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1.   Entrevista   
 
Rafael   Zacca:    começa   22h30,   né?  
 
Jessica   Di   Chiara:    pensei   q   vcs   fossem   me   incluir   no    oep   chat .   #fail  
 
Ana   Carolina   Assis:    vai   sonhano  
 
Luiz  Guilherme  Barbosa: galera,  eu  tô  de  agente  duplo,  a  ideia  é  a  gente  ficar  à  vontade                  
pra   falar  
 
Jessica: então,  gente,  tô  vendo  aqui  que  temos  12  integrantes  nesse  grupo.  podemos  dizer               
que   esse   é   o   coletivo?   quem   faz   o   coletivo?  
 
Zacca:    não  
 
Guilherme:    o   coletivo   é   diferente   a   cada   semana  
 
Zacca: o  coletivo  atualmente  está  mais  ou  menos  por  aí  de  pessoas.  mas  é  muito  fluido.                 
tem   gente   que   nem   sabemos   se   continua   ou   não.  
 
Fred   Klumb:    TÁ   CERTO   O   ZACCA  
 
Jessica:    a   maior   dúvida   do   rolê   é   saber   quem   é   da   oep   
 
Zacca:    esse   é   1   dos   nossos   dramas   e   motivo   de   1   tretina   ou   outra  
 
Guilherme:    o   objetivo   da   oep   é   que   todos   sejam   da   oep  
 
Julya   Tavares:    motivo   de   choro   constante  
 
Ana  Carolina  Assis: acho  que  essa  galera  que  tá  aqui  no  grupo  organiza  o  rolê,  vai  nas                  
reuniões  de  organização,  etc.  mas  quem  chega  aleatório,  em  dois  encontros  que  seja,  muda               
a   energia   toda,   propõe,   entra  
 
Jessica: se  o  coletivo  muda  toda  semana,  então  alguém  me  explica  quando  a  oep  virou                
1coletivo,   ou   melhor,   se   entendeu   como   1?  
 
Zacca: mas  falta  gente.  por  exemplo,  a  andrea  streva  tá  viajando.  não  sei  quando  voltar                
como  será.  ano  passado  2  meninas  se  aproximaram  também  e  ajudaram  a  organizar.  agora               
estão  distantes.  e  também  tem  gente  que  é  simpatizante.  edu  eu  acho  que  é  integrante.                
zarvos   de   leve.   etc.  
 
Jessica: pq  me  disseram  que  lá  no  começo  às  vezes  ia  só  o  heyk  e  o  marcelo  reis  de  mello                     
e   já   era   a   oep  
 



Fred:    tipo   narcóticos   anônimos  
 
Jessica:    cadê   o   heyk   pimenta?   
 
Heyk  Pimenta: era  oficina.  não  coletivo.  isso  de  ser  coletivo  veio  como  vem  com  todo  povo.                 
alguém   de   fora   nomeia   e   pronto.   vira   coletivo  
 
Jessica:    cadê   o   sidney?   fala   aí,   como   é   q   vc   chegou   nessa   bagunça,   cara?  
 
Fred:    sidney   é   meierzão   da   massa,   tá   direto   nos   encontros  
 
Sidney   Amandulo:    meio   por   acaso,   meio   por   curiosidade.   suburbano   nato!   🚆   
 
Zacca: acho  que  cada  um  tem  uma  ideia  diferente  do  que  é  um  coletivo  também.  isso  muda                  
tudo  na  resposta  que  estamos  dando.  e  por  isso  também  é  difícil  concordarmos  rs.  pra  mim                 
a   oficina   se   tornou   um   coletivo   com   os   convites   externos  
 
Andrea: acho  que  o  coletivo  é  um  movimento  que  acontece  de  dentro,  principalmente,              
pelas  pessoas  que  formam  ele.  no  momento,  nos  entendemos  como  isso,  não?  talvez              
depois  seja  diferente  e  talvez  antes  possa  ter  vindo  de  uma  visão  externa.  mas  não  acho                 
que   a   continuidade   tenha   se   dado   apenas   pelo   fora  
 
Jessica: era  oficina  e  ainda  é,  né.  a  oficina  experimental  de  poesia.  o  que  vc  tá  querendo                  
dizer,  heyk,  é  que  de  uma  hora  pra  outra  uma  galera  começou  a  pensar  mais  junto  e  a                   
intervir  no  funcionamento  da  oep?  isso  tem  haver  com  essas  reuniões  de  organização  que  a                
ana  falou?  alguém  aí  consegue  determinar  algum  marco,  algum  ponto  de  virada  para  a               
transformação   em   coletivo?  
 
Jessica:    todo   mundo   acha   que   a   oep   se   dá   super   bem,   se   entende.   como   é?  
 
