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1.   ENTREVISTA  
A   entrevista   foi   realizada   no   dia   28   de   março   de   2019,   por   whatsapp.   

 

Você    criou   o   grupo   “kza1_Coopoesia”  
 
Vini     Melo:    ah,   gente,   não   vai   ser   ao   vivo?   vai   ser   por   zap   msm?  
 
Jessica     Di   Chiara:    sim,   por   zap,   sem   áudio,   só   texto   e,   se   quiser,   emoticon,   os  

editores   agradecem  
 
Vini :   show,   se   os   kkkk   entrar   tudo   certo?   :p  
 

Jessica :   kkkkkk   claro  
 
Vini :   vamo   que   tô   de   barriga   vazia   e   pilhado   de   café,   assim   que   é   bom    🙏   
 
Luiz     Guilherme     Barbosa :   vamos   começar   então!   a   gente   não   conhece  

exatamente   a   história   da   kza1,   a   ideia   inicial   e   no   que   ela   se  
tornou   depois,   como   foi   esse   começo.   vocês   contariam   pra  
gente   como   foi   esse   processo   de   inventar   a   kza1?  

Jessica :   e   também   se   apresentem!  
 
Thadeu     Santxs:    sou   Thadeu,   nasci   em   87.   sou   de   Angra,   vim   pro   Rio   estudar.  
fiz   ECO   [Escola   de   Comunicação   da   UFRJ]   e   trabalhei   no   Grupo   Record,   onde  
conheci   o   Vini,   em   2010.   voltei   pra   Angra   pra   trabalhar   com   turismo,   hoje  
estou   mais   no   Rio  
Vini :   oiê,   meu   nome   é   Vini.   cursei   produção   editorial   na   ECO,   mas   abandonei  
o   curso.   participei   da   OEP   [Oficina   Experimental   de   Poesia]   de   2015   a   2017,  
mais   ou   menos.   editamos   o    Almanaque   Rebolado .   conheci   o   Thadeu   quando  
estagiava   na   Record,   e   começamos   a   imprimir/tocar   eventos/experimentar  
com   a   kza1.   preparo,   traduzo,   penso   edição  
Thadeu :   é   difícil   falar   quando   começou,   né,   Vini?   teve   vários   começos  
Vini :   sim.   acho   que   começou   com   um   incômodo   (uns   incômodos)  
Thadeu :   o   primeiro   post   no   blog,   7   poemas   do   Cartola,   é   do   começo   de   2014  
Guilherme :   vocês   se   conheceram   na   maior   corporação   editorial   do   país  
 



Vini :   sim,   talvez   daí   o   incômodo   kk   (e   o   tesão).   acho   que   a   experiência   Record  
foi   muito   importante   pra   começarmos   a   trocar  
 
Guilherme :   então   começou   como   blog,   a   ideia   era   que   fosse   um   blog,   ou   em  

2014   já   tinha   outros   projetos?  
 
Thadeu :   sim,   na   Record   eu   estava   recém-formado   e   trabalhando   na  
BestSeller,   Vini   estagiava   na   Civilização   Brasileira.   bom,   ele   sempre   foi   mais  
culto   rs  
 
Guilherme :   Vini,   você   costuma   mencionar   a   experiência   de   editar   a   Granta  

como   um   momento   de   sacação   do   mercado   editorial   na  
literatura.   isso   tem   a   ver   com   esses   incômodos?  

 
Vini :   sim.   organizar   prosa   -   Os   Melhores   Jovens   Autores   Brasileiros,   com  
maiúsculas   -   em   um   editorial   fino   -   a   Alfaguara   era   a   cereja   da   Objetiva   -   te  
coloca   pra   pensar.   estar   nesse   processo,   receber   originais,   ver   muita   coisa   que  
nunca   vai   "tocar   a   superfície",   e   eu   era   um   moleque   mas   já   era   bem   chato,  
então,   sim,   me   pôs   pra   pensar   sobre   alguns   esquemas   literário-editoriais  
 
Guilherme :   hoje   a   Alfaguara   é   da   Companhia   das   Letras,   né,   mudou   de   mão  
 
Vini :   sim,   é   engraçado   porque   já   na   época   rolava   uma   disputa   exatamente  
com   a   Companhia,   uma   disputa   pelo   "fino",   digamos   assim.   engraçado   como  
as   coisas   são   rs  
Thadeu :   Roberto   Feith   foi   quem   montou   o   escritório   da   Globo   em   Paris,  
depois   virou   um   editor   muito   forte   na   Objetiva  
Thadeu :   sobre   a   sua   pergunta   do   começo   da   kza1   como   um   blog,   a   ideia   era  
aplicar   a   produção   editorial   para   a   internet  
 

Jessica :   mas   eu   só   ouvi   falar   de   kza1   em   2017/2018!  
 
