
 

Currículo 

1. Identificação Pessoal 

Nome: Marcelo Santos da Silva 

Pseudônimo: Marcello Silva 

Nacionalidade: Brasileira 

Local de Nascimento: Chaval – Ceará 

Data de Nascimento: 25/02/1989 

Estado Civil: Solteiro 

Email: marcsantosilva@gmail.com 

Site: www.marcellossilva.com.br 

 

2. Vivência Profissional 

Bacharel em Contabilidade (UFPI – 2015). Estudante de Direito (UESPI). 

Membro da AMCL (Academia Mundial de Cultura e Literatura.) Tendo como Patrono o 
poeta Patativa do Assaré, cadeira nº 29.  

Em 2015 publicou seu primeiro livro "O Pescador" pela editora portuguesa Chiado 
Editora. A obra em questão é um apanhado de poesias e crônicas com temática variada, 
desde a saudade da terra natal até ao contexto social-político.  

No ano de 2018, publicou seu segundo livro: “Homo Cactus”, pela editora paulista 
Editorial Hope. O livro traz estórias e lenda da vida interiorana nordestina. São contos 
que se comunica com o tempo e o espaço rural.  

Em 2019 foi selecionado para ser Curador da Plataforma “Escrever Sem Fronteiras” do 
SESC/PI. A Plataforma Escrever sem Fronteiras é uma proposta do SESC Piauí para 
promover a produção literária do estado por meio do fomento e valorização de escritores. 

Em março de 2018 sua trajetória literária foi tema de um bate-papo promovido pela 
Plataforma Sesc Escrever sem Fronteiras do Sesc/PI. O evento ocorreu em Parnaíba/PI e 
foi mediado pela escritora Patrícia Araújo. 

Em junho de 2018 foi convidado pelo Sesc Piauí para ser mediador da obra “Felicidade 
Clandestina” da escritora Clarice Lispector, no Clube de Leitura do Sesc Caixeiral em 
Parnaíba/PI 

Ministrou a oficina “Pescando Poesia nas Escolas” nas instituições de ensino público em 
Chaval/CE (2016 e 2017). Uma abordagem mais livre, lúdica e menos escolarizada sobre 
a literatura, incentivando a leitura e a produção de texto literários, em especial a poesia. 

 



Participou da coletânea "Versania" em 2017. Obra organizada pelo Jornal O Piagui 
Culturalista que reúne trabalho de 22 escritores revelados pelo jornal citado. Em 2018 foi 
lançado a segunda edição 

Em 2017 teve seu poema "Canção da Liberdade" selecionado no "1° Prêmio Literário 
Patativa do Assaré" organizado pela Educadora 7 de Setembro. O texto em questão faz 
parte do livro que homenageia o poeta cearense.  

Ainda em 2017 participou da 2ª edição do Jornal Correio Literário. O jornal é um produto 
da Plataforma Sesc Escrever Sem Fronteiras, que carrega em seu conteúdo várias 
publicações que foram postadas no site ao longo do ano de 2017. 

Participou ainda das seguintes coletâneas: "Literarte Celebra o Ceará"(Grupo Literarte, 
2016); “Natal do Castelo Literário” (Editora Pendragon, 2015) 

É Editor do blog Chavalzada, Calango Literário e colaborador do Jornal "O Piagui 
Culturalista"  

 

Site: http://www.marcellossilva.com.br/ 

 