Fred: onde  não  há  discordância  não  há  convivência  nem  afeto.  o  afeto  se  dá  com  poder                 
falar  
 
Heyk: antes  a  gente  fazia  reunião,  ainda  em  2011,  antes  e  depois  das  atividades.  era  no                 
laurinda  santos  lobo.  santa  teresa.  aí  veio  o  primeiro  convite  pra  gente  fazer  festival  de                
inverno.  já  pra  dar  oficina  e  se  apresentar.  éramos  eu,  o  marcelo  e  um  power  trio,  e  a  duda                    
ribeiro  fazendo  projeção.  ali  a  gente  já  se  sentia  meio  oficina  meio  coletivo.  nessa  época                
tinha   a   fernanda   morse,   o   joão   gabriel   ascenso   e   a   gabi   graciosa  
 
Ana: a  gente  vive  o  conflito  pq  não  precisa  concordar  inteiramente  pra  viver  junto,  nem  pra                 
fazer  coisa  junto.  o  lance  é  que  tem  coisas  que  são  centrais  nas  nossas  vidas  e  que  são                   
interesses   comuns:   textos,   corpo,   e   isso   é   muito   vasto.   talvez   seja   o   que   nos   mantém   juntos  
 
Guilherme: isso  aí,  total,  essa  história  de  utopia  não  tá  com  nada,  a  gente  se  escuta  porque                  
não  se  entende.  eu  sabia  da  existência  da  oficina  e  fiquei  mais  de  um  ano  pensando:  uma                  
hora  apareço  lá.  apareci  do  nada,  no  final  de  um  ano,  2015,  q  não  ia  toda  semana  a  mesma                    



galera.  eu  fiquei  tipo  6  meses  indo  todo  encontro,  como  o  único  que  não  faltava.  antes                 
disso,  ainda,  quando  virou  o  ano,  me  chamaram  pra  reunião  de  organização,  comecei  a               
ajudar  a  organizar.  fiquei  surpreso  na  época,  acho  a  oficina  uma  coisa  super  organizada  e                
de  repente  percebi  que  aquela  organização  acontecia  incorporando  a  galera  que  começava             
a   frequentar   e   tinha   tesão  
 
Zacca: tem  vários  pontos  que  mudaram  a  oficina,  acho.  pelo  que  o  heyk  me  fala,  tem  a                  
entrada  da  primeira  turma  fixa,  depois  do  heyk  e  do  marcelo.  geração  da  fernanda  morse.                
ali  ganha  forma  uma  oficina  parecida  com  a  gente.  depois  a  entrada  do  guilherme               
gonçalves,  a  minha,  a  do  khalil  andreazzi,  quando  a  oficina  começa  a  ganhar  uma  pressão                
pra  diminuir  o  julgamento  sobre  os  poemas.  depois  teve  uma  fase  que  foi  muita  convivência                
e  trabalho,  e  pouca  ação  externa,  e  éramos  quase  sempre  3  ou  4  pessoas...  heyk,  gui,  eu  e                   
gabi...  marquito  [marcos  nascimento]...  depois  fica  mais  frequente  a  gente  chamar  mais             
poetas  e  começamos  com  um  calendário  mais  fixo.  é  a  época  que  o  luiz  guilherme  visita                 
pela  primeira  vez  e  também  o  vinicius  melo,  se  não  me  engano.  depois  a  fase  das  relações                  
institucionais   mais   fortes   com   o   centro   de   artes   hélio   oiticica   e   o   imperator  
 
Heyk: as  reuniões  de  organização  em  dias  diferentes  da  oficina  vieram  só  em  2013.  nos                
finais  de  semana,  geralmente.  aí  já  tinha  o  zacca.  o  gui  gonçalves.  a  carol  turboli.  a  simone                  
vieira  
 
Julya:    a   gente   nunca   tá   falando   das   mesmas   coisas,   mas   funciona  
 
Jessica:    então   o   desentendimento   é   a   alma   do   negócio?!  
 
Zacca:    é   o   modo   de   política   interna  
 
Guilherme: meu  primeiro  dia  de  oficina  foi  conduzido  pelo  vini  melo,  ele  levou  um  monte  de                 
texto  disparatado,  lembro  que  tinha  bíblia  e  constituição,  e  a  gente  foi  montando  textos               
recortando   aqueles   que   ele   levou,   era   muito   papel   na   mesa  
 
Julya: o  que  pra  mim  é  mais  marcante  é  que,  mesmo  após  o  convite  pra  fazer  parte  da                   
organização,  neguei  por  muito  tempo  fazer  parte,  de  fato,  da  oficina.  mas  com  o  tempo  fui                 
vendo  que  não  tinha  muito  jeito:  eu  não  era  nem  sou  poeta,  o  que  eu  tava  fazendo  no                   
coletivo?  foi  muito  uma  coisa  de  ver  que  não  tinha  por  que  ficar  perto,  mas  também  não                  
tinha   por   que   ficar   longe  
 
