OCEANOS 2018 – JÚRI DE AVALIAÇÃO
ADEMIR ASSUNÇÃO nasceu em Araraquara, Sao Paulo, Brasil.
Poeta, escritor e jornalista, publicou 13 livros de poesia, contos,
romance e jornalismo, entre eles A Voz do Ventríloquo, Pig
Brother, Ninguém na Praia Brava, Adorável Criatura Frankenstein e
Zona Branca. Tem poemas e contos traduzidos para o inglês,
espanhol e alemão. Letrista de música popular, tem parcerias
gravadas por Itamar Assumpção, Edvaldo Santana e Ney
Matogrosso. É um dos editores da revista literária Coyote.
ALBERTO OLIVEIRA PINTO nasceu em Luanda, Angola. Licenciado
em Direito, Doutor e Mestre em História de África pela Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, é investigador do Centro de
História na mesma universidade, ensaísta e escritor. Membro da
União dos Escritores Angolanos, é autor de vários ensaios, como
História de Angola – Da Pré-História ao Início do Século XXI; e de
vários romances, como Travessa do Rosário.
ANA ELISA RIBEIRO nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde
reside. Doutora em Linguística Aplicada pela UFMG e professora
do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, é
professora e escritora. Autora de livros de poesia, conto, crônica,
infantojuvenis e técnico-científicos, seus mais recentes títulos na
poesia são Álbum, Xadrez e Anzol de pescar infernos. É colunista da
Revista Pessoa, onde escreve sobre língua portuguesa.
ANA MARIA GONÇALVES nasceu em Ibiá, Minas Gerais, Brasil.
Publicitária, abandonou a profissão para se dedicar
exclusivamente a literatura. Autora dos romances Ao lado e à
margem do que sentes por mim e Um defeito de cor; e das
dramaturgias Tchau, querida e Chão de pequenos. Escreve para o
site “Blogueiras Negras”.
ANA PAULA TAVARES nasceu na Huíla, Angola. Doutora em
História e Antropologia, publicou vários livros de poesia, entre
eles Ex-Votos e Manual para Amantes Desesperados; os livros de
crônica A Cabeça de Salomé e Os Olhos do Homem Que Chorava
no Rio, em parceria com Manuel Jorge Marmelo. Tem também
publicados vários estudos sobre a história de Angola.
ANDRÉ SANT’ANNA nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais,
Brasil. Escritor, músico, dramaturgo, roteirista de cinema, televisão
e publicidade, é autor dos livros Amor; Sexo e Amizade; O Paraíso
é bem bacana; O Brasil é bom. Teve o conto “O Importado
Vermelho de Noé” incluído na antologia Os cem melhores contos
brasileiros do século.
ANDRÉ SEFFRIN nasceu em Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul,
Brasil, e reside no Rio de Janeiro. Crítico literário, ensaísta,
pesquisador e coordenador de coleções de autores clássicos,
organizou
diversos
livros,
entre
os
quais Inácio, o
enfeitiçado e Baltazar, de Lúcio Cardoso, Poesia completa e prosa,
de Manuel Bandeira; Gregório de Matos: reunião de poemas; Os
segredos todos de Djanira e outras crônicas sobre arte e artistas,
de Rubem Braga; e Cecília Meireles: Melhores poemas.

