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1.   ENTREVISTA  
A   entrevista   foi   realizada   no   dia   6   de   junho   de   2018,   por   whatsapp.   

 

Jessica   Di   Chiara   e   Luiz   Guilherme   Barbosa:    como   a   garupa   começou?   foi  

com   a   revista   e   só   depois   se   pensou   numa   editora?   por   que  

uma   revista,   por   que   online?   e   a   formação   do   grupo   foi  

mudando,   não   é?   

 

Amanda   Cinelli:    a   ideia   inicial   da   garupa   começou   entre   mim,   gabriel   pelluso  

e   a   ju   travassos.   nós   já   nos   conhecíamos,   eu   já   tinha   terminado   a   faculdade  

de   letras   na   uerj,   e   em   algum   momento   surgiu   a   ideia   de   criar   uma   publicação  

de   literatura.   em   alguns   dias   de   conversa,   desenvolvemos   algumas   direções   e  

o   nome   da   revista,   sem   conseguir   entretanto   colocá-la   em   prática.   depois  

disso   rolou   o   estágio   da   unirio   e   a   coisa   ganhou   corpo  

Daniel   Dargains:    em   2014,   ofertou-se   uma   cadeira   na   unirio   voltada   para  

produção   editorial,   as   professoras   julia   studart   e   ana   carolina   coelho  

ministravam   a   matéria.   na   época,   eu   tinha   pouco   contato   com   a   ju   e   ainda  

não   conhecia   a   amanda   ou   a   xu.   fui   convidado   a   participar   dessa   optativa  

pelo   gab   com   a   seguinte   frase:   "daniel,   se   tu   não   tá   de   bobeira   vai   se  

inscrever   agora   nessa   matéria   aqui   que   vai   ser   loco".   já   existia   uma   ideia   de  

construção   de   uma   revista   digital   para   fora   dos   moldes   acadêmicos,   a   sala   de  

aula   estava   preenchida   com   alunos   incentivados   pelo   gab   e   pela   ju   a  

participar,   e   todos   traziam   o   desejo   de   um   projeto   que   transbordasse   à  

faculdade.   logo   de   primeira,   o   projeto   da   revista   veio   acompanhado   com   a  

impressão   de   pequenas   tiragens   de   zines   de   autoria   dos   membros   da   garupa,  

então   acredito   que   estava   aí   o   embrião   do   nosso   selo   editorial.   foi   loco  

mesmo   e   segue  

Juliana   Travassos:    como   as   respostas   do   dani   e   da   amanda   deixam   ver,   não  

existiu   um   começo   exato   –   "no   dia   x   do   mês   y   de   2014   fundou-se   o   coletivo  

garupa".   da   mesma   forma,   é   difícil   contar   nossa   história   de   forma   linear   e  

organizada,   ela   é   bastante   orgânica.   nós   sabíamos   que   o   estágio   da   unirio   iria  

propor   a   criação   de   uma   revista-blog,   a   turma   anterior   havia   feito   um   blog  

muito   legal,   o   sopé   da   babilônia,   e   isso   coincidia   com   a   ideia   de   que   falou   a  

amanda.   hoje,   olhando   retroativamente,   penso   que   o   desejo   que   eu,   gab   e  



amanda   tivemos   surgiu   porque   de   certa   forma   nossa   formação   literária  

extracurricular   se   deu   em   revistas,   como   a   modo   de   usar   e   a   revista   chão.  

sentíamos   vontade   de   criar   um   espaço   que   contemplasse   autores   que   não  

circulavam   no   mercado   editorial,   que   não   estavam   nessas   revistas,   mas   que  

também   eram   interessantes.   quanto   a   ser   online,   a   resposta   é   simples:   o  

custo   e   o   trabalho   de   manter   e   distribuir   uma   revista   impressa   é   muito   maior  

e   não   era   viável   naquele   momento   assumirmos   algo   desse   porte.   o   coletivo  

teve   muitas   formações   desde   o   início.   muitas.   acho   que   isso   faz   parte   um  

pouco   da   nossa   lógica   de   trabalho   coletivo.   afinal,   como   o   trabalho   não   é  

remunerado,   a   disponibilidade   dos   envolvidos   varia   muito.   inclusive   hoje   o  

coletivo   está   aberto   a   novas   colaborações   e   participantes,   temos   bastante  

trabalho   a   fazer!  

 

Jessica   e   Guilherme:    os   coletivos   que   nós   temos   entrevistado   ora   atribuem   a  

alguma   instituição   um   papel   decisivo   para   a   coesão   do   grupo,  

ora   não.   a   garupa   se   formou   na   ou   a   partir   da   unirio,   por  

exemplo.   mas   ao   mesmo   tempo   quem   acompanha   a   garupa  

às   vezes   nem   sabe   dessa   relação.   que   papel   vocês   consideram  

que   instituições   como   a   unirio   tiveram   para   a   garupa?  

 

Daniel:    para   além   do   espaço   que   proporcionou   o   nosso   encontro,   o   que   já   de  

início   torna   indispensável   o   papel   da   unirio   na   criação   da   garupa,   a   proposta  

de   uma   matéria   prática   junto   ao   conselho   da   júlia   e   ana   carolina   abriu   para  

nós   a   possibilidade   de   ação  

Amanda:    a   matéria   de   estágio   supervisionado   na   unirio   foi   fundamental   para  

dar   continuidade   a   um   projeto   que   acontecia   no   mundo   das   nossas   ideias,  

mas   grande   parte   do   investimento   e   da   força   motriz   para   que   a   nossa  

engrenagem   rodasse   vieram   de   nós   mesmos.   talvez,   antes   da   instituição,   o  

corpo   docente   tenha   sido   muito   mais   decisivo   para   o   desenvolvimento   da  

garupa.   mas,   quem   pode   dizer   melhor   isso   são   a   ju   e   o   dani   que   foram   alunos  

da   faculdade.   eu,   como   estudante   de   outra   instituição,   não   vi   o   apoio  

acontecer  

Juliana:    a   unirio   foi   fundamental,   grande   parte   dos   nossos   processos   de  

trabalho   e   das   escolhas   que   fizemos   foram   idealizadas   junto   à   ana   carolina   e   à  



júlia.   no   tópico   anterior,   vocês   perguntam   se   a   editora   é   posterior   à   revista.   a  