Ana: eu  cheguei  na  oficina  no  fim  de  2015  tb.  o  heyk  foi  dar  uma  oficina  na  aula  da  diana                     
klinger,  na  uff,  me  convidou,  enrolei  e  depois  fui.  precisava  escrever,  só.  fiquei  apavorada  pq                
entrei  e  em  um  mês  tava  na  reunião  de  organização  e  dando  oficina  de  escrita.  mas  acho                  
que   é   assim,   quem   tá   com   tesão   de   construir   chega   e   compõe  
 
Sidney: isso,  primeiro  rolou  um  estranhamento,  depois  fui  sacando  o  ritmo,  e  que  TODOS               
são   parte   da   coisa,   isso   me   deu   liberdade   pra   colar   tb  
 



Julya: a  primeira  vez  que  fui  foi  na  primeira  oficina  da  ana,  e  aí,  quando  vi,  tava  fazendo  um                    
monte   de   coisas  
 
Eduarda  Moura: eu  acho  que  sim.  que  de  alguma  forma  é  isso  que  a  gente  busca  ali  e                   
talvez  isso  que  nos  faça  ficar.  a  tentativa  de  extrair  algo  de  pessoas  que  muitas  vezes  estão                  
falando  coisas  com  que  não  concordamos  do  início  ao  fim.  se  forçar  a  escutar  quando  a                 
única   coisa   em   jogo   é   a   escuta  
 
Andrea:    eu   gosto   de   fazer   coisas   junto   se   eu   gosto   das   coisas   e   das   pessoas  
 
Jessica: tem  uma  coisa  que  quero  colocar  pra  jogo  aqui  que  é  o  seguinte:  pra  mim,  a  oep                   
parece  ser  um  coletivo  ao  mesmo  tempo  de  produção  e  de  leitura  de  poesia.  parece  que                 
desde  o  começo  essas  duas  forças  diante  da  poesia  acontecem:  tem  gente  que  chega  ali                
mais  se  pensando  como  poeta,  tem  gente  que  mais  como  leitor  ou  leitora  de  poesia.  e                 
parece  que  duas  frentes  são  emblemáticas  para  lidar  com  cada  coisa:  pra  produção,  a  tal                
da  lanternagem;  pra  leitura,  o  tapetão  e  o  encontro  com  x  poeta  lido.  e  aí?  é  por  aí?  tô                    
viajando?  
 
Zacca: a  oficina  foi  mudando  nesses  anos  todos.  já  foi  mais  grupo  de  leitura,  já  foi  mais                  
grupo  de  escrita,  já  foi  mais  grupo  de  encontro  pra  bar.  hoje  em  dia  tá  mais  experimental.                  
esse  ano  pelo  menos.  é  o  que  parece.  até  pelo  encontro  de  hoje.  era  um  tal  de  todo  mundo                    
encostando   em   todo   mundo  
 
Guilherme: é  um  exercício  de  convivência,  organização,  trabalho  coletivo,  e  a  escrita             
acontece  no  meio  disso  tudo,  junto  ou  separado,  durante  um  encontro,  antes  ou  depois               
dele.  acaba  que  os  encontros  passam  a  fazer  parte  da  rotina,  é  toda  semana,  e  a  escrita                  
fica   referenciada   por   ele:   acontece   antes,   durante   ou   depois   deles  
 
Zacca:    hoje   poderia   se   chamar   oficina   experimental   de   corpo   com   poema   
 
Guilherme:    habitat:   pele  
 
Fred: gosto  da  definição  do  heyk  pra  oep:  tentativa  de  investigar  o  'fenômeno  total'  da                
poesia,   com   foco   na   poesia   contemporânea  
 
Zacca: acho  que  com  o  tempo  o  que  a  oep  conseguiu  fazer  com  isso  tudo  foi  a  criação  de                    
recursos.  e  como  a  maioria  de  nós  sempre  esteve  na  pindaíba  emocional  e/ou  financeira,               
esses  recursos  ajudam  a  seguir  vivos.  lanternagem,  por  exemplo,  é  um  exercício  de  fala               
franca.   passamos   a   usar   pra   vida.   uma   coisa   meio   grega   meio   parresia  
 
Guilherme: esperava  me  encorajar  e  me  encorajei,  mas  achava  que  isso  ia  acontecer  por               
uma  afirmação  de  autoria,  de  saberes  e  técnicas,  mas  isso  vem  acontecendo  por  um               
exercício  de  escutar  o  outro  ali  no  dia  a  dia,  de  trabalhar  o  mais  que  puder  lendo  e                   
escrevendo,  num  reconhecimento  de  debilidade,  de  que  sozinho  a  gente  não  tem  muita              
força   pra   nada  



Julya: acho  que  rolou  um  período  de  "profissionalização"  da  oficina,  que  foi  esse  momento               
de  encontros  mais  fixos  que  falaram  aí  em  cima.  ficamos  bastante  tempo  assim.  isso,  acho,                
deu  muita  consistência  pro  projeto  da  oficina,  que  a  gente  só  foi  se  dar  conta  mais  pro  meio                   
do  ano  passado.  agora,  acho  que  rolou  uma  espécie  de  recuo  dessa  profissionalização:  nos               
perguntamos  se  estávamos  satisfeitos  em  propor  serviços.  agora,  ao  mesmo  tempo  em  que              
a  ideia  é  se  engajar  bastante  no  que  há  de  "experimental"  na  proposta,  a  gente  tá  num  rolê                   
de  se  fortalecer  em  outras  possibilidades.  por  isso  essa  virada  forte  pro  corpo,  entre  outras                
coisas,   acho.  
 