ANDRÉ VALLIAS nasceu em São Paulo, SP, Brasil, e vive no Rio de
Janeiro. Poeta, designer gráfico e produtor de mídia interativa,
organizou e participou de diversas exposições de poesia visual e
digital, entre as quais: Transfutur, p0es1e – digitale dichtkunst
e POIESIS – poema entre pixel e programa. É autor de HEINE,
HEIN? – Poeta dos contrários, TOTEM, finalista do Oceanos 2015,
e ORATORIO – Encantação pelo Rio. Edita a revista
eletrônica Errática: www.erratica.com.br
ANTÓNIO GUERREIRO nasceu em Santiago do Cacém, Portugal.
Licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, é ensaísta e crítico
literário. Colaborador do jornal “Público/Ípsilon” e professor
convidado na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, é autor do
volume de ensaios O Acento Agudo do Presente e Enciclopédia e
Hipertexto, em colaboração.
BEATRIZ RESENDE nasceu no Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Mestra e
doutora em teoria literária pela UFRJ, é professora e pesquisadora.
Entre os livros que publicou, estão: Contemporâneos: expressões
da literatura brasileira no século XXI; Lima Barreto e o Rio de
Janeiro em fragmentos; Cocaína, literatura e outros companheiros
de viagem; e Toda Crônica, uma reunião das crônicas de Lima
Barreto, com Rachel Valença.
CAIU LIUDVIK nasceu em São Paulo, SP, Brasil.
Jornalista, pesquisador e tradutor, tem graduação em ciências
sociais pela Universidade de São Paulo e em jornalismo pela
Cásper Líbero; mestrado, doutorado e pós-doutorado em filosofia
pela USP. Foi colaborador da Folha de S. Paulo, resenhista do Guia
da Folha e repórter do caderno Mais! Verteu ao português textos
de Jean-Paul Sartre e Carl Gustav Jung, entre outros. Autor do
livro Sartre e o pensamento mítico e O livro de ouro da psicanálise.
CAMILA VON HOLDEFER nasceu em Novo Hamburgo, Rio Grande
do Sul, Brasil. Formada em Filosofia, é crítica de literatura e
colaboradora do jornal “Folha de S.Paulo” e do Instituto Moreira
Salles. Criou e editou o site de resenhas “Livros abertos”.
CARLOS HENRIQUE SCHROEDER nasceu em Trombudo Central,
Santa Catarina, Brasil. Escritor e difusor do livro e da leitura no sul
do país, publicou o romance Ensaio do vazio, também adaptado
para os quadrinhos; a coletânea de dramaturgia RG e outras
dramaturgies; a de contos As certezas e as palavras; a novela As
fantasias eletivas, entre outros. Tem contos traduzidos para o
inglês, alemão, espanhol e islandês.
CARMEM LÚCIA TINDÓ nasceu no Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Professora de Literaturas Africanas da Universidade Federal do Rio
de Janeiro e membro da Cátedra Jorge de Sena para Estudos
Literários Luso-Afro-Brasileiros. Entre suas publicações estão Afeto
& Poesia: entrevistas e ensaios, Angola e Moçambique; A magia
das letras africanas: ensaios escolhidos sobre as literaturas de
Angola e Moçambique; Antologias do mar na poesia africana; e
Além da idade da razão.

CAROLA SAAVEDRA nasceu em Santiago, Chile, e vive no Rio de
Janeiro desde os três anos de idade. Doutora em Literatura
Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre
em Teoria da Comunicação pela Johannes Gutenberg-Universität,
Mainz, é autora dos romances Toda terça, Flores azuis, Paisagem
com dromedário e O inventário das coisas ausentes. Traduzida
para várias línguas, está entre os vinte melhores jovens escritores
brasileiros escolhidos pela revista Granta.
CÍNTIA MOSCOVICH nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
Brasil. Escritora, jornalista, roteirista e professora, é mestre em
Teoria da Literatura. Com oito livros publicados, entre eles Essa
coisa brilhante que é a chuva, vencedor do Portugal Telecom 2013
na categoria de contos e crônicas, e Arquitetura do arco-íris.
Participou de mais de três dezenas de antologias e é publicada em
mais de dez países.
CHRISTIAN SCHWARTZ nasceu em Curitiba, Paraná, Brasil.
Jornalista, cursou língua e literatura francesas na Universidade
Paris IV (Sorbonne), e fez pós em literatura na University of Central
England (UCE), em Birmingham. Como tradutor literário, verteu
para o português autores como Jonathan Coe, Nick Hornby, Hanif
Kureishi, Graham Greene, Mary Shelley, Philip Pullman, Jeffrey
Eugenides, F. Scott Fitzgerald e Nathaniel Hawthorne, entre
outros.
CRISTIANE COSTA é escritora, jornalista e professora universitária.
Doutora em Comunicação e Cultura, é coordenadora do curso de
Jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ. Autora de Sujeito
Oculto e Pena de Aluguel: Escritores Jornalistas no Brasil, entre
outros. Foi editora do Caderno Ideias, suplemento literário do
Jornal do Brasil, e do Portal Literal.
DANIEL MUNDURUKU nasceu em Belém, no Pará, Brasil.
Graduado em filosofia, doutor em educação pela Universidade de
São Paulo e pós-doutor em literatura pela Universidade Federal de
São Carlos, é professor de pós-graduação em valores humanos na
Unicapital (SP) e Uniube (MG). Autor de mais de 50 livros para
crianças, jovens e educadores, pertence à etnia indígena
mundurucu.
DINA SALÚSTIO nasceu em Santo Antão, Cabo Verde. Poeta,
prosadora, professora, assistente social e jornalista, trabalhou
para o Ministério dos Assuntos Exteriores de Cabo Verde e foi uma
das fundadoras da Associação dos Escritores Cabo-verdianos.
Autora do ensaio Violência contra as mulheres; dos romances A
louca de Serrano e As filhas do vento; da coletânea de contos
Mornas eram as Noites; entre outros títulos. Tem inúmeros
poemas publicados.
EDUARDO STERZI nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e
vive em São Paulo. Poeta e crítico literário e professor de Teoria
Literária na Universidade Estadual de Campinas, publicou os livros
de poesia Prosa, Aleijão e Maus poemas. Também é autor de
volumes de estudos literários, como A prova dos nove, Alguma
poesia moderna e a tarefa da alegria e Por que ler Dante.