editora   surgiu   dois   anos   depois   da   revista   entrar   no   ar,   mas,   durante   o  

estágio,   a   júlia   levou   livros-objetos   e   livros   artesanais   para   que  

conhecêssemos.   ou   seja,   até   mesmo   o   que   veio   tempo   depois   tem   alguma  

influência   da   unirio.   sem   falar   que   a   minha   vida   profissional   no   mercado  

editorial   se   deu   principalmente   a   partir   da   ajuda   da   masé   lemos,   que   me  

indicou   tanto   pra   eduerj   quanto   pra   azougue.   sempre   que   podemos,   falamos  

da   unirio   –   em   praticamente   todas   as   entrevistas   que   damos.   inclusive,   com  

alguma   frequência   recebemos   convites   muito   carinhosos   dos   professores,  

seja   pra   falar   com   as   novas   turmas   do   estágio,   seja   respondendo   entrevistas  

para   os   alunos.   o   contato   com   os   professores   e   alunos   permanece   e   as   trocas  

são   importantíssimas.   mas   acho   que   os   quatro   anos   de   trabalho   que   se  

deram   fora   da   instituição   nos   deram   autonomia.   inclusive,   acho   que  

nenhuma   outra   instituição   de   ensino   ou   pesquisa   exerceu   um   papel   tão  

decisivo.   o   que   se   dá   é   que   todos   os   membros   continuaram   estudando:   a  

amanda   no   ied,   eu   na   uff   e   o   dani   na   unirio.   e,   claro,   estamos   sempre  

trazendo   novos   aprendizados   para   as   reflexões   do   grupo  

 

Jessica   e   Guilherme:    como   funciona   a   produção   coletiva   da   garupa?   a   edição  

coletiva   da   revista,   por   exemplo,   que   a   cada   número   é  

organizada   por   um   grupo   de   editores.   parece   também   que   há  

uma   diferença   entre   revista   e   editora,   quanto   ao   modo   de  

funcionar.   uma   é   mais   coletivo   ou   coletiva   do   que   a   outra?   

 

Amanda:    desde   o   início,   a   proposta   da   garupa   sempre   foi   de   gestão  

horizontal.   assim,   o   coletivo   foi   agregando   diversas   forças   para   a   criação   da  

edição   zero   da   revista.   a   ju   e   o   gab   encontraram   as   forças   da   xu,   dani,   ana  

bela   e   rodrigo   fazendo   a   matéria   de   estágio   supervisionado   na   unirio.   o  

thiago   modesto   ilustrou   e   desenvolveu   o   layout   do   site   que   está   no   ar   até  

hoje.   e   eu   voltei   a   me   juntar   ao   grupo   para   o   fechamento   da   edição   e  

lançamento.   de   lá   pra   cá   a   revista   realmente   tomou   diversas   formas,   com  

mais   ou   menos   pessoas,   sempre   pensando   que   a   pluralidade   de   leituras   dá   o  

tom   para   a   formação   de   algum   mapeamento   de   produção   poética  

contemporânea.   o   início   da   produção   de   livros   aconteceu   de   forma   parecida.  



mas   na   medida   em   que   os   lançamentos   foram   aumentando,   os   processos  

ficaram   desenhados   de   forma   mais   estruturada,   mesmo   que   ainda   bastante  

fluida.   mesmo   assim,   sempre   acabamos   por   gerar   possibilidades   de   trabalhar  

coletivamente,   com   parcerias,   para   chegar   em   diferentes   resultados   gráficos  

com   os   livros  

Juliana:    são   muitas   perguntas   em   uma   só,   vou   tentar   estruturar   essa  

resposta:   como   a   amanda   disse,   o   que   marca   o   funcionamento   da   garupa   é   a  

horizontalidade   das   relações   de   trabalho.   claro   que   isso   não   se   dá  

pacificamente,   nela   estão   implicados   muitos   fatores,   desde   a   personalidade  

dos   participantes,   até   o   humor   que   eles   estavam   em   um   dia   de   tomada   de  

decisões.   já   o   fato   de   chamarmos   outras   pessoas   para   participar   da   seleção  

dos   materiais   que   chegam   por   chamada   aberta   para   a   revista   é   mais   um  

procedimento-tentativa   de   abrir   espaço   na   revista,   evitar   se   fechar   em  

predileções   ou   núcleos   de   autores,   assim   como   é   a   chamada   aberta.  

tentamos   convidar   pessoas   que   experimentam   a   literatura   de   outros   lugares,  

que   têm   outras   experiências.   a   editora   realmente   acabou   assumindo   uma  

lógica   mais   fechada,   ela   recebe   menos   colaborações   externas,   principalmente  

no   que   diz   respeito   ao   administrativo   e   financeiro.   mas   também   o   editorial   do  

selo   tem   algo   de   coletivo.   a   julya   tavares,   por   exemplo,   integrou   o   coletivo  

por   cerca   de   um   ano.   além   de   selecionar,   revisar   e   fazer   o   upload   de   textos  

para   a   revista,   ela   revisou   junto   ao   dani   o   livro   que   estava   no   prelo.   outro   dia,  

dois   amigos   do   esdi,   o   joão   pedro   e   a   lais,   foram   ao   escritório   e   fizeram  

alguns   livros.   sem   falar   nas   constantes   conversas   que   temos   com   o   italo,   que  

atua   quase   como   membro   de   um   conselho   editorial.   acho   que   faz   parte   do  

funcionamento   coletivo   de   trabalho   não   ter   as   funções   e   os   espaços   de  

participação   previamente   delimitados,   mas   manter   a   possibilidade   de  

participação   aberta  

Daniel:    a   escolha   de   nos   denominarmos   coletivo   garupa   é   fruto   do   nosso  

ideal   de   descentralização   de   poder   dentro   do   grupo.   na   revista,   resolvemos  

expandir   essa   ideia   à   uma   comunidade   externa   ao   grupo.   vi   um   dia   desses,  

não   me   lembro   onde,   uma   fala   sobre   o   desinteresse   pela   jornada   do   herói  

dando   lugar   à   jornada   coletiva,   e   talvez   seja   por   aí   mesmo.   dentro   da   garupa  

temos   que   lidar   com   disposição   e   cãibra.   quando   digo   isso   penso   na  

amplitude   dessas   palavras.   se   falta   dinheiro,   paciência,   concordância   entre   os  



membros,   a   organização   interna   sente.   por   consequência,   prejudica-se   a  

decisão   coletiva.   nesse   momento,   o   corpo   se   empenha   na   tentativa   de  

conciliar   a   vontade   do   grupo.   dentro   desse   contexto,   acho   que   a   revista   abre  

mais   espaço   para   um   trabalho   conjunto   por,   essencialmente,   lidar   com  

escritos   muito   diversos   –   no   final   das   contas,   a   própria   chamada   aberta   já  

impossibilitaria   a   revista   garupa   de   ser   uma   realização   individual  

 

Jessica   e   Guilherme:    como   vocês   se   entendem   como   coletivo   e   como   vocês  

entendem   os   coletivos   de   poesia   e   em   torno   da   poesia   na  

cidade?   