Jessica: mas  isso,  esse  recuo,  como  a  julya  nomeou,  veio  depois  de  coisas  importantes  e                
“pra  fora”  da  oep,  como  o  curso  no  ho  e  as  duas  residências  da  oep,  uma  no  ho  msm  e  a                      
outra   no   pacc,   da   ufrj.   como   foram   essas   experiências?  
 
Zacca: isso.  mas  tudo  que  é  externo  reforça  na  gente  três  coisas:  briga,  novos  laços  (nova                 
natureza  do  trabalho),  redefinição  como  coletivo.  isso  tudo  com  muito  afeto.  ho  foi  o  nosso                
sonho  de  uma  escola  livre  da  palavra.  um  sonho  que  heyk,  gui  gonçalves  e  eu                
alimentávamos.   tenho   saudades   💛🦀   
 
Fred: acho  que  a  galera  que  esteve  nesses  projetos  ficou  um  pouco  cansada  msm,  dps  de                 
realizados.  acabou  rolando  uma  virada  do  prazer.  funciona  como  momento  de  reabastecer             
as  energias  e  tb  reafirmar  os  laços,  celebrar  e  olhar  pra  responsabilidade  do  projeto  maior                
oficina  
 
Julya: eu  tenho  tentado  pensar  em  outras  possibilidades  pra  noção  de  "trabalho",             
principalmente  de  "trabalho  poético",  e  foi  a  oficina  que  me  ensinou  que  trabalho  é,  também,                
produção  de  sensibilidades.  então,  acho  que  o  recuo  dessa  profissionalização  rolou  muito             
pq  nos  vimos  deixando  de  testar  coisas,  ou  seja,  sensibilidades  nossas  tanto  enquanto              
indivíduos   quanto   como   coletivo   e,   por   isso,   o   cansaço  
 
Jessica:    trabalho   cansa?  
 
Fred:    trabalhar   cansa  
 
Ana:    logo   vc   perguntando   isso   miga   kkkk  
 
Heyk:    trabalho   é   uma   bosta  
 
Zacca:    eu   gosto   de   trabalhar,   principalmente   com   poesia  
 
Jessica:    só   vc,   zacca  
 
Zacca:    acho   que   tem   a   ver   com   um   trabalho   não   alienado  
 
Fred:    TÁ   CERTO   O   ZACCA  
 
Zacca:    eu   não   gosto   é   de   patrão  



Ana:    eu   gosto   de   trabalho   mas   fico   #morta  
 
Jessica:    e   isso   de   livro   coletivo?   dá   pra   escrever   mesmo   coletivamente?  
 
Fred:    sim,   é   muito   difícil  
 
Zacca:    dá   não,   é   sempre   uma   promessa.   então   dá.   tem   mas   acabou   
 
Fred:    dá   não   dando  
 
Ana: no almanaque  rebolado vivemos  alguns  processos  coletivos,  mas  tomamos  mais  uma             
decisão   coletiva   de   não   assinar   nenhum   texto   do   que   uma   escrita   coletiva   mesmo   
 
Guilherme:    cada   hora   é   uma   história   isso   de   livro   junto,   a   gente   vai   descobrindo   mesmo  
 
Zacca: foram  bem  diferentes.  o almanaque foi  culminância  de  um  trabalho  de  oficinas.  o               
pacc  foi  100%  residência.  cada  projeto  no  fundo  é  uma  aventura  nova,  como  disse  o  gui.                 
não   existe   um   gênero   "livro   coletivo"  
 
Guilherme: mas  o  lance  é  descobrir  que  o  texto  que  um  faz  pode  ser  o  começo  de  outro                   
que  você  venha  a  fazer,  que  uma  ideia  que  você  deu  na  semana  passada  pode  não  ser                  
aceita  pelo  grupo  mas  outra  que  você  comentou  no  bar  no  final  da  noite  acaba  ficando                 
importante   pra   abrir   um   caminho   de   escrever   em   grupo  
 
Fred: é.  achei  tb  os  dois  processos  bastante  difíceis,  dolorosos,  rolou  treta  em  ambos  e,  de                 
certa  forma,  isso  só  reforça  a  política  q  vejo  na  oficina,  que  é  não  ignorar  de  todo  a  treta,                    
conviver   com   a   discordância,   entender   que   o   que   se   dá   de   verdade   vem   mesmo   daí  
 
Zacca:    no    almanaque    rolaram   alguns   textos   juntos.   não   conto   quais   porque   é   segredo  
 
