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aéêiôóu   
 
Jessica   Di   Chiara   e   Luiz   Guilherme   Barbosa  
 
 
 
Não  é  certo  se  Homero  era  um  ou  vários,  e  mesmo  que  fosse  um  o  canto  das  musas  o  fazia                     

muitos.  Um  poeta-coletivo.  A  filosofia  pareceu  não  gostar  muito  disso  no  começo  e  a               

república  vive  em  crise  desde  então.  Por  isso,  pensar  a  poesia  se  parece  tanto  com  refazer                 

as  relações  e  então  produzir  comunidade.  Nem  adianta  fundar  um  Partido  da  Poesia              

Brasileira  –  poesia  e  representação  têm  uma  amizade  complicada  e  outro  dia  alguém              

lembrou  que  alguns  dos  melhores  versos  têm  sido  escritos  sem  renda  fixa  e  com  a  conta                 

corrente  no  vermelho.  O  poeta,  possesso  e  despossuído,  não  representa  ninguém  e  é              

vários,  avança  anônimo  como  um  fantasma  contra  o  estado  das  coisas.  Sem             

abaixo-assinado.  Acontece  que,  quando  se  juntam,  pessoas  casam,  fundam  cidades,  jogam            

bola,  fofocam  –  poetas  juntos  formam  coletivos  e  ninguém  sabe  direito  o  que  acontece.               

Ensaiam  uma  voz  e  ela  sai  dissonante,  ruidosa,  coral.  Um  coletivo  ensaia  Homero  ou  um                

país  que  ainda  não  existe,  o  que  dá  na  mesma.  Quando  junta  muita  gente  a  gente  só  ouve                   

as  vogais.  Isso  dá  um  hiato  muito  louco.  O  primeiro  significado  de  hiato  no  dicionário:  fenda                 

ou  abertura  no  corpo  humano.  Nas  redes  sociais,  quando  alguém  se  espanta  muito  com  o                

que  lê  solta  um berro  escrito.  O  desejo  de  fazer  coro  cria  guerras  ou  cria  guelras,  há  quem                   

se  reúna  para  aprender  a  respirar  embaixo  d’água.  Se  cada  coletivo  de  poesia  fosse  uma                

vogal  estaríamos  em  melhores  condições.  Coopoesia.  O  nome  engana,  não  as  vogais.             

Finge  uma  cooperativa  que  não  acontece,  coleciona  hiatos.  Estamos  procurando  pensar  o             

que  significa  produzir,  ler,  editar,  performar  ou  difundir  poesia  num  coletivo.  Estamos             

procurando   meios   de   escrever   junto.   Como   escrever   na   língua   dos   hiatos.   

 
 
 



a  
Nos  pediram  um  texto  com  mil  caracteres  sobre  o  que  significava  para  a  garupa  pensar                
poesia  coletivamente.  Falar  sobre  o  trabalho  coletivo  poderia  ser  falar  sobre  como  escrever,              
coletivamente,  estes  mil  caracteres.  Primeiro,  a  necessidade  de  uma  escuta  radical:  nossas             
vozes  não  são  como  um  coro,  e  principalmente  nas  discordâncias  –  nas  crises  –  aparecem                
as  tensões  críticas  necessárias  para  um  trabalho  sobre  poesia.  Depois,  o  reconhecimento             
do  outro  como  parte  indispensável  de  si  mesmo:  sobre  as  teclas  do  computador,  neste               
momento,  apenas  uma  mão  se  debruça,  mas  essa  mão  é  também  outras  mãos  e  bocas  e                 
cabeças  e  virilhas.  Escrever  esses  mil  caracteres  é  colocar  em  questão  esses  mil              
caracteres,  é  desistir,  atrasar  a  entrega  e  depois  rir  dos  mil  caracteres.  Apesar  de  sermos                
um  coletivo  editorial  e  não  poético  –  ou  seja,  um  coletivo  técnico  fruto  da  reunião  de                 
profissionais  do  mercado  editorial  e  afins  que  queriam  trabalhar  por  conta  própria  para              
poder  editar  o  que  gostavam:  poesia  –,  nosso  trabalho  é  horizontalizado,  e  por  isso  a                
divisão  de  funções  passou  e  passa  constantemente  por  reformulações.  Afinal,  conforme  o             
tempo  passa,  os  desejos  de  cada  um  dos  membros  mudam  e  –  agora  sabemos  –  as                 
maneiras  de  trabalhar  precisam  necessariamente  acompanhar  esses  desejos.  E  nisso  todo            
o  coletivo  concorda:  pensar  coletivamente  poesia  exige  estes  desejos,  muitos  desejos,  e  um              
pouco   de   alucinação.   
 