EDYR AUGUSTO nasceu em Belém, no Pará, Brasil. Jornalista e
escritor, tem dezesseis livros publicados entre poesia, crônica,
teatro, conto e romance, no Brasil e na França, onde recebeu o
prêmio da Universidade Jean Moulin, de Lyon. Entre suas obras
estão Moscow, Selva concreta, Os éguas, Um sol para cada um,
Casa de caba e Pssica, finalista do Oceanos 2016.
ELIANE ROBERT MORAES nasceu em São Paulo, SP, Brasil.
Professora de Literatura Brasileira na USP e pesquisadora do CNPq,
é autora de ensaios sobre o imaginário erótico nas artes e na
literatura e dos livros: Sade - A felicidade libertina, O Corpo
impossível, Lições de Sade – Ensaios sobre a imaginação libertina e
Perversos, Amantes e Outros Trágicos. Traduziu História do Olho,
de Georges Bataille e organizou a Antologia da poesia erótica
brasileira, publicada no Brasil e em Portugal.
EVANDO NASCIMENTO nasceu no Rio de Janeiro, RJ,
Brasil. Doutor pela Universidade Federal do Rio e pós-doutorado
em filosofia na Universidade Livre de Berlim, foi aluno de Jacques
Derrida na École des Hautes Études en Sciences Sociales e de Sarah
Kofman na Sorbonne. Publicou, entre diversos outros, os livros de
ensaio Derrida e a literatura e Clarice Lispector: uma literatura
pensante. E os livros de ficção Retrato desnatural, Cantos do
mundo, finalista do Prêmio Portugal Telecom, e Cantos profanos.
EVERARDO NORÕES nasceu no Crato, Ceará, Brasil, viveu na
França, Argélia e Moçambique; atualmente mora em Portugal.
Poeta, cronista e tradutor, organizou antologias de poesia
peruana, além das obras de Joaquim Cardozo, do poeta mexicano
Carlos Pellicer e de poetas franceses contemporâneos. Autor dos
livros, Retábulo de Jerônimo Bosch; Poemas argelinos; Entre
moscas, que venceu o Prêmio Portugal Telecom de 2014; Melhores
mangas e Wroclai, entre outros.
FÁTIMA MENDONÇA nasceu em Moçambique. Professora de
Literatura Moçambicana, Literatura Comparada e Literaturas
Africanas Comparadas. Entre seus livros destacam-se Literatura
moçambicana - as dobras da escrita; Rui de Noronha: Meus versos;
Literatura moçambicana - a história e as escritas. É membro da
Associação dos Escritores Moçambicanos.
FERRÉZ nasceu em São Paulo, SP, Brasil. Autor de Fortaleza da
desilusão; Capão Pecado, romance sobre o cotidiano violento da
periferia de São Paulo, onde vive; Manual prático do ódio;
Amanhecer esmeralda; Ninguém é inocente em São Paulo, entre
outros. Cronista, é fundador da 1DASUL, movimento que promove
eventos culturais em bairros da periferia. Edita a revista Literatura
Marginal, que deu origem à antologia Literatura Marginal:
Talentos da Escrita Periférica.
FILINTO ELÍSEO nasceu em Cabo Verde. Poeta, romancista e
ensaísta, foi assessor do Ministro da Cultura de Cabo Verde e
professor de matemática em Boston e Somerville, EUA. Publicou
vários livros de poesia, como Do lado de cá da rosa, O inferno do
riso, Das frutas serenadas, e Me xendo no baú. Vasculhando o U; e
o romance Outros sais da beira-mar, entre outros. É membro da
Associação dos Escritores Cabo-verdianos , e membrocorrespondente da Academia Cearense de Letras.