Jessica: gente,  por  último,  queria  saber  de  vcs  esse  lance  de  uma  guinada  em  relação  ao                 
corpo   q   tem   a   ver   com   algumas   performances   que   vcs   fizeram   no   ano   passado  
 
Lucas  van  Hombeeck: cabei  de  ler  169  mensagens  galera.  alô,  alô.  graças  a  deus.  virada                
pra   corpo   e   performance,   p   q?   sarau   de   poesia   é   o   evento   mais   chato   do   mundo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.   Antologia  
 
Em   19   de   julho   de   2011   14:28,   Liana   Lessa   <lialessa@gmail.com>   escreveu:  
 
A   oficina   é   específica   para   algum   público?  
Gostei  da  proposta,  mas  não  acredito  que  eu  tenha  muito  conhecimento,  mas  um  tanto  de                
curiosidade   em   participar   e   ir   aprendendo.  
Posso   me   inscrever   ainda?  
Obrigada  
 
De:   Oficina   Experimental   de   Poesia   <oficinaexperimentaldepoesia@gmail.com>  
Data:   18   de   agosto   de   2011   17:36  
Assunto:   Re:   oficina  
Para:   Liana   Lessa   <lialessa@gmail.com>  
 
Olá,   Liana.  
Desculpe   pelo   atraso   na   resposta.  
Você   pode   começar   a   participar   da   oficina   a   qualquer   momento.  
A  nossa  oficina  é  permanente  e  gratuita,  voltada  a  qualquer  pessoa  interessada  em  refletir  e                
criar  novas  relações  com  o  universo  poético.  Não  se  preocupe  com  os  conhecimentos              
prévios...   será   um   prazer   tê-la   conosco.  
Você   pode   vir   na   próxima   terça-feira?  
Agora  estamos  num  endereço  novo,  no  Centro  Cultural  Laurinda  Santos  Lobo.  As             
informações   completas   você   encontra   no   Blog:   
http://oficinaexperimentaldepoesia.blogspot.com/  
 
Abraço   fraterno,  
Marcelo   Reis   de   Mello.  
 



 

 
 
 
 



Ata   de   reunião   
 
Augusto   Melo   Brandão   /   5   de   dezembro   de   2017   /   Rio   de   Janeiro  
Ata   escrita   à   moda   pela   Ana   e   digitada   conforme   a   última   tendência:  
Reunião   do   dia   03/12:  
pauta:  balanço  (não  teve);  prêmio/tapetão;  programação  janeiro;  metas  2018  (não  teve);            
estamos   no   imperator?   (não   teve,   de   novo);   informes   mil   (plaquete   helô   buarque,   babs)  
 
1-   categorias   e   indicados  
Rafael  Zacca  redige  e-mail,  GT  mídia  envia  [gente,  não  copiei  a  lista  de  categorias  e                
indicados  todos  pq  vi  que  já  fizeram  um  post  com  isso,  ok?  se  quiserem  posto  aqui  a  lista].                   
encaminhamento:  levar  livros  para  tapetão  nessa  quarta.  onde  e  como  :  cerimônia  :  Lucas  e                
Julya.   email:   Julya   Tavares   (?).   Mozão   do   mês   de   dezembro:   GT   da   festa.  
 
3-   programação   janeiro  
banquete   experimental   II   dia   24  
 
4-   Informes:  
Zacca  puxa  reunião  sobre  a  plaquete  da  Helô.  Texto  para  a  MESA  será  feito  coletivamente.                
Bárbara  já  puxou  o  email.  A  princípio  topamos  o  encontro  dia  27  com  a  galera  do  Sarau  do                   
Escritório   conforme   convite   do   Santiago  
 
É   isso?   TCHAU!  
 
 
Prêmio   Baixo   Méier   de   Poesia   [roteiro]  
 
Categoria:   Troféu   Cágado   de   Ouro   (10min):  
trilha   sonora:   Babydoll   de   Nylon,   Robertinho   do   Recife  
 
O  GRANDE  PRÊMIO  DA  NOITE.  Quem  leva  pra  casa  nosso  cágado  coroado  diretamente              
da   rua   da   Alfândega   para   o   Baixo   Méier?  
 
Prêmio  pelo  conjunto  da  existência  poética:  trajetória,  obra,  suingue,  peito  aberto  e  pernas              
pra   que   te   quero  
 
entrega:  
Indicados:  Ricardo  Chacal,  Guilherme  Zarvos,  Ledusha  Spinardi,  Ricardo  Aleixo,  Age  de            
Carvalho  
Ganhador:  O  pai  de  todos,  patriarca  da  família  dos  Mourões,  que  foi  pra  Sampa  virar                
veado/para  o  Rio  de  Janeiro  virar  veado/para  Copenhagen  Amsterdam  Cairo  e  São             
Francisco  misturar  pau  e  drogas,  pai  de  tantos  meninos  e  raparigas  em  fogo  &  flor,  macho                 
Mourão,   vivente   de   vida   Guilherme   Zarvos  
 
 
 



