professora de Língua Brasileira de Sinais 

no setor Mackenzie Language Center/ Universidade Mackenzie.   

 

ORÇAMENTO  

Venha pedir o orçamento no e-mail: slamdocorpo@gmail.com 

 

mailto:slamdocorpo@gmail.com


NECESSIDADES DE LUZ E SOM DO SLAM DO CORPO E SLAM DO 
CORPINHO 

SOM:   

- PA compatível com o tamanho do local  

- Sistema de Sub Woofers (necessitamos de graves potentes para o público surdo sentir 

a vibração)  

- Todo cabeamento necessário  

03 - Microfones Sem Fio Shure Sm 58, com pedestais   

01 - Mesa de Som 01 V Yamaha (para ser utilizada no palco)   

01 - Régua com AC 110V com 5 Tomadas (no palco)   

02 - Cabos P2 para ligar Computador/Tablet na mesa de som.   

02 - Direct Box para ligar os cabos P2 na mesa de som.   

IMPORTANTE: a operação de som é feita por um DJ dentro do palco. Caso a mesa de 

som não possa estar no palco, deve haver cabeamento adequado para o DJ operar seus 

equipamentos do palco.   

PALCO:   

01 - Mesa (2mX1m) para apoiar o equipamento de DJ e para contagem de notas. (Pode 

ser substituído por 2 mesas menores - consultar produção)  

01 - Pano preto para cobrir a mesa.   

02 - Cadeiras Deve-se considerar um espaço de apresentação acessível para cadeirantes   

LUZ: Geral branca e Contra branco (com equipamentos disponíveis no 

local) *Não há operação de luz durante a apresentação  

  



 
  