FILIPA LEAL nasceu no Porto, Portugal. Escritora, poetisa,
argumentista e jornalista portuguesa, é licenciada em jornalismo
na Universidade de Westminster, Londres, e mestra em Estudos
Portugueses e Brasileiros na Universidade do Porto. Estreou na
poesia com Talvez os lírios compreendam. Seguiram A cidade
líquida, O problema de ser Norte, A inexistência de Eva, Vale
Formoso e Vem à quinta-feira, finalista do prêmio Oceanos 2017.
Publicou ainda Adília Lopes e o manifesto Pelos leitores de poesia.
FLÁVIO RICARDO VASSOLER nasceu em São Paulo, SP, Brasil.
Escritor e professor, é doutor em Literatura Comparada pela USP,
e pós-doutorado em Literatura Russa junto à Northwestern
University (EUA). Autor das obras O Evangelho segundo
Talião, Tiro de Misericórdia e Dostoiévski e a Dialética: Fetichismo
da forma, utopia como conteúdo. Oganizou o livro Fiódor
Dostoiévski e Ingmar Bergman: o niilismo da modernidade. Escreve
para o caderno literário Aliás, do jornal O Estado de S. Paulo.
FLORA SUSSEKIND nasceu no Rio Janeiro, RJ, Brasil, onde mora.
Crítica literária, professora de teatro brasileiro e literatura
dramática e pesquisadora do Setor de Filologia do Centro de
Pesquisas da Fundação Casa de Rui Barbosa, organizou diversos
livros de teoria literária e ficção. Entre seus ensaios sobre
literatura brasileira estão Cinematógrafo das Letras e Cabral,
Bandeira, Drummond: alguma correspondência.
FRANCISCO NOA nasceu em Moçambique, onde mora. Com vários
cargos de gestão em instituições de ensino superior, é investigador
na Universidade de Coimbra e Reitor da Universidade Lúrio
(UniLúrio), em Moçambique. Doutor em Literaturas Africanas de
Língua Portuguesa pela Universidade Nova de Lisboa, é ensaísta e
crítico literário. Possui seis livros de ensaios publicados, em
Moçambique, Portugal e Brasil, e foi Prémio BCI de Literatura.
HEITOR FERRAZ nasceu na França, e mora em São Paulo, Brasil,
desde os dois anos de idade. Formado em jornalismo e mestre em
Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo, é poeta,
jornalista, crítico literário e professor na Faculdade Cásper Líbero,
em São Paulo. Publicou, entre outros, os livros de poesia Coisas
Imediatas, Um a menos e Meu Semelhante.
HELENA BUESCU nasceu em Lisboa, Portugal. Professora de
Literatura Comparada e Literatura Portuguesa na Universidade de
Lisboa, é membro da Academia das Ciências de Lisboa e da
Academia Europaea. Poeta, com dois títulos publicados em
Portugal, e vários livros de ensaios, em Portugal e no estrangeiro,
dirige atualmente o projeto Literatura-Mundo Comparada em
Português.
HELENA VASCONCELOS nasceu em Lisboa, Portugal. Licenciada em
Letras pela Universidade Lisboa, é crítica literária, escritora e
promotora de leitura. Entre suas obras estão o romance Não há
tantos Homens Ricos como Mulheres Bonitas que os mereçam,
finalista Oceanos 2017; e os ensaios A Infância é um Território
Desconhecido;
Humilhação
e
Glória,
entre
outros.
Blog: http://buzzlit.blogs.sapo.pt/

IEDA LEBENSZTAYN nasceu em São Paulo, SP, Brasil. Crítica
literária, pesquisadora e ensaísta, é mestre em Teoria Literária e
doutora em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo,
fez pós-doutorado no Instituto de Estudos Brasileiros e na
Biblioteca Brasiliana Mindlin/USP. Autora de Graciliano Ramos e a
Novidade: o astrônomo do inferno e os meninos impossíveis,
organizou, com Thiago Mio Salla, os livros Cangaços e Conversas,
de Graciliano Ramos.
INÊS FONSECA SANTOS nasceu em Lisboa, Portugal. Escritora e
jornalista, publicou, entre outros, Regressar a Casa com Manuel
António Pina, que inclui o filme As Casas Não Morre; os livros de
poesia As Coisas, A Habitação de Jonas e Suite sem vista; os livros
infanto-juvenis A Palavra Perdida, José Saramago — Homem-Rio e
Vincos. É editora e apresentadora do programa Todas as Palavras
(RTP3) e coordenadora do ciclo Poesia-me (São Luiz Teatro
Municipal).