Oficina   Experimental   de   Poesia   –   Hélio   Oiticica  
 
1.   Apresentação:  
 
A  Oficina  Experimental  de  Poesia  ministrará  12  encontros  com  o  objetivo  de  expandir  os               
recursos  disponíveis  para  a  criação  poética.  O  fio  condutor  dos  encontros  será  a  ideia  de                
transfiguração:  a)  das  formas,  a  partir  das  dimensões  da  tradução;  b)  das  subjetividades,  a               
partir  da  experiência  e  do  ritual;  e  c)  das  sobrevivências,  a  partir  da  releitura  de  saberes  e                  
fazeres  rejeitados  na  história.  Os  encontros  terão  2h30  de  duração,  e  serão  divididos  nos               
seguintes   módulos:  
 
1.1.   Módulo   1   –   Deformação   e   transfiguração  
Neste  módulo  trabalharemos  a  produção  poética  mediante  diversas  atividades  de           
transfiguração.   
Encontros:  
1.   Material   e   concreção  
2.   Contenção   e   transbordamento  
3.   Tradução   I:   do   português   para   o   português  
4.   Tradução   II:   da   experiência   para   a   escritura  
 
1.2.   Módulo   2   –   Poesia,   experiência   e   ritual  
O  módulo  propõe  um  mergulho  na  relação  entre  experiência  e  criação,  a  partir  de  poetas  de                 
diferentes   contextos.   
Encontros:  
5.   Dois   Infernos:   representação   e   experiência   em   Dante   e   Rimbaud  
6.   Criação   como   experiência   do   extremo  
7.   Poesia   e   Ritual   I:   travessia   e   metamorfose  
8.   Poesia   e   Ritual   II:   dramatização   e   performance  
 
1.3.   Módulo   3   –   Animalidade   e   viração  
Partindo  das  noções  de  ritual,  transição  e  metamorfose  do  Módulo  2  e  das  noções  de                
deslocamento   e   transfiguração   do   Módulo   1,   imergiremos   em   uma   alteridade   radical.   
Encontros:  
9.   Guinada   para   os   animais  
10.   Vida   sensível   e   contingência  
11.   Picardia,   safadeza   e   desacato  
12.   Poesia   e   adversidade  
Duração   total   do   curso:   30h  
 
2.   Orçamento   por   módulo:  
Oficinas:   R$   200,00x4   =   R$   800,00  
Concepção   do   módulo:   R$   200,00  
Preparação   dos   encontros:   R$   250,00  
Produção   executiva:   R$   250,00  
Total:   R$   1500,00  
 



Passaperna   [grupo   provisório   de   whatsapp   para   uma   oficina   no   Imperator]  
 
25/10/2017,   das   21h25   às   21h38  
Marcos: Por  que  não  nasci  noutro  país?  O  medo  a  faz  dizer  que  prefere  ficar  na  cidade.  Ela                   
deseja  a  liberdade  de  seu  corpo  mas  não  compreende  os  anseios  da  própria  alma.  Não                
tenho  muita  experiência  em  métodos  mágicos  Bem  gostaria  de  nunca  ter  visto  a  gente               
Posso  tornar  turvas  as  lembranças  com  o  tempo,  mas  o  passado  registra-se  também  no               
coração.  A  gente  não  é  mesmo  um  litrão  barato.  O  evento  será  realizado,  engulo  o  vinho.                 
Na  pressa  de  sair  com  vc  desse  bar  e  deixar  fluir  o  efeito  que  o  álcool  se  dispõe...  Percorrer                    
livre   e   desinibido   os   teus   cantos   a   sós.  
Bárbara: Não  tem  a  ver  cancelar  outras  coisas  emocionais.  Não  aparece  na  lista  dos               
melhores  produtos  da  empresa.  Não  sei  como  está  o  processo.  Não  tenho  muita              
experiência   em   métodos   mágicos.   Não   interessa.   Não   há   mais   do   que   eu   imaginava.  
Amanda: Como  é  bom  o  dia  de  hoje.  Melhor  dar  um  testemunho  da  tua  paixão.  O  medo  a                   
faz  dizer  que  prefere  ficar  na  cidade...  Eu  posso  te  ligar.  Mas  acho  que  vou  contar  comigo                  
para  que  possamos  fazer  a  diferença.  Já  tô  com  saudade.  O  problema  é  que  eu  sou  de  uma                   
coisa  que  você  não!  As  três  da  tarde  é  difícil  ter  razão.  É  a  hora  de  dormir  com  ele.  É  a  hora                       
de   dormir   e   acordar   só.   A   gente   não   é   mesmo   um   litrão   barato.  
Heyk: O  terrível  excesso  das  minhas  delícias  de  manhã.  Vc  atende  na  zona  onírica  de  fazer                 
uma  parada  de  onde  vc  pode  ser  arquivado.  Os  outros  que  estão  com  a  mesma  senha  do                  
dia  todos  os  dias  nascem  com  as  partes  envolvidas  em  casas  de  seda.  A  gente  não  é                  
mesmo  um  litrão  barato.  E  o  meu  coração  é  um  pouco  de  casa  tarifa.  É  a  hora  de  dormir  e                     
acordar,  só  vamos  beber  bastante  água  e  o  que  tiver  mais  alguma  substância  de  ficção  eu                 
não   tenho   como   pag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.   O   devir-coletivo   da   poesia:   duas   palavras   para   a   Oficina   Experimental   de   Poesia  
 