é  
Talvez  seja  dessas  coisas  que  a  gente  só  sabe  se  ninguém  perguntar.  Mas  podemos               
arriscar  um  caminho  através  da  história  de  vida  da  editora.  A  Cozinha  Experimental              
começou  de  fato  em  2010,  aqui  no  Rio,  publicando  um  livro  de  poesia.  Muitos  outros  vieram                 
depois,  e  com  eles  (a  despeito  do  fracasso  financeiro  previsto  e  sempre  aceito)  tornamo-nos               
mais  do  que  uma  editora  de  poesia.  Talvez  “Coletivo”  seja  mesmo  uma  boa  palavra.  Porque                
através  da  Cozinha  (esta  Cozinha  de  quitinete)  conhecemos  muita  gente,  editamos  poetas             
que  jamais  imaginávamos  ter  a  chance  de  editar,  descobrimos  nomes  importantes  da  cena              
da  poesia  hoje,  viajamos  com  malas  de  livros  e  zines  por  outros  Estados,  fomos  chamados                
pra  falar  disso  tudo  em  muitos  lugares  (universidades,  centros  culturais,  na  rua).  Ou  seja,  o                
que  um  coletivo  de  poesia  faz  e  tem  o  dever  de  fazer,  obviamente,  não  é  ter  “sucesso”  nem                   
ser  bastante  “profissional”.  Só  continuando  a  ser  amadores  (o  que  não  significa             
irresponsáveis)  podemos  nos  relacionar  com  a  poesia  enquanto  uma  espécie  de  dádiva,  de              
dispêndio,  esta  piração  (queima  &  loucura,  simultaneamente)  que  move  a  beleza  deste             
mundo.  
 
 
 
 



ê  
Ave  da  vida.  Gestar  um  discurso  outro  inscrito  no  corpo  da  pessoa  e  da  metrópole.  Adm  de                  
doidão,  gestão  de  ego  alheio:  dos  infra-românticos  aos  ultra-violentos.  Assumo  o  risco,             
arrisco   o   sumo.   Astrolábios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



i  
Duda:   aquele   eterno   angustiante   maravilhoso   ~~   mas   afinal,   quem   é   a   galera?  
 
LG47:   outro   dia   sonhei   que   deitava   embaixo   de   um   viaduto   na   avenida   brasil   sacava   um  
caderno   artesanal   e   um   toco   de   lápis   danava   a   escrever   os   pneus   dos   ônibus   carros  
caminhões   motos   dando   rasante   na   cabeça   comecei   a   frequentar   viadutos   depois   de  
conhecer   a   OEP  
 
Sidney:   tráfico   transante   de   barulho  
 
Gutx:   puxadinho   com   amigos   não   é   a   mesma   coisa   que   picadinho   aos   domingos  
 
Andrea:   bota   na   cabeça   que   estilo   não   é   marra  
 
Zakkk:   muito   absurdo.   a   vida   fica   dando   beyblade   de   imaginário.   chora   muito  
 
Anonym91rj:   1metarromance   dobrando   as   metas  
 
Ana:   é   muita   coisa   massa   rolando.   sim.   mas   a   que   preço?  



 
Heyk:   briga   de   faca,   bobagem   e   conchinha.   exército   perneta   tem   que   andar   abraçado  
 
Coelho1989:   é   não   ter   muita   experiência   em   métodos   mágicos   e   não   é   mesmo   um   litrão  
barato   
 
Fred:   não   sei   se   fui   eu   que   emburreci   mas   não   consigo   mexer   nesse   doc  
 
Julya:   eu   hoje   não   tenho   como,   gente,   sorry  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ô  
não  trabalhar  para  o  fim  em  estado  :  bruto  :  livro  :  formas  fixas  :  romance  :  o  progresso  :  o                      
gênio  –  não  trabalhar.  recusar  fazer  assado,  fazer  assim:  impresso  enquanto  possibilidade,             
cadeia  do  livro  enquanto  processo,  FAZER  dinâmico  enquanto  fruir.  abaixo  a  mumificação             
em  produtinho  para.  amar  a  múmia.  o  conteúdo  é  um  maço  de  "razão"  que  o  ladrão  joga                  
para  os  donos  da  casa  a  fim  de  invadir  a  casa.  o  ladrão  não  quer  ter  com  a  "razão",  e  os                      
burocratas  que  se  entendam:  foi-se  o  tempo  de  os  papéis  resolvendo  coisas.  não  foi-se  o                
tempo.  e  o  poema?  o  poema  é  o  antipoema,  i.e.,  o  que  é  a  poesia?  é  o  poema.  livro.                    
poema.  livro.  ruidagem.  microfone.  discotecagem.  pop.  comunidade.  terceiro  mundo.  ajuda           
mútua.  rede  de  pesca.  edição  de  poesia?  fã  dribla  seguranças  e  pendura  novo  álbum  da                
lorde  no  louvre:  "obra-prima".  se  o  livro  te  colocar  em  apuros,  abandone  o  livro,  ejete  do  jato                  
–  o  concorde  caiu,  umberto  eco  comparou  a  internet  ao  concorde:  virou  notícia  –,  fica  com  a                  
palavra  e  o  que  ela  pode  significar:  objeto  de  cinismo,  e  infidelidade.  fica  com  o  cheiro  da                  
palavra,  com  o  peso.  passar  bem.  dê  um  abraço  no  autor.  não  plantamos  o  que  fumamos                 
nem  somos  devotos  de  santa  maria.  editoração  em  ritmo  de  aventura:  talvez  não  passe               
deste   mês.  
 
