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Maria Duda
QUEM SOU EU?

Maria Duda é poeta, escritora, slammer e produtora

cultural. É estudante de Relações Internacionais da UFRJ, 

Iniciou sua trajetória na poesia falada em 2017, através dos

seus primeiros SLAMS. Em 2018, Maria Duda se juntou ao

coletivo NósdaRUA, que recitava poesia em transportes

públicos e realizava mensalmente o SLAM NósdaRUA, que

ocorria na Taquara. Maria Duda participou de diversos

eventos e competições de SLAM, e permaneceu no NósdaRUA

até meados de 2019. Lançou seu primeiro livro de poesias

"Navio Negreiro", na FLIP de 2019, pela editora Malê com o

selo FLUP. Desde então Maria Duda vêm realizando pockets

shows, oficinas de SLAM e rodas de conversas sobre suas

experiências, sobre racismo e sobre a poesia falada.



Navio
Negreiro

 
Seu primeiro livro, "Navio Negreiro", possui suas

primeiras poesias. Publicado na FLip em abril de

2019, foi lançado pela editora malê com o selo

flup.

"Maria Eduarda é expoente dessa geração, protegida pelos Deuses de

Aruanda, que desestrutura o cânone, instaurando na literatura a voz da

mulher negra que se mune da palavra para agir e reagir."

-Luna Vitrolira, escritora, performer, educadora e mestranda em Teoria da

Literatura pela UFPE



Vídeos e Notícias
Uma das mais formais mais comuns de levar um
pouquinho do spoken world para um evento é
contratando um pocket show de poesia.  Em sua
apresentação, Maria Duda leva suas poesias mais
impactantes para performar. O tempo de
apresentação é sempre combinado anteriormente, e a
escolha das poesias sempre leva em consideração o
tipo de evento.

Poesia "Navio Negreiro" no circo voador

Poesia "Maria Tereza"

Poesia "Favela da Praia do Pinto"

Malê promove literatura de autoria feminina na FLIP

Rock in Rio: A química da felicidade

https://www.youtube.com/watch?v=h41EJUQGL_Q
https://www.youtube.com/watch?v=c5vx3v_a1io
https://www.youtube.com/watch?v=XEI5DFQ-lAE
https://biblioo.cartacapital.com.br/male-promove-literatura-de-autoria-feminina-na-flip/
https://www.anf.org.br/rock-in-rio-a-quimica-da-felicidade/


PARTICIPAÇÃO
EM MESAS

 

SLAMS
 

NAVIO NEGREIRO
 

Maria Duda já esteve presente em mesas
sobre poes ia e l iteratura periférica, temas

como racismo, machismo, intolerância e
juventude. Já esteve também em mesas na

FLUP 2018 (Mesa páginas reveladas,
mediação Ailton Graça) , na Primavera

Literária de 2019, no programa sem censura
da TV Brasil ,  entre outras .

Maria Duda participou, também, de grandes campeonatos de poesia

falada, os SLAMS. Entre eles, foi convidada para participar do

FLUP SLAM NACIONAL em 2018 e em 2019, além de ter sido

convidada para o SLAM que ocorreu no Rock in Rio, no espaço

favela. Além de ter participado do SLAM RJ (etapa estadual do

campeonato internacional de slam).

Desde o lançamento de “Navio Negreiro”, Maria Duda

vêm realizando lançamentos em eventos diversos, como

a FLIP e a Bienal do Livro de 2019, Primavera Literária,

e em diversos SLAMS pelo Rio de Janeiro.

PRODUTORA CULTURAL
 Para além da artista, Maria Duda participou por pouco mais de

um ano do coletivo NósdaRUA, e participava da organização do

SLAM NósdaRUA, que ocorre todo mês na região da Taquara.

Ajudou a produzir e realizou a curadoria de eventos que

trabalhavam arte ou negritude de alguma forma, além de

eventos em ambiente escolar e universitário.



FLUP 2019
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- TV BRASIL

 



Maria Duda se mostra como plural: slammer, poeta, escritora e

produtora cultural. Para saber mais ou acompanhar seu trabalho

abaixo estão suas redes sociais e seu site oficial. Em caso de

contratações para pockets shows, participação em mesas,

convite para SLAMS, lançamento de seu livro ou participação em

eventos literários, curadoria/organização de eventos, entre em

contato pelo email ou whats app.

(21) 99307-4716

Maria Duda

@mariadudapoesia

Maria Duda 

mariaduda.fs@outlook.com

www.mariadudapoesia.com.br

http://www.facebook.com/mariadudapoesia
https://www.instagram.com/mariadudapoesia
https://www.youtube.com/channel/UCcuU2x_7KGupRb2VhE4dOig
https://www.youtube.com/channel/UCcuU2x_7KGupRb2VhE4dOig
http://www.mariadudapoesia.com.br/