 

Juliana:    acredito   que   nas   outras   respostas   anteriores   eu   já   tenha   dado   a   ver  

meu   entendimento   sobre   nossa   atuação   enquanto   coletivo.   já   quanto   aos  

outros   grupos,   penso   que   o   recente   surgimento   de   tantos   coletivos   é   ao  

mesmo   tempo   sintoma   e   motivo   do   cenário   literário   contemporâneo   –   por  

mais   pretencioso   que   isso   possa   soar.   explico:   primeiro   porque   o   trabalho  

independente   descentraliza   a   produção   editorial,   o   que   faz   sentido   quando   a  

própria   produção   literária   é   tão   descentralizada   no   país.   depois,   porque   é   a  

única   forma   de   pessoas   interessadas   em   trabalhar   com   literatura   atuarem,  

visto   que   a   cidade   –   e   o   país   como   um   todo   –   não   tem   um   mercado   editorial  

aquecido.   o   público   que   esses   grupos   alcançam   é   quase   sempre   coerente  

com   o   trabalho   que   fazem   e   chega   de   forma   muito   mais   orgânica   que   o  

público   das   grandes   editoras.   tudo   isso   se   intensifica   quando   pensamos  

especificamente   em   poesia,   já   que   é   um   gênero   tradicionalmente   entendido  

como   à   margem   do   mercado   –   diagnóstico   que   não   concordo   de   todo.   em  

resumo   diria   que   os   coletivos   são   pequenas   escapatórias   da   lógica  

convencional   do   nosso   sistema   literário,   respiros,   e   viabilizam   tanto   a  

produção   quanto   a   circulação   de   vozes   diversas   do   e   no   país.   

p.s.:   depois   de   escrever   essa   resposta,   conversando   com   o   thadeu   santxs  

sobre   essa   pergunta   de   vocês,   outras   questões   surgiram.   e   percebi   que   não  

foi   a   toa   a   minha   dificuldade   em   responder   a   essa   questão   –   a   qual   deixei   por  

último   e   me   senti   menos   segura   com   o   tom   assertivo   que   normalmente  

assumo.   o   jeito   que   formulo   minha   percepção   sobre   os   coletivos   em   torno   da  

poesia   faz   supor   que   este   seja   um   movimento   recente,   incomum   nas   décadas  



passadas.   e   realmente,   a   minha   resposta   passa   exclusivamente   pela   minha  

experiência   e   pelos   motivos   do   meu   desejo   de   começar   a   garupa   –   o   que  

limita,   claro,   o   meu   diagnóstico   à   atualidade.   acho   que   seria   interessante   uma  

pesquisa   que   levantasse   os   diversos   contextos   de   aparição   de   outros  

coletivos,   contemporâneos   e   não.   assim   como   pensasse   a   diferença   entre   os  

coletivos   atuais   e   outros   grupos,   como   as   vanguardas   e   as   revistas   das   últimas  

décadas.   se   pararmos   para   pensar,   a   prática   coletiva   ao   redor   da   poesia   é  

bastante   antiga,   o   próprio   arcadismo   brasileiro   já   assumia   certa   coletividade  

com   a   fundação   da   arcádia   ultramarina,   por   exemplo.   

 

Jessica   e   Guilherme:    o   trabalho   gráfico   da   garupa   procura   dialogar   com   o  

texto   editado,   e   o   resultado   costuma   ser   surpreendente.  

então,   como   vocês   veem   esse   trabalho   de   a   primeira   leitura  

do   livro   de   poemas   já   ser   o   objeto-livro   dele,   e   também   como  

consideram   a   relação   entre   esse   trabalho   gráfico   e   a  

produção   de   mercadoria   "rara"   ou   colecionável?  

 

Juliana:    nosso   objetivo   nunca   foi   criar   uma   mercadoria   rara   ou   colecionável.  

em   um   dos   editoriais   da   revista   –   não   lembro   agora   se   da   segunda   ou   terceira  

edição   –   falamos   de   como   o   nosso   trabalho   foi   automaticamente   lançado  

numa   lógica   de   mercado.   lá   nos   referíamos   à   revista   apenas,   mas   acho   que  

aqueles   questionamentos   podem   se   estender   à   editora.   os   livros   basicamente  

se   pagam,   nós   não   temos   nem   lucro,   nem   recebemos   pelo   trabalho,   então  

acho   que   não   trabalhamos   exatamente   com   mercadorias.   o   desejo   de   criar  

um   diálogo   entre   o   texto   e   o   objeto   veio   principalmente   de   uma   investigação  

do   potencial   crítico   da   edição.   o   franklin   alves   dassie   tem   um   artigo   de   que  

gosto   muito   chamado   "Crise,   poesia   e   montagem:   procedimentos   de   crise",  

onde   ele   traz   alguns   exemplos   de   movimentos   críticos   não   convencionais,   ou  

seja,   de   movimentos   que   saem   do   formato   artigo,   ensaio   ou   resenha.   um   dos  

exemplos   é   o   trabalho   de   mario   faustino   como   editor   do   suplemento  

dominical   do   jornal   do   brasil.   a   diagramação   do   jornal   intensificava   a   ideia   de  

montagem,   de   forma   que   conteúdos   de   tempos   e   lugares   muito   diferentes  

vinham   lado   a   lado,   e   o   desejo   de   trazer   na   década   de   1950   autores   que  

ainda   não   circulavam   no   brasil   desenhou   uma   espécie   de   paideuma.   citando  