 
 



ó  
O  coletivo  de  poesia  Bliss,  ou  Bliss  não  tem  bis,  ou  BNTB,  surge  de  um  encontro  e  se                   
mantém  a  partir  da  amizade  dos  editores  –  reunidos  em  torno  do  afeto  como  categoria                
crítica,  do  convívio  como  prática  estética.  Confabulamos  o  coletivo  não  como  a  busca  ou  o                
projeto  de  uma  linguagem  em  comum,  mas  como  a  articulação  de  questões  que              
experimentamos  e  que  procuramos  procurar  em  diálogo,  diálogo  de  um  com  o  outro,  e  do                
que  cada  um  faz  em/com/  a  partir/em  torno  (d)a  poesia.  Um  coletivo  é  um  espaço  de                 
provocações  e  acolhimentos  e  contaminações  e  desvios  e  desafios  e  alegrias  e  uma              
preguiça  enorme.  De  poeta  para  poeta,  de  um  poema  para  outro,  as  perspectivas  sobre  o                
fazer  poético  se  cruzam/  se  recombinam/  se  desmentem/  se  afirmam/  às  vezes  se  modifica.               
citação  corrompida,  rasura,  basura.  O  mote  do  êxtase  aparece  como  questão  que  traz              
necessariamente  a  uma  abertura  da  linguagem,  a  uma  porosidade  no  entendimento  da             
poesia  e/com/como  outros  modos  de  realização  artística.  A  revista  Bliss  (7letras,  2009),  a              
revista-disco  Bliss  não  tem  bis  (apoio  COART/DECULT/SR-3/UERJ,  2013)  e  o  blog  de             
mesmo  nome,  os  diversos  eventos,  são  processos,  objetos  que  –  pelos  desenhos,  imagens,              
sonoridades,   textos   –   colocam   e   recolocam   tais   inquietações.  
 
 
 



u  
É  difícil  resistir  nos  cantos  que  nos  foram  dados:  Jane  esconde  os  escritos  entre  as  tábuas                 
do  chão,  Annelis  compõe  na  mesa  da  cozinha,  Firmina  se  perde  em  retratos              
embranquecidos,  Helena  digita  seus  versos  no  ônibus,  Ana,  como  Sylvia,  só  é  poeta  se               
também  suicida.  Mesmo  escondidas,  as  palavras  das  mulheres  tecem  fios.  Fios            
insubordinados   que   formam   redes.  
 
A  escrita  das  mulheres  é  atravessada  pela  solidão.  A  duras  penas,  por  muito  tempo,  fomos                
uma  entre  vários  homens.  [Segundo  uma  pesquisa  da  UnB,  70%  dos  livros  publicados  no               
Brasil  entre  1965  e  2014  foram  escritos  por  homens]  Deixamos  de  ser  um  pouco,  quando                
todas  as  palavras  nos  atingem,  mas  nenhuma  é  nossa.  A  nossa  luta  é  para  que  as  palavras                  
silenciadas   saiam.  
 
Escrever  demanda  generosidade.  É  importante  ocupar  esse  lugar  escuro  e  deixá-lo  ali  para              
quem  vier  depois.  Criar  um  caos  onde  não  existíamos.  Deixar  quem  lê  acostumar  a  própria                
visão,   se   ambientar   e   se   espantar.   Se   permitir   ser   vulnerável.  
 
A  escrita  das  mulheres  dá  voz  para  descobrirmos  coisas  que  sentíamos  e  sequer  sabíamos.               
Invade.   Ressignifica   a   vida   ao   nosso   redor.  



 
Por  isso,  consumimos  a  nós  mesmas.  Precisamos  ler  mulheres  vivas  como  precisamos  de              
faca,   pão   e   manteiga.   Somos   ferramentas,   fibras,   nutrição.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coletivos  
 
a   
Garupa  
Amanda   Cinelli   
Daniel   Dargains   
Gabriel   Pelluso   
Juliana   Travassos   
 
Desde   2014   
Coletivo   editorial   
Publica   a   Revista   Garupa   (semestral)   e   livros   de   poesia.   
 