JACQUES FUX nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. É
doutor e pós-doutor em Literatura Comparada e matemático.
Autor dos livros Literatura e Matemática: Jorge Luis Borges,
Georges Perec e o Oulipo; Brochadas: confissões sexuais de um
jovem escritor e Meshugá: um romance sobre a loucura e Nobel.
JOÃO LUÍS BARRETO GUIMARÃES nasceu no Porto, Portugal.
Licenciado em Medicina e Cirurgia pela Universidade do Porto, é
poeta, tradutor e responsável pelo blogue Poesia & Lda. Publicou
o primeiro livro de poemas em 1989 a que se seguiram vários
outros, entre eles Rés-do-chão, Luz última, A parte pelo todo,
Poesia reunida, Você está aqui e Mediterrâneo, semifinalista do
Oceanos 2017, editado em Espanha e em Itália.
JORGE HENRIQUE BASTOS nasceu em Belém do Pará, Brasil. É
jornalista, crítico literário, poeta e tradutor. Em 1989 a 2006
morou em Portugal onde foi jornalista do semanário português
Expresso. Organizou a edição de A Criação do Mundo segundo os
Índios Ianomami; O corpo e o luxo – A obra, a primeira edição
brasileira do poeta Herberto Helder publicada no Brasil, entre
outras. Publicou o livro de poemas A Idade do Sol e a antologia
Poesia Brasileira do Século XX - dos modernistas à atualidade.
JOSÉ MARIO SILVA nasceu em Paris e vive em Lisboa. Licenciado
em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
é jornalista desde 1993. Atualmente, é crítico literário do
“Expresso” e colaborador da revista “Ler”. Escreve diariamente
sobre livros e literatura no blogue “Bibliotecário de Babel”.
JOSÉ RIÇO DIREITINHO nasceu em Lisboa, Portugal. Licenciado em
Agronomia, estreou na literatura em 1992 com o romance A Casa
do Fim, tendo publicado depois os romances O Relógio do Cárcere
e Breviário das Más Inclinações; e o livro de contos Histórias com
Cidades. Sua obra está traduzida na Alemanha, Holanda, Itália,
Espanha, França, Inglaterra e Israel. Atualmente, é crítico literário
no jornal “Público”.

JÚLIA DE CARVALHO HANSEN nasceu em São Paulo, SP, Brasil.
Poeta, é formada em Letras pela Universidade de São Paulo e
mestre em Estudos Portugueses pela Universidade Nova de Lisboa.
Autora de livros publicados em Portugal e no Brasil, sendo o mais
recente Seiva veneno ou fruto.

JULIA STUDART nasceu em Fortaleza, Ceará, Brasil. Poeta e
professora da Escola de Letras da UNIRIO, publicou o livro de
poemas Logomaquia, finalista do Oceanos, e, entre outros, os
ensaios Wittgenstein & Will Eisner – se numa cidade suas
formas de vida; Nuno Ramos - Ciranda da Poesia; O Dançarino
Subtil - Gonçalo M. Tavares entre as esferas O Bairro e O Reino.
JULIÁN FUKS nasceu em São Paulo, SP, filho de pais argentinos que
se radicaram no Brasil durante a ditadura em seu país. Formado
em jornalismo e mestre em Teoria Literária pela USP, estreou
como escritor com o volume de contos Fragmentos de Alberto,
Ulisses, Carolina e Eu, seguido de Histórias de Literatura e
Cegueira, Procura do Romance e A Resistência, vencedor dos
prêmios Oceanos 2016 e José Saramago 2017. Foi um dos
selecionados da edição da revista Granta “Os vinte melhores
jovens escritores brasileiros”.
JURANDIR RENOVATO nasceu em São Paulo, SP, Brasil. Formado
em Literatura Portuguesa na Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, é editor executivo da Revista USP e escreve crônicas
mensais para o Jornal da USP.

LEONARDO GANDOLFI nasceu no Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Doutor
em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense, é
professor de Literatura Portuguesa na Universidade Federal de São
Paulo. Publicou os livros de poesia A morte de Tony
Bennett e Escala Richter. Como crítico literário, colabora com
o caderno Ilustrada da Folha de S. Paulo e com a revista ColóquioLetras, de Portugal.
LUCIANA HIDALGO nasceu no Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Doutora em Literatura Comparada pela Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, fez dois pós-doutorados na área de literatura: um
na Uerj e outro na Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3),
na França. Autora da biografia Arthur Bispo do Rosario – O senhor
do labirinto, do ensaio Literatura da urgência – Lima Barreto no
domínio da loucura, e dos romances O passeador e Rio-ParisRio. Atualmente é pesquisadora-associada na Sorbonne (Paris 3).