pound,   franklin   reflete   sobre   o   trabalho   de   faustino:   "a   eficácia   do   ato   de  

selecionar   como   atitude   crítica".   o   trabalho   na   garupa   não   passa   exatamente  

por   isso.   nosso   recorte   é   bastante   diferente,   trabalhamos   apenas   com   o  

contemporâneo   e   não   operamos   montagens   imprevistas   como   faustino.   mas  

a   tentativa   de   estabelecer   um   diálogo   crítico   no   próprio   objeto   é   também   um  

desejo   de   atitude   crítica.   o   livro   do   italo,   por   exemplo.   depois   de   ler   e   reler   o  

original,   passou   a   quase   me   incomodar   o   fato   de   que   praticamente   todos   os  

poemas   estavam   em   primeira   pessoa.   tinha   um   poema   inclusive   que   era   uma  

sequência   de   versos   iniciados   com   eu.   mas   esse   eu   de   que   italo   falava   me  

pareceu   ter   um   forte   caráter   coletivo,   não   partia   exatamente   de   uma  

experiência   pessoal,   não   narrava   acontecimentos,   mas   questionava   estatutos,  

apresentava   um   desconforto   diante   do   mundo   que   vivemos.   o   espelho   na  

capa   veio   exatamente   por   causa   disso,   numa   tentativa   de   trazer   o   autor   para  

completar   esse   eu.   vendo   seu   rosto   na   capa   de   um   livro,   ele   seria   convidado   a  

uma   coautoria.   ou   seja,   o   espelho   é   sugestão   de   uma   chave   de   leitura   para   o  

livro   que,   claro,   não   é   definitiva,   mas   deixa   ver   a   leitura   crítica   que   fizemos   no  

próprio   trabalho   editorial.   

Daniel:    concordo   com   a   Juliana   quando   ela   diz   que   projetamos   no   objeto   a  

nossa   leitura   do   texto.   marcaria,   ainda,   a   tentativa   de   aproximar   o   leitor   do  

aspecto   sensorial   desse   nosso   processo.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.   ANTOLOGIA  
 
segundo   editorial   |   trecho   |   edição   mais   ou   menos   um   |   fev.   2015|  
 
não   tá   fácil   pra   ninguém.   a   edição   mais   ou   menos   um   da   garupa   é   mais   ou  
menos   a   nossa   saída   do   ponto   morto.   é   mais   ou   menos   a   nossa   consolidação  
em   um   universo   editorial,   que   é   um   mercado   editorial,   que   é   um   mercado.   e  
podemos   dizer   que   “mercado”   é   mais   ou   menos   a   palavra   da   qual   estávamos  
fugindo   quando   pensamos   em   formar   um   coletivo   independente   de   literatura  
e   artes   com   zines   e   curtas   e   entrevistas.   não   tá   fácil   pra   ninguém   e   o   universo  
editorial   se   revelou   mais   ou   menos   um   mercado,   e   pegar   ônibus   é   impossível  
nessa   cidade,   e   a   zona   oeste   é   abandonada   e   não   tem   cultura   e   saúde   e  
educação   e   a   política   institucionalizada   nos   grita   aos   ouvidos   “vocês   são   uns  
babacas”   e   os   empregos   nos   sugam   as   energias   e   as   relações   afetivas   se  
querem   superficiais   e   o   afeto   é   marginalizado   e   sair   do   escritório   pra   fazer  
reunião   do   coletivo   é   difícil   e   cansativo,   e   escolher   os   textos   e   gravar   o   curta   e  
depois   escrever   e   ler   e   revisar   é   trabalhoso,   mas   amamos   o   que   fazemos   e  
queremos   qualidade   no   que   fazemos   e   queremos   profundidade   e   vamos   fazer  
e   vamos   transcender   a   desumanidade   da   vida.   quando   lançamos   a   edição  
zero   –   a   edição   passada,   a   primeira   edição,   nosso   marco   zero   –   muitos   amigos  
e   professores   e   autores   nos   disseram   “não   deixem   morrer;   essas   revistas  
morrem;   essas   revistas   acabam   na   segunda   edição”.   nós   respondíamos:   “a  
garupa   não,   a   garupa   vai   ficar   firme”.   esta   edição   quase   que   mais   ou   menos  
não   saiu   porque,   tenho   que   dizer,   não   tá   fácil   pra   ninguém.  
 
a   edição   mais   ou   menos   é   o   sintoma   do   escuro   em   que   estamos.   não   tá   fácil  
pra   ninguém.  
 
 
quinto   editorial   |   trecho   |   edição   resta   um   |   set.   2016   |  
 
uma   mulher   era   paulatinamente   deposta   da   presidência   do   país   e   enquanto  
isso   abríamos   a   nossa   primeira   chamada   de   texto   direcionada   a   mulheres.  
nunca   havíamos   feito   chamadas   direcionadas.   em   uma   das   nossas   reuniões  
de   final   de   semana   [sim,   trabalhamos   aos   finais   de   semana,   nossa   única   folga  
semanal],   os   meninos   que   integram   o   coletivo,   por   algum   motivo,   não  



apareceram.   juliana,   amanda   e   xu   tinham   a   função   de   começar   o   esboço  
desta   edição   que   vocês   lêem   agora   e   decidiram   abrir,   além   da   nossa   chamada  
de   textos   tradicional   [que   não   menciona   gênero],   esta   outra   chamada   para  
mulheres.   nós   queríamos   publicar   mais   mulheres.   nós   reconhecemos   a  
desigualdade   no   mercado   editorial.   nós   sabemos   que   mais   homens   são  
publicados.   a   pergunta   que   nos   fizemos   foi:   "será   que   mais   homens  
escrevem?   será   que   o   machismo   estruturado   em   nossa   realidade   silencia   as  
vozes   femininas   e   por   isso   mais   homens   escrevem?   e   por   isso   mais   homens  
são   publicados?"  
 
