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Poesia visual, vídeo-poesia, poesia em imagem: estes termos te soam familiares? Se ainda não, é hora de entrar
em contato essa nova modalidade de literatura. Para editar poemas nesse novo formato, a Fliporto (Festa
Literária Internacional de Porto de Galinhas), que aconteceu no �nal de setembro, promoveu o primeiro
concurso Poesia ao Vídeo, iniciativa inédita no país. Os vencedores já foram divulgados, e o primeiro lugar
�cou com Sônia Lessa, pela edição do poema “Jogo Noturno”, de Mauro Mota. O segundo lugar é de Victor
Salgado, que trabalhou com o poema “Ausencia de ti”, de Arturo Sodama. Silvino Ferreira �cou com o terceiro
lugar, pela edição de seu poema “Processador de Palavras”. Con�ra a essa nova maneira de fazer poesia!
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