LUIZ RUFFATO nasceu em Cataguases, Minas Gerais, Brasil, e mora
em São Paulo. Escritor, consultor de literatura no Instituto Itaú
Cultural e cronista do jornal El Pais. Autor dos romances Eles eram
muitos cavalos, Inferno provisório, De mim já se nem se lembra, e
do livro de contos A cidade dorme, entre vários outros títulos. Seus
livros estão publicados em doze países.
MANUEL FRIAS MARTINS nasceu em Lisboa, Portugal. Licenciado
em Filologia Germânica, mestre em Literatura Inglesa e doutor em
Teoria da Literatura, é professor aposentado da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa e investigador do seu Centro de
Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias. Tradutor e crítico
literário, é Presidente da Associação Portuguesa dos Críticos
Literários. Autor de livros de ensaios, entre eles A espiritualidade
clandestina de José Saramago e Em Teoria (A Literatura).
MARCOS SISCAR nasceu em Borborema, São Paulo, Brasil, e mora
em Campinas. Doutor pela Universidade de Paris 8, é atualmente
professor de literatura na Universidade Estadual de Campinas e
pesquisador do CNPq. É autor de livros de ensaios como Jacques
Derrida. Rhétorique et philosophie, Poesia e Crise e De volta ao fim.
Como poeta, publicou, entre outros, Interior via satélite e Manual
de flutuação para amadores, finalista do Oceanos 2015.
MARIA ESTHER MACIEL nasceu em Patos de Minas, Minas Gerais,
e vive em Belo Horizonte. Doutora em Literatura Comparada e pós
doutora em Cinema, é escritora, poeta, ensaísta e professora.
Entre outros, publicou os livros de ensaio Literatura e animalidade
e O animal escrito, um olhar sobre a zooliteratura; os romances O
livro de Zenóbia e O livro dos nomes; e na poesia, Dos haveres do
corpo e Triz.
MARIA JOÃO CANTINHO nasceu em Lisboa, Portugal. Licenciada
em Filosofia e Doutora em Filosofia Contemporânea pela
Universidade Nova de Lisboa, é professora, investigadora da
Universidade de Lisboa e colaboradora da Revista Colóquio-Letras,
do Jornal de Letras e de diversas publicações, literárias e
académicas. Publicou várias obras de ficção, poesia e ensaio entre
elas Do Ínfimo, 2016. É editora da Revista Caliban.
MARIA JOSÉ SILVEIRA nasceu em Goiás, Brasil, e mora em São
Paulo. Escritora, tradutora e editora, é mestre em Antropologia
pela Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru, e em
Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo. Publicou um
livro de contos, vários livros infanto-juvenis e seis romances, entre
eles A Mãe da Mãe de sua Mãe e suas Filhas. Traduzida nos
Estados Unidos, Espanha, Chile, França, Itália e Turquia.
MICHEL LAUB nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e vive
em São Paulo. Escritor e jornalista, foi editor da revista Bravo,
coordenador de publicações e internet do Instituto Moreira Salles
e colunista da Folha de São Paulo e do Globo. Hoje é
colaborador de diversas editoras e veículos no Brasil e exterior.
Publicou sete romances, traduzidos para dez idiomas: Música
Anterior, Longe da água, O segundo tempo, O gato diz adeus,
Diário da queda, A maçã envenenada e O tribunal da quinta-feira.

NUNO FÉLIX DA COSTA nasceu em Lisboa, Portugal. Psiquiatra,
professor da Faculdade de Medicina de Lisboa, fotógrafo e artista
plástico, publicou vários ensaios de fotografia. Poeta, entre seus
livros de poesia estão Noutro Sítio, Cinematografias, Arte Última,
de poesia e fotografia, Catálogo de Soluções, Agora nós, O
desfazer das coisas e as coisas já desfeitas, e Pequena Voz –
anotações sobre poesia, micro ensaios sobre poesia.
ONDJAKI nasceu em Luanda, Angola. Prosador, poeta e roteirista,
co-realizou o documentário Oxalá cresçam pitangas – história de
Luanda. Publicou vários livros de poesia, romance, conto e
infantojuvenis, como Bom dia camaradas, Os da minha rua, entre
outros. É membro da União dos Escritores Angolanos, membro da
Associação de Poetas Húngaros e membro fundador da Associação
Protectora do Anonimato dos Gambuzinos.