                                                                    ///  
 
ainda   resta   uma   espera   //   ainda   resta   um   pouco   de   crença   //   nas   artes   no  
mundo   no   movimento   //   ainda   resta   um   gesto   //   uma   humanidade   ainda   //  
ainda   resta   uma   vontade   de   produzir   ao   contrário   //   ainda   resta   um   país   //  
ainda   resta   um   espetáculo   //   ainda   resta   uma   via   expressa   //   ainda   resta   um  
jogo   //   ainda   resta   uma   emergência   //   uma   urgência   //   também   a   fome   ainda  
resta   //   uma   dor   //   ainda   resta   uma   luta   de   classes   //   ainda   resta   uma   fómula  
//   hiper-quântica   //   ainda   resta   um   motivo   //   ainda   resta   uma   ajuda   //   ainda  
resta   os   dados   lançados   em   tempos   tão   perigosos   //   ainda   resta   uma   outra  
forma   //   ainda   resta   um   corpo   //   uma   voz   //   um   espelho   //   uma   última  
delicadeza   //   ainda   resta   um   esconderijo   //   um   país   sem   nome   //   ainda   resta  
//   um   //  
 
 
sexto   editorial   |   trecho   |   edição   6   –   quadra   9   |   fev.   2017  
 
Os   ataques   surgem  
 
de  
todos  
 
os   lados:  
da   política  
do   mundo  
da   cidade  



da   falta   que   nos   cerca   e   o   tempo   todo   nos   tenta   impedir   de   atravessar  
as   ruas  
 
a   garupa   diz   não.  
 
 
oitavo   editorial   |   trecho   |   edição   oito   |   abr.   2018|  
 
a   ideia   é   para   ser   simples:  
construir   uma   comunidade   a   partir   da   diferença.   um   espaço   comum   onde   se  
convive   com   a   diferença.   com   o   outro.   também   o   outro   de   si   mesmo.   
selecionar   textos   a   partir   de   uma   chamada   aberta   é   se   lançar   violentamente  
nesse   projeto   de   comunidade.   não   há   nada   de   teórico   aí.   ler   mais   de   500  
e-mails   com   textos   radicalmente   heterogêneos   é   praticar   essa   comunidade.  
uma   prática   radical.  
 
[...]  
 
nos   é   claro   o   desamparo   que   constitui   essa   espécie   de   experiência.   
e   estamos   desamparados   –   matou-se   na   rua   joaquim   palhares,   no   bairro   do  
estácio,   na   cidade   do   rio   de   janeiro,   a   4,2   km   de   onde   estamos   agora.   sabe-se  
quem   morreu.   mas   sequer   tiveram   a   decência   de   nos   dizer   quem   matou.  
 
[...]  
 
a   garupa   finalmente   arrumou   um   espaço   físico,   um   dorso   de   pelos   duros.  
uma   pequena   sala   no   centro   do   rio.   mais   do   que   nunca,   estamos  
desamparados.  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
de: Revista   Garupa   <revistagarupa@gmail.com>  
para: Revista,   Amanda   
data: 14   de   janeiro   de   2017   16:06  
assunto:    capa   adelaide  
 
amores,  
 
segue   o   arquivo   JPG   da   capa   da   adelaide   na   cor   4,   
eu   to   achando   muito   cereja   
 
mudei   um   pouco   a   tonalidade   de   branco,   deixei   mais   cinza  
pra   ver   se   diminui   a   sensação   coca-cola  
 
segue   também   o   miolo   fechado,   arquivo   final.  
alguém   pode   fazer   o   check   list?   eu   fiz   um,   não   achei   quase   nada,  
mas   meus   olhos   estão   meio   viciados.   
 
[ju]  
 
 
 
de: Amanda   Cinelli   <xxxxxxxxxxx@gmail.com>  
para: Revista   Garupa   <revistagarupa@gmail.com>  
data: 14   de   janeiro   de   2017   16:38  
assunto:    Re:   capa   adelaide  
 
Eu   trocaria   a   cor   de   fundo,   testa   a   730017.  
 
Eu   também   tomaria   cuidado   com   a   posição   do   título,   checaria   as   linhas   guias  
e   talvez   deixaria   levemente   pra   esquerda,   mto   pouco.  
 
[amanda]  
 
 
 



 
de: Revista   Garupa   <revistagarupa@gmail.com>  
para: Amanda,   Daniel,   Juliana   
data: 14   de   janeiro   de   2017   16:51  
assunto:    Re:   capa   adelaide  
 
amanda,   
 
cor   10   é   a   730017  
 
me   incomoda   o   fato   dela   ser   muito   brilhante,  
mas   talvez   a   laminação   fosca   já   resolva   isso  
 
[ju]  
 
 
 
de: Revista   Garupa   <revistagarupa@gmail.com>  
para: Amanda,   Daniel,   Juliana   
data: 14   de   janeiro   de   2017   17:13  
assunto:    Re:   capa   adelaide  
 
Nesse   arquivo   você   pode   esconder   e   deixar   visivel   varias   camadas   de   cor   pra  
escolher   uma.   coloquei   varias   possiveis   e   tem   uma   q   parece   sem   brilho   como  
vc   quer,   é   a   camada   3.   no   entanto   eu   gostei   mais   de   um   escurao   na   camada   2  
(560112)  
 
[amanda]  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
de: Revista   Garupa   <revistagarupa@gmail.com>  
para: Amanda,   Juliana   
data: 14   de   janeiro   de   2017   18:44  
assunto:    Re:   capa   adelaide  
 
arquivo   "final"   com   sangria   e   marcas   de   corte   e   vinco  
 
[amanda]  
 
 
 
de: Revista   Garupa   <revistagarupa@gmail.com>  
para: Amanda,   Juliana   
data: 15   de   janeiro   de   2017   12:46  
assunto:    Re:   capa   adelaide  
 
~~   versão   FINAL   FINAL   ~~   
 
envio   tambem   um   png   da   capa   para   divulgação.  
 