Gustavo   Silveira   Ribeiro  

 

Mais  do  que  as  outras  expressões  literárias  do  nosso  tempo,  a  poesia  se  faz  a  partir  das                  

muitas  formas  da  vida  coletiva,  das  experiências  grupais,  dos  agenciamentos  de  classe  e              

das  forças  mobilizadas  por  múltiplos  sujeitos,  que  se  reúnem  e  se  dispersam  para  criar,               

difundir,  publicar  e  mesmo  consumir  o  texto  poético.  Com  ênfase  especial  no  período              

moderno,  mas  não  restrita  apenas  a  ele,  a  história  da  poesia  no  Ocidente  é  também  a                 

história  dos  muitos  coletivos  e  agrupamentos  de  poetas,  dos  inúmeros  movimentos  literários             

surgidos  em  torno  deles  e  da  organização,  mais  ou  menos  consciente  e  estudada,  de  uma                

cena  poética  –  conjunto  de  pessoas  e  instituições  que,  envolvidas  nos  vários  processos  que               

envolvem  a  vida  da  poesia  (escrita,  performance,  recitação,  leitura,  edição,  distribuição).            

Das  habitações  comunitárias  dos  surrealistas  franceses  às  diatribes  anti-establishment  do           

infrarrealistas  mexicanos  (cuja  celebração  mais  eloquente,  o  romance Los  detectives           

salvajes ,  de  Roberto  Bolaño,  faz  agora  20  anos),  das  experimentações  do  OULIPO  à  vasta               

cena  do  Slam  Poetry  nos  Estados  Unidos,  exemplos  não  faltam  que  podem  confirmar,  na               

própria  variedade  de  suas  inserções  e  práticas,  a  centralidade  do  elemento  coletivo  no              

campo  da  poesia.  No  Brasil,  por  sua  vez,  pelo  menos  desde  o  Movimento  Modernista  (em                

sua  primeira  época  uma  ação  plural  levada  a  cabo  fundamentalmente  por  poetas),             

passando  pela  vanguarda  Concreta  e  Neoconcreta,  até  os  muitos  círculos  da  Poesia             

Marginal  dos  anos  1970  (que  atuavam,  em  certo  sentido,  como  guerrilhas  de  papel,              

passando  ao  largo  dos  circuitos  tradicionais  de  escrita  e  publicação),  a  atuação  dos              

coletivos  se  revelou  decisiva  tanto  para  a  elaboração  e  maturação  das  propostas  estéticas              

postas  em  jogo  –  que  se  alimentavam  do  embate  a  da  diversidade  de  perspectivas  –  quanto                 

para  a  atuação  política  desses  mesmos  grupos,  que  em  nenhum  momento  foram  apenas              

espectadores  do  teatro  da  História,  intervindo  sobre  ele  constantemente,  tomando  a  frente             

do  palco  e  modificando  –  ou  pelo  menos  propondo  radicalmente  –  a  mudança  das  regras  e                 

das   convenções   da   vida   em   curso.   

 

No  curso  das  últimas  décadas,  no  território  amplo  daquilo  que  se  vem  denominando  como               

espaço  contemporâneo,  a  presença  dos  coletivos  de  poesia  e  a  sua  importância  para  a               

cena  têm  se  revelado  bastante  grande,  ainda  que  a  dinâmica  do  funcionamento  dessas              

engrenagens  permaneça  completamente  desconhecida  ou  pouco  estudada.  Seja  pelo          

destaque  que  os  grupos  minoritários  organizados  têm  tido  no  cenário  político  atual  (no              

Brasil  e  fora  dele),  seja  pela  experiência  de  intensa  fragmentação  que  o  tecido  social  –  e                 



também  o  campo  das  artes  –  tem  conhecido  nos  anos  mais  recentes,  seja  ainda  pela                

reorganização  dos  encontros  e  agenciamentos  promovidos  pela  cultura  digital  e  pelos  fluxos             

em  rede  que  hoje  atravessam,  se  não  mesmo  determinam,  a  existência  de  todos,  o  fato  é                 

que  cada  vez  mais  o  fenômeno  poético  no  país  se  dá  a  partir  da  atuação  de  instâncias                  

comuns,  aparatos  plurais  capazes  de  atrair  criadores  e  fomentar  a  inserção  na  arena              

pública  da  voz  da  poesia,  seu  contradiscurso  desregulador.  A  afirmação  das  pequenas  e              

médias  editoras  de  poesia,  o  surgimento  de  grupos  e  movimentos  novos,  a  reorganização              