PAULA FÁBRIO nasceu em São Paulo, SP, Brasil, onde mora. É
mestre e doutoranda em Literatura pela Universidade de São
Paulo, professora de escrita criativa e colunista da Revista
Pessoa. Autora dos romances Um dia toparei comigo e Desnorteio,
vencedor do prêmio São Paulo de 2013.
PAULO NOGUEIRA nasceu em São Paulo, SP, Brasil, onde hoje
vive. Formado em Comunicação e Artes na Universidade de São
Paulo, viveu 25 anos na Europa, onde lançou um volume de
crônicas e oito romances, entre eles O suicida feliz; Transatlântico;
Estamos todos tão sozinhos e O amor é um lugar comum. Foi
jornalista cultural de vários jornais portugueses, como o
“Expresso”. Atualmente é professor de Escrita Criativa e crítico
literário do jornal “O Estado de S. Paulo”.
PEDRO MEXIA nasceu em Lisboa, Portugal. Licenciado em Direito e
em Letras pela Universidade de Lisboa, é mestre em Estudos
Americanos. Cronista, poeta e crítico literário. Escreve no jornal
Expresso desde 2011. Participa no programa Governo Sombra (TSF
e TVI24). Publicou seis livros de poesia, antologiados em Menos
por Menos, 2011. Autor de livros de crônicas, e Biblioteca.
RICARDO RAMOS FILHO nasceu em Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Graduado em matemática pela PUC de São Paulo, mestre e
doutorando em Letras pela USP, é escritor e professor de
literatura na FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas. Roteirista
de cinema, cronista das revistas literárias eletrônicas Escritablog e
InComunidade, de Portugal, onde publica mensalmente, tem livros
infantis e infantojuvenis editados no Brasil e no exterior, como Se
eu não me chamasse Raimundo, O livro dentro da concha, entre
outros.
ROBERTO TADDEI nasceu em São Paulo, SP, Brasil. Formado em
jornalismo e mestre em criação literária pela Columbia University,
é autor dos romances Existe e está aqui e então acaba e
Terminália. Coordena a pós-graduação Formação de Escritores do
Instituto Vera Cruz.

RODRIGO CASARIN nasceu em São Paulo, SP, Brasil. Jornalista,
edita o blog de livros do Uol, Página Cinco –
(paginacinco.blogosfera.uol.com.br). Colabora na área literária
com os veículos de comunicação Valor Econômico, Aventuras na
História, Carta Capital, Revista da Cultura, Revista Continente,
Suplemento Literário Pernambuco, Calle 2 e Jornal Rascunho.

RODRIGO GARCIA LOPES nasceu em Londrina, Paraná, Brasil.
Poeta, romancista, compositor e tradutor de Whitman, Rimbaud,
Laura Riding, entre outros. Autor de dois CDs e 17 livros, entre eles
o livro de poemas Experiências Extraordinárias, o romance O
trovador, ambos finalistas do Oceanos, e o livro de
entrevistas Vozes & Visões. É um dos editores da revista Coyote.
RODRIGO LACERDA nasceu no Rio de Janeiro, RJ, Brasil, e mora
em São Paulo. Doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada,
é escritor, tradutor, professor e editor. Autor dos livros: O mistério
do leão rampante, A dinâmica das larvas, Vista do Rio, O fazedor
de velhos, Outra vida, vencedor do Portugal Telecom 2010, A
república das abelhas, entre outros. Como tradutor, verteu para o
português autores como William Faulkner, Alexandre Dumas,
Raymond Carver, entre outros.
RONALDO CAGIANO nasceu em Cataguases, Minas Gerais, Brasil,
e reside em Portugal. Formado em Direito, publicou vários livros,
entre eles os volumes de contos Eles não moram mais aqui,
Dicionário de pequenas solidões e Dezembro indigesto, finalista do
Portugal Telecom 2013; e os de poesia Palavra Engajada, O sol nas
feridas e Observatório do caos. Organizou várias antologias de
contos e poesias.
SCHNEIDER CARPEGGIANI nasceu em Recife, Pernambuco, Brasil.
Graduado em jornalismo e doutor em teoria literária pela
Universidade Federal de Pernambuco, atua como curador literário
e editor do Suplemento Pernambuco.