[ju]  
  
 
 
de: Revista   Garupa   <revistagarupa@gmail.com>  
para: Revista,   Juliana,   Amanda,   Daniel  
data: 14   de   junho   de   2017   21:27  
assunto:    Atualização   BIKE  
 
oi,   gente,  
 
a   amanda   havia   pedido   no   grupo   de   whatsapp   a   atualização   de   como   anda   a  
Bike   e   acabou   que   ficou   sem   resposta.  
vou   mandar   por   aqui:  
 



eu   e   dani   fomos   em   Vigário   Geral   atrás   do   tal   polo   bicicleteiro.   Acontece   que  
ele   não   existe.   Na   verdade,   existe   sim   um   polo   comercial   lá,   mas   é   voltado  
para   artesanato   [inclusive   tinham   várias   caixas   de   MDF   pra   vender,   mas   elas  
tinham   um   aspecto   meio   vagabundo   e   preferimos   conferir   na   CADEG   antes].  
Nos   informamos   sobre   onde   arrumar   alguém   que   trabalhasse   com   bike   e  
chegamos   a   um   cara,   André   da   Tony´s   Bike,   que   era   o   único   da   região.   Ele  
cobrou   100   reais   pela   pintura   do   quadro,   mas   teríamos   que   levar   a   tinta.   E   25  
reais   para   pintar   cada   roda   [não   confundir   com   o   pneu].   Eu   e   dani   chegamos  
a   deixar   a   bike   lá   com   o   acordo   de   levar   a   tinta   depois.   Quando   saímos   com   o  
carro,   me   deu   um   aperto   no   coração,   eu   desesperei   igual   uma   louca,   dani   me  
acalmou,   e   voltamos   pra   buscar   a   bike   [nesse   estilo   mucho   doida  
descontrolada   mesmo].   Enfim,   a   bike   está   na   perfeita   segurança   do   meu  
bicicletário.   E   a   viagem   custou   gasolina   e   só   nos   retornou   um   orçamento.   
 
Antes   disso,   já   havíamos   pedido   orçamento   de   peças   por   telefone   em   duas  
grandes   lojas:   Amazonas   Bike   em   Niterói   e   Alguma   coisa   Cicle   no   Méier.   E  
então   saímos   de   Vigário   Geral   e   fomos   pro   Méier   ver   as   peças   na   loja   Blablá  
Cicle   lá.   Acontece   que   a   única   coisa   que   tinha   era   o   banco   retrô   marrom   por  
89   reais.   As   peças   que   eles   deram   o   preço   no   telefone   estavam   em   falta   e  
sem   previsão   de   chegada.   Não   compramos   o   banco   porque   achamos   caro   e  
voltamos   pra   casa   com   algumas   especificações   e   noções   do   que   realmente  
precisamos.   Lá   vai:  
 
[...]  
 
bem,   é   isso.   vou   para   a   OLX   agora   ver   mais   coisas.   
 
até   amanhã  
beijos  
ju  
 
 
 
 
 
 



de: Revista   Garupa   <revistagarupa@gmail.com>  
para: Revista,   Juliana,    Amanda,   Daniel   
data: 16   de   junho   de   2017   19:41  
assunto:    Re:   Atualização   BIKE  
 
arte   para   adesivo   vinilico  
 
precisa   conferir   medidas   corretas  
 
[amanda]  
  
 
 
de:    Revista   Garupa   <revistagarupa@gmail.com>  
para:    Juliana,   Revista,   Amanda,   Daniel   
data:    10   de   julho   de   2017   14:44  
assunto:    catálogo   2017   |   edições   garupa  
 
galera,   nasceu.   até   que   ficou   bem   bonitinho   o   resultado   final.  
 
podemos   imprimir   e   levar   pra   flip?   não   sei   se   vale,   mas   é   uma   opção.  
 
bjs  
 
[ju]  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



de: Revista   Garupa   <revistagarupa@gmail.com>  
para: Daniel,   Juliana   
data: 1   de   novembro   de   2017   18:12  
assunto:    mamilos   para   pdf-x  
 
gente,  
 
segue   o   psd   limpinho   com   os   mamilos.  
 
para   salvar   em   PDF   é   só   deixar   visivel   um   mamilo   por   vez,   eles   estão   todos   no  
mesmo   arquivo.  
 
obrigada.   bjs  
 
[amanda]  
  
 
 
de:    Revista   Garupa   <revistagarupa@gmail.com>  
para:    Daniel,   Amanda   
data:    5   de   março   de   2018   16:56  
assunto:    entregas   livrarias  
 
oi,   gente,  
 
envio   duas   notas   de   consignação   que   emiti   hoje,  
uma   pra   travessa   de   Botafogo,  
e   outra   pra   Baleia.  
 
vocês   podem   cuidar   das   entregas/correios?  
 
beijos  
ju  
 
 
 



3.   ENSAIO  
 
Julya   Tavares  
 
No   final   do   século   XX,   quando   surgiram   e   passaram   a   configurar   uma   espécie  
de   campo   dentro   da   Arte,   os   coletivos   receberam   leituras   que   destacavam,  
sobretudo,   seus   aspectos   dissolutivos.   Isso   porque,   ao   menos   a   princípio,  
essas   novas   formas   de   organização   buscavam   explorar   encontros  
temporários,   sem   uma   limitação   prévia   do   número   de   participantes,   que  
fossem   capazes   de   produzir   ações   pontuais,   de   caráter   interventivo   e   autoria  
coletiva.   De   um   tempo   para   cá,   no   entanto,   alguns   coletivos   têm   atuado   a  
partir   de   lógicas   que   consideram   a   abertura   e   possibilidade   de   reconfiguração  
dos   projetos,   mas   também   movimentos   em   direção   a   uma   certa   estabilidade,  
experimentando   negociações   com   a   institucionalização   e   profissionalização  
através   de   projetos   a   médio   e   longo   prazo.   Por   um   lado,   essas   diferentes  
formas   de   atuação   parecem   colocar   uma   espécie   de   divergência   conceitual,  
que   nos   levaria   a   perguntar   se   algumas   organizações   podem   ou   não   ser  
chamadas   de   coletivos.   Por   outro,   acredito   que   seja   mais   interessante   pensar  
de   que   maneiras   tais   diferenças   ressaltam   o   tensionamento   das   forças   em  
jogo,   que   buscam   preservar   tanto   o   risco   da   dissolução   –   se   é   possível   dizer  
assim   –   quanto   a   manutenção   de   um   espaço,   que   é   também   a   possibilidade  
de   disputa   com   o   mercado   e   outras   instituições   reguladoras   dos   modos   de  
vida.  
 