massiva  dos  saraus  e  das  leituras  públicas,  na  Universidade  e  nas  periferias  das  grandes               

cidades,  a  proposição,  enfim,  de  plataformas  comuns  de  atuação  (que  são,  entre  outras,              

pautas  que  vão  das  demandas  identitárias  de  visibilidade  e  inserção  comunitária  de  sujeitos              

marginalizados  até  a  exploração,  ao  modo  das  vanguardas  do  século  passado,  dos  desejos              

de  renovação  da  forma  poética,  com  ênfase  especial  na  figuração  do  corpo  e  da  voz,  da                 

performance  mesmo  como  questão  fundamental  da  poesia)  –  tudo  isso  configura  algo  que              

poderíamos  chamar  um  devir-coletivo  no  contexto  poético  brasileiro  do  presente,  dado  que             

vem  reativando  o ethos  comunitário,  a  potência  multitudinária  (logo  inquieta  e  desviante,             

posto  que  não  restrita  apenas  ao  confinamento  do  eu  e  do  indivíduo)  que  sempre  percorreu                

e   informou   a   poesia   em   todos   os   tempos,   e   que   no   país   agora   se   faz   urgente   e   explosiva.  

 

Um  dos  grupos  de  maior  destaque  nesse  cenário  específico,  a  Oficina  Experimental  de              

Poesia,  do  Rio  de  Janeiro,  tem  atuado  em  múltiplas  frentes,  resgatando  parte  da  tradição  de                

trabalho  e  combate  dos  coletivos  poéticos  que  habitaram  e  ainda  habitam  a  cidade,  bem               

como  abrem  terreno  em  outras  frentes  ainda  não  de  todo  exploradas  no  passado:  se  a                

dinâmica  do  grupo  lembra,  pela  sua  força  e  gestos  iconoclastas,  algo  da  cena  Marginal  (as                

pequenas  edições  de  caráter  artesanal  que  fazem  e  põem  a  circular,  a  marca  crítica  do  seu                 

esforço,  que  pode  ser  caracterizado  como  uma  política  do  desejo,  na  qual  a  alegria  e  o                 

prazer  convivem  com  a  tomada  de  posição  diante  das  catástrofes  cotidianas),  ampliando,             

no  entanto,  o  leque  de  possibilidades  daquela  cena  em  pelo  menos  dois  pontos:  o               

deslocamento  geográfico  na  cidade,  das  praias  da  Zona  Sul  ao  coração  pulsante  do  Méier,               

do  centro  simbólico  da  cultura  letrada  à  periferia  –  o  que  pode  ser  lido  também  como  uma                  

declaração  de  princípios  diante  dos  aparelhos  oficiais  da  Literatura  e  um  compromisso  outro              

com  o  espaço  público  e  a  vida  da  metrópole,  suas  desigualdades  crônicas  –  e  o                

enfrentamento   direto   da   tarefa   formativa,   quase   pedagógica,   que   a   poesia   tem   ou   pode   ter.   

 

Assumindo  o  que  há  de  experimental  e  portanto  aberto  na  poesia,  o  que  há  de  democrático                 

e  comum  em  sua  estrutura  mesmo,  a  OEP  se  constitui  não  apenas  como  um  núcleo                



produtor  de  poesia  e  crítica,  mas  como  uma  verdadeira  oficina  permanente  de  criação,              

espaço  frequentado  por  qualquer  um,  independente  da  idade  ou  da  formação,  que  queira              

ter  contato  com  o  texto  poético,  produzindo-o  ou  consumindo-o  de  variadas  maneiras.             

Nesse  sentido,  pela  ocupação  geopolítica  que  faz  do  espaço  e  pela  concepção  política  que               

tem  do  trabalho  com  a  palavra  poética,  o  coletivo  dá  outra  dimensão  e  lastro,  outro  tipo  de                  

base  de  fato,  à  exploração  de  novas  formas  poéticas  que  seus  membros  vêm  executando.               

É  como  se  os  versos  engraçados  e  explosivos  de  Rafael  Zacca  ou  Heyk  Pimenta,  as                

experiências  multimidiáticas  de  Frederico  Klumb,  a  lírica  mais  contida  e  urgente  de  Ana              

Carolina  Assis,  para  ficar  com  apenas  alguns  exemplos,  se  apoiassem  não  só  num  conjunto               

de  procedimentos  experimentais  conscientes,  mas  se  alimentassem  de  modo  profundo           

numa  prática  política  e  coletiva  de  pensar  o  verso,  a  imagem,  as  porções  de  um  poema,                 

enfim.  A  energia  que  se  desprende  do  que  fazem  emana,  quem  sabe?,  do  universo               

heterotópico  que  mobilizam  e  que,  atravessado  por  vozes  diversas  (de  Chacal,  Ezra  Pound              

aos  sambas  de  morro  e  aos  gritos  de  passeata),  é  expressão  do  que  há  de  coletivo  e                  

incontrolável   na   poesia.  

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 