SIDNEY ROCHA nasceu em Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil.
Escritor e editor, é autor dos romances Sofia e Fernanflor, além da
trilogia de contos Matruiska, O destino das metáforas e Guerra de
ninguém. Em 2018, publica seu novo romance A estética da
indiferença.
SHEYLA SMANIOTO nasceu em Diadema, São Paulo, Brasil.
Graduada em Estudos Literários pela Unicamp, com mestrado em
Teoria Literária, é escritora. Seu romance de estreia, Desesterro,
ganhou os prêmios Sesc, Biblioteca Nacional de Literatura e Jabuti.
Participou do ‘Printemps Littéraire Brésilien’ e do Salão do Livro de
Paris, em 2017.

TARSO DE MELO nasceu em Santo André, SP, Brasil. Poeta,
advogado e professor, é doutor em Filosofia do Direito pela
Universidade de São Paulo. Autor dos livros de poesia A lapso,
Carbono, Planos de fuga e outros poemas, Lugar algum, Exames de
rotina, Caderno inquieto, Íntimo desabrigo e Dois mil e
quatrocentos quilômetros, aqui, este último em parceria com
Carlos Augusto Lima,
TÉRCIA MONTENEGRO nasceu em Fortaleza, Ceará, Brasil.
Escritora, professora, fotógrafa e jornalista, é Mestra em Literatura
e Doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará,
onde leciona. Publicou diversos livros de contos e um
romance, Turismo para cegos. Mantém a coluna mensal “Tudo é
narrativa”, no jornal literário Rascunho, de Curitiba.
VERONICA STIGGER nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
Brasil. Escritora, crítica de arte e professora das Pós-Graduações
da Fundação Armando Álvares Penteado e da Formação de
Escritores no Instituto Vera Cruz, possui onze livros publicados,
entre os quais Os anões, Opisanie świata e Sul. Com Opisanie
świata recebeu o prêmio São Paulo e o prêmio Açorianos.

CURADORES OCEANOS 2018
ISABEL LUCAS nasceu em Lisboa, Portugal, e vive entre Lisboa e os
Estados Unidos. Jornalista e crítica literária, é colaboradora do jornal
Público, escreve na revista Ler e colabora em várias publicações
nacionais e internacionais. Entre seus trabalhos jornalísticos, destacamse as reportagens e entrevistas com alguns dos mais celebrados autores
americanos. Autora dos livros Isabel Lucas, conversas com Vicente Jorge
Silva e Viagem ao sonho americano.
MANUEL DA COSTA PINTO nasceu em São Paulo, SP, Brasil. Formado em
jornalismo pela PUC-SP e mestre em Teoria Literária pela USP, é
jornalista e crítico literário. Foi um dos criadores da revista Cult, que
editou por seis anos. Autor dos livros Albert Camus – Um Elogio do
Ensaio, Literatura Brasileira Hoje e Paisagens interiores e outros ensaios.
Organizador das antologias A Inteligência e o cadafalso, sobre textos de
Albert Camus, Crônica Brasileira Contemporânea, Antologia comentada
da poesia brasileira do século 21, entre outras
MIRNA QUEIROZ nasceu em São Paulo, SP, Brasil. Jornalista e editora,
com mestrado em Estudos Culturais pela USP, é fundadora e diretora
executiva da revista Pessoa. Autora de 6 biografias, entre elas, as de
Fernando Pessoa e Camões, na coletânea 80 Vidas Que a Morte Não
Apaga. Como editora, organizou clássicos e ficção contemporânea,
publicou coletâneas em português, inglês e francês e co-editou, com o
tradutor e editor americano Eric M. B. Becker, a antologia Glossolalia Women Writing Brasil para a Pen America.
SELMA CAETANO nasceu em Santos, SP, Brasil. Graduada em Literatura
Portuguesa e Brasileira pela PUC-SP, com mestrado em Gestão Cultural
pela Universidade de Girona, Espanha, em parceria com o Observatório
Itaú Cultural, é gestora cultural e curadora. Fundadora da Associação
Oceanos Expressivos da Língua Portuguesa com Sonia Navarro Norões, é
autora de Graciliano Ramos - Biografia Ilustrada e da coletânea de textos
críticos e entrevistas O livro das palavras – conversas com os vencedores
do Prêmio Portugal Telecom, em parceria com José Castello.