No   caso   da   Garupa,   essas   forças   se   manifestam   a   partir   de   duas   frentes   de  
trabalho.   Como   revista   e   editora,   atua   de   forma   a   tentar   reunir   alguma  
produção   poética   contemporânea.   Entretanto,   se   articula   de   maneiras  
diferentes   em   cada   uma   dessas   frentes,   de   modo   que   se   aproxima   de   uma  
ideia   mais   reconhecida   de   coletivo,   mas   também   se   distancia,   podendo,  
então,   ser   colocada   ao   lado   de   outras   revistas   e   editoras   cujos   grupos   não   se  
nomeiam   dessa   forma.   Com   base   nisso,   acredito   que   pensar   a   Garupa   seja  
ainda   um   processo   de   leitura   de   outras   iniciativas   coletivas,   considerando,  
para   além   das   diferentes   noções   de   edição   e   poesia   em   jogo,   a   permanência  
de   uma   espécie   de   instrumental,   criado   mediante   o   fazer   junto,   ligado   à  
oportunidade   de   criação   de   espaços.  
 



No   final   dos   anos   de   1990,   parte   da   geração   de   poesia   do   Rio   de   Janeiro   se  
movimentava   em   torno   das   revistas   Inimigo   Rumor   e   Azougue,   que   tinham   os  
poetas   Carlito   Azevedo   e   Sergio   Cohn,   respectivamente,   como   editores.  
Ambas   se   destacam,   aqui,   por   combinarem   seus   trabalhos   à   edição   de   livros  
de   poesia:   enquanto   a   primeira   pertencia   ao   catálogo   da   7Letras,   à   época  
iniciante,   a   segunda   deu   início,   em   2001,   à   Azougue   Editorial.   Tanto   Azougue  
quanto   Inimigo   Rumor   começaram   num   contexto   em   que   parte   da   crítica   se  
lamentava   pelo   “desaparecimento”   dos   movimentos   artísticos   e   por   uma  
suposta   baixa   da   qualidade   do   texto   poético.   Talvez   por   isso,   por   uma   atuação  
mais   tímida   dos   grupos,   que   embora   existissem   não   operavam   pelos   moldes  
já   assimilados,   a   produção   crítica   sobre   essa   década   pareça   ainda   um   pouco  
dispersa.   Por   outro   lado,   a   proliferação   de   coletivos,   revistas   e   editoras  
independentes   de   poesia   demanda   que   os   anos   de   1990,   momento   de  
consolidação   da   abertura   política   e   início   do   processo   de   redemocratização  
do   país,   sejam   revisitados.   Como   acontecimentos   significativos   para   as  
gerações   seguintes,   e   consequentemente   para   a   formação   de   coletivos   como  
a   Garupa,   Inimigo   Rumor   e   Azougue   acabavam   por   propor,   através   de   suas  
atuações:   1)   retomada   de   alguns   nomes   da   poesia   dos   anos   70/80;   2)  
participação   na   criação   de   circuitos;   3)   entendimento   do   suporte   “revista”  
como   possibilidade   de   mapeamento   contínuo   da   produção   poética   do  
presente.  
 
O   retorno   dos   poetas   dos   anos   70/80   a   essa   cena   dos   90/00   se   deu,   por   um  
lado,   pela   aproximação   da   Azougue   com   o   CEP   20.000,   na   época   organizado  
por   Ricardo   Chacal   e   Guilherme   Zarvos,   bem   como   pela   identificação   da  
geração   que   daqui   surgia   com   a   figura   de   Roberto   Piva.   Por   outro,   essa  
retomada   se   deu   através   de   nomes   como   Cacaso   –   reeditado   na   coleção   Ás  
de   Colete,   criada   a   partir   de   uma   parceria   entre   7Letras   e   Cosac   Naify,   assim  
como   Chacal   e   Francisco   Alvim   –,   Zuca   Sardan   e   Ana   Cristina   Cesar   –  
publicados   em   uma   série   de   números   da   revista   –,   sendo   esta   última  
reconhecida   como   uma   das   referências   mais   visíveis   dos   poetas   que   surgiram  
por   essa   via.   Em   paralelo   a   essas   releituras,   iniciou-se,   também,   um   processo  
de   reformulação   das   práticas   em   torno   da   geração   –   não   à   toa,   chamada  
também   de   “geração   mimeógrafo”   –   que   trabalhou   e   circulou   mediante   a  
edição   independente,   experimentando   a   criação   de   circuitos   menores   em  
relação   aos   das   grandes   editoras.  



Como   mapas   de   alguma   produção   poética   dos   anos   90   e   00,   Inimigo  
Rumor/7Letras   e   Azougue   tanto   criaram   seus   circuitos   quanto   foram  
tornando   cada   vez   mais   visíveis   as   ferramentas   para   que   outros   grupos   e  
práticas   se   desenvolvessem.   Parte   dos   poetas   dos   anos   2000,   que   publicavam  
nas   duas   revistas   e   transitavam   entre   os   dois   circuitos,   ficou   marcada   por  
esses   acontecimentos   e   convívios   intergeracionais   não   somente   na   esfera   da  
escrita   em   si,   como   também   no   entendimento   de   que   a   criação   de   espaços   de  
circulação   é   parte   do   fazer   poético.   Pela   Ás   de   Colete,   que   conjugava   a  
publicação   de   um   poeta   esquecido   pelo   mercado   editorial   com   a   de   um   poeta  
novo,   foram   editados,   entre   outros   nomes,   Ricardo   Domeneck,   Angélica  
Freitas,   Marília   Garcia   e   Fabiano   Calixto.   Em   2007,   esses   poetas   lançaram  
juntos   a   revista   Modo   de   Usar   &   Co,   que   tinha   como   suporte   principal   um  
blog   e,   já   a   partir   de   outras   condições,   deu   continuidade   aos   projetos   de  
formação   de   redes   e   mapeamento   de   alguma   produção   poética  
contemporânea,   que   atravessavam   as   duas   outras   revistas.  
 