Endereços   
garupacontato@gmail.com  
www.revistagarupa.com  
Instagram:   @coletivogarupa   
 
é   
Editora   Cozinha   Experimental  
Germando   Weiss  
Marcelo   Reis   de   Mello  
 
Desde   2010  
Coletivo   editorial  
Publica   livros   de   poesia   e   outros   gêneros   com   produção   semiartesanal.   
 
Endereços   
cozinhaexperimental@hotmail.com  
www.editoracozinhaexperimental.blogspot.com.br/  
Facebook:   /editora.cozinhaexperimental  
Rua   Pedro   Ernesto,   72,   Gamboa  
 
ê  
CEP   20.000  
Italo   Diblasi   
Julia   Klien   
Ricardo   Chacal   
Santiago   Perlingeiro   
 
Desde   1990  
Coletivo   de   poesia  
Organiza  eventos  mensais  no  Espaço  Cultural  Sérgio  Porto,  no  Humaitá,  e  desde  2017              
publica   os   Cadernos   do   CEP.  
 
 



Endereços  
contatocepvintemil@gmail.com  
Facebook:   /cepvintemil  
Instagram:   @cep_20.000  
 
i  
Oficina   Experimental   de   Poesia   
Ana   Carolina   Assis  
Andrea   Marroquim   
Andrea   Streva   
Augusto   Melo   Brandão   
Bárbara   Coelho   
Eduarda   Moura  
Frederico   Klumb   
Guilherme   Gonçalves  
Heyk   Pimenta  
Julya   Tavares   
Lucas   Von   Hombeeck   
Luiz   Guilherme   Barbosa   
Rafael   Zacca   
Sidney   Amandulo   
 
Desde   2011  
Coletivo   de   poesia   
Organiza  oficinas  semanais  no  Centro  Cultural  João  Nogueira  (Imperator),  no  Méier,  lê,             
performa,   publica   e   oferece   oficinas   de   poesia.   
 
Endereço  
oficinaexperimentaldepoesia@gmail.com  
www.oficinaexperimentaldepoesia.wordpress.com  
Facebook:   /oficinaexperimentaldepoesia  
Instagram:   @oficinaexperimentaldepoesia  
 
ô  
kza1  
Thadeu   C.   Santxs   
Vinicius   Melo  
 
Desde   2017  
Coletivo   editorial  
Publica,   promove   eventos   e   oficinas   de   poesia.   
 
Endereços   
editorakza1@gmail.com  
www.editorakza1.wordpress.com  
Facebook:   /editorakza1  



Instagram:   @editorakza1  
Rua   Torres   Homem,   1338,   Vila   Isabel   
 
ó  
Bliss   não   tem   bis  
Clarissa   Freitas  
Lucas   Matos   
Márcio   Junqueira   
Thiago   Gallego   
 
Desde   2013  
Coletivo   de   poesia  
Blog   de   poesia   criado   depois   da   publicação   da    Revista   Bliss    (número   único),   em   2009,   e   da  
revista-disco    Bliss   não   tem   bis ,   em   2013.  
 
Endereços  
www.blissnaotembis.com  
blissnaotembis@gmail.com  
 
u  
Mulheres   que   escrevem  
Estela   Rosa   
Natasha   R.   Silva   
Taís   Bravo   
 
Desde   2015  
Coletivo   de   escritoras  
Organiza  encontros  na  livraria  Blooks,  em  Botafogo,  e  publica  conteúdo  de  literatura  de  e               
para   mulheres   nas   redes   sociais.  
 
Enderços   
mulheresqueescrevem@gmail.com   
Medium:   www.medium.com/mulheres-que-escrevem   
Twitter:   @mqueescrevem  
Instagram:   @mulheresqueescrevem  
Newsletter:   www.tinyletter.com/mulheresqueescrevem  
Facebook:   /mulheresqueescrevem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aqui   estão   7   coletivos   que   vão   subir   na   mesa   com   você    foi  

impresso   em   dezembro   de   2017   em   impressora   caseira,   grampeado  
e   numerado:   

● 562   anos   depois   da   publicação   do   primeiro   livro   impresso  
em   tipos   móveis   no   mundo,   um   livro   coletivo:   a    Bíblia ;   

● 50   anos   depois   da   publicação   de    Sweethearts ,   de   Emmett  
Williams;  

● 15   anos   depois   da   publicação   original   de    Como   viver   junto ,  
de   Roland   Barthes;  

● 4   anos   depois   das   manifestações   de   junho   de   2013.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 