A   Garupa   surge,   então,   num   cenário   em   que   Inimigo   Rumor   e   Azougue,   bem  
como   a   Modo   de   Usar   &   Co,   são   peças-chave   não   só   para   as   discussões   em  
torno   de   uma   cena   de   poesia   já   bem   recebida   pelas   universidades,   como   para  
um   circuito   em   formação,   principalmente   no   eixo   Rio/São   Paulo,   no   começo  
dos   anos   de   2010.   Construído   por   alunos   da   graduação   de   Letras   da   UNIRIO,  
o   coletivo   nasceu   do   desejo   de   criar   uma   revista   de   poesia,   cuja   primeira  
edição   foi   lançada   em   agosto   de   2014,   que   funcionasse   por   chamada   aberta   e  
explorasse   as   fronteiras   entre   o   digital   e   o   impresso.   Nessa   época,   outros  
grupos   interessados   em   poesia   se   articulavam   e   transitavam   entre   os  
territórios   uns   dos   outros,   como   também   acontecia   em   contextos   anteriores.  
No   entanto,   parece   que   isso   passou   a   se   dar   de   um   modo   diferente   do   das  
circunstâncias   de   atuação   da   Azougue   e   da   Inimigo   Rumor,   por   exemplo,   por  
conta   de   um   reconhecimento   da   internet   como   lugar   possível   de   organização  
coletiva   e   encontros   entre   pares,   principalmente   a   partir   das   Jornadas   de  
Junho   de   2013.  
 
Ao   explorar   o   digital   tanto   como   suporte   quanto   como   um   meio   de  
democratizar   o   acesso   à   publicação,   a   revista   Garupa   viabiliza,   através   da  
chamada   aberta,   encontros   entre   produções   de   diversas   regiões   do   país,  
contribuindo   para   que   haja   ao   menos   a   tentativa   de   que   o   mapeamento  



proposto   não   se   restrinja   nem   ao   Rio   de   Janeiro,   nem   a   um   eixo   já  
consolidado,   como   o   estabelecido   com   São   Paulo.   Essa   abertura   se   revela,  
ainda,   por   uma   investida   no   arejamento   do   conselho   editorial   da   revista,   que  
recebe   colaboradores   diferentes   a   cada   processo   de   edição.   Assim,  
trabalhando   com   um   tipo   de   curadoria   que   parte   sempre   de   um   lugar   mais  
amorfo   e   imprevisível,   a   revista   se   aproxima   da   lógica   dos   coletivos,  
assumindo   um   caráter   dispersivo   que,   ao   mesmo   tempo,   afirma   e   desfaz   o  
contorno   das   preferências   editoriais.   Nesse   sentido,   difere-se   das   outras   três  
revistas,   que   trabalhavam   com   um   corpo   editorial   mais   restrito,   dando   vida   a  
publicações   cujas   pesquisas   partiam   diretamente   dos   editores.  
 
Em   2015,   quando   passa   a   atuar   também   como   editora,   a   Garupa   assume   com  
mais   força   a   tentativa   de   um   lugar   de   consistência   no   cenário   da   poesia  
contemporânea.   Desse   momento   em   diante,   se   de   um   lado   tem-se,   com   a  
revista,   uma   espécie   de   abertura   maior,   no   sentido   de   um   mapeamento   mais  
ambicioso   da   produção   poética,   que   se   propõe   não   só   a   mesclar   diferentes  
noções   de   poesia,   como   também   de   expandir   os   entendimentos   de   cena   e  
curadoria,   de   outro   se   tem   a   afirmação   de   uma   linha   editorial   mais   visível  
dentro   de   seu   circuito   mais   próximo.   Embora   diferentes   entre   si   em   termos  
de   proposta   poética,   as   publicações   da   Garupa   formam   um   catálogo   que  
busca   explorar   o   livro   enquanto   objeto,   testando   as   diferentes   possibilidades  
de   interação   não   só   entre   texto,   autor   e   leitor,   como   também   entre   texto,  
autor   e   editor,   visto   que   o   processo   artesanal   de   algumas   dessas   publicações  
demanda   um   outro   tipo   de   envolvimento   editorial.   Como   colaboradora   do  
coletivo,   participei   do   processo   de   feitura   de   uma   das   reimpressões   do   livro   O  
limite   da   navalha,   de   Italo   Diblasi,   quebrando   com   os   pés   e   as   mãos   os  
espelhos   de   acrílico   que   fazem   parte   da   capa.   A   meu   ver,   além   de   refletirem  
uma   imagem   fragmentada   do   leitor   que   se   coloca   frente   ao   livro,   bem   como  
dialogarem   com   o   título   e   a   poesia   cortante   de   Italo,   os   cacos   do   espelho  
representam   a   tentativa   de   que   o   processo   editorial   seja,   também,   da   ordem  
do   corpo.   De   maneira   semelhante,   funciona   a   leve   camada   de   tinta   vermelha  
sobre   a   capa   de   O   Martelo,   de   Adelaide   Ivánova,   que   inevitavelmente   faz   com  
que   o   leitor   se   suje   ao   interagir   com   o   livro,   cuja   temática   principal   é   o  
estupro,   mas   também   se   revela   como   uma   afirmação   política   da   editora,   no  
sentido   de   não   se   isentar   do   comprometimento   corporal   que   o   livro   exige.  



Essa   nova   empreitada   também   acaba   por   demandar   um   outro   tipo   de  
gerenciamento   e   posicionamento   do   coletivo   em   relação   ao   próprio   trabalho.  
Para   se   manter   viva   e   ativa   nesse   cenário   das   publicações   impressas,   a  
Garupa   passa   a   ter   de   se   comportar   de   maneira   um   pouco   mais   estratégica,  
logicamente   tomadas   as   devidas   proporções   se   compararmos   com   as   grandes  
editoras,   na   tentativa   de   conciliar   suas   motivações   iniciais   e   vocação   coletiva  
ao   desejo   de   se   inserir   em   um   mercado.   A   partir   de   então,   o   grupo   adquire  
uma   configuração   mais   demarcada,   passando   a   dar   visibilidade,   na   ficha  
técnica   dos   livros,   aos   nomes   dos   responsáveis   por   cada   parte   do   processo   de  
edição.  
 
Talvez,   mais   do   que   viabilizar   um   modo   de   fazer   artístico   que   lida   com   a  
dispersão,   os   coletivos,   cada   um   a   seu   modo,   nos   digam   sobre   o   que   pode   ser  
um   trabalho   e   uma   vida   em   comum   ao   testar   práticas   e   negociações   que  
lidam,   também,   com   a   necessidade   de   manutenção   de   si.   Assim,   o   duplo  
estado   sob   o   qual   a   Garupa   atua,   além   de   reafirmar   a   continuidade   das  
práticas   de   criação   de   espaços   e   circuitos   próprios,   coloca   simultaneamente  
um   questionamento   que   se   revela   por   meio   de   sua   própria   estrutura:   o   que   é  
um   coletivo?   
 
 
 



 

 