Vini :   sim!   acho   que   foi   quando   a   gente   começou   a   colocar   o   bloco   na   rua,   e   o  
Thadeu   já   estava   com   um   pezinho   de   novo   no   Rio  
Thadeu :   nós   tínhamos   uma   forte   vivência   da   literatura   dentro   da   máquina  
editorial  



 
Guilherme :   é   verdade,   vocês   dois   têm   uma   vivência   de   interior   do   RJ,   cada  

um   de   uma   Costa,   a   Verde   e   a   Azul.   nunca   tinha   sacado   essa  
coincidência  

 
Thadeu :   essa   máquina   funciona   de   acordo   com   uma   série   de   procedimentos  
editoriais,   técnicas   de   edição  
 
Guilherme :   e   como   aplicar   isso   para   a   internet?   porque   a   ideia   que   a   kza1   me  

transmitiu   desde   o   começo   foi   a   da   desmontagem   da  
máquina   editorial,   deixando   as   peças   à   mostra.   a   internet   é  
um   espaço   de   crítica   da   edição   por   excelência?  

 
Vini :   sim,   abrir   a   caixa   preta  
Thadeu :   a   internet   tem   uma   pegada   de   reality   show   que   interessa.   lembro  
que   quando   o   blog   pegou   mais   a   gente   estava   muito   ligado   no   copyfight,   um  
fórum   de   pensamento   sobre   propriedade   intelectual.   a   internet   quebra   várias  
proteções   da   profissionalização   do   livro  
 
Guilherme :   um   fórum?   é   uma   espécie   de   tática   de   guerrilha,   né?   vocês  

traduziram   Nicanor   Parra   nesse   esquema   de   PDF   gratuito  
 
Thadeu :   não   sei,   aqui   era   um   nome   de   um   evento   que   virou   livro.   a   ideia   era  
provocar   a   internet   editorialmente,   testando   as   suas   dinâmicas   com   a  
literatura  
Thadeu :   descrição   do   fórum:   "Copyfight   introduz   uma   sabotagem   similar   no  
âmbito   dos   sistemas   reguladores   da   ‘propriedade   intelectual’.   O   livro   se  
coloca   nos   lugares   ‘marginais’,   ‘esquecidos’   ou   menores   das   discussões   e  
práticas   da   produção   imaterial,   abordando   diversos   aspectos   das   produções  
artísticas   e   culturais,   além   de   desconstruir   a   suposta   neutralidade   do  
conhecimento   técnico   e   do   desenvolvimento   tecnológico   e   criticar   a  
crescente   apropriação   privada   dos   códigos   genéticos".  
Autor:   Adriano   Belisário   (organizador),   Bruno   Tarin   (organizador).   Antonio  
Negri,   Matteo   Pasquinelli,   Giuseppe   Cocco,   Felipe   Fonseca,   Dmytri   Kleiner,  
Florian   Cramer,   Miguel   Afonso   Caetano,   Silke   Helfrich,   Jorge   Machado,   ?  
erre!,   Adriano   Belisário,   Bruno   Tarin   e   Pedro   Mendes,   Beatriz   Cintra   Martins,  



Chapolin,   Direito   do   Comun,   Washington   Luis   Lima   Drummond,   Marcus  
Vinícius,   Antoine   Moreau,   Guilherme   Pimentel,   Aymeric   Mansoux,   Tadzia  
Maya,   Tomás   Veza,   Thiago   Skárnio   (autores).  
http://bibliotecadocomum.org/items/show/39  
 
Jessica :   o   que   me   parece   forte   na   kza1   é   também   a   articulação   do   mais  

tecnológico   (a   internet,   a   publicação   digital,   o   hackeamento)  
com   o   mais   tradicional   (os   sebos,   o   shopping-chão,   os   livros  
velhos,   usados   e   esquecidos...)  

 
Thadeu :   isso   a   partir   de   2017.   o   Vini   pode   contar   melhor,   mas   depois   que   ele  
participou   da   OEP   teve   essa   guinada  
Vini :   eu   acho   que   muita   coisa   mudou   nesses   anos.   a   gente   tinha   essa  
"inteligência   olfativa"   de   que   tinha   algo   ali,   que   talvez   essa   coisa   da  
autoridade   de   uma   tradução/edição   estivesse   sendo   posta   em   jogo   com   os  
blogs   etc.   não   só   em   um   sentido   de   "faça   você   mesmo",   mas   de   furar  
algumas   redes.   digo   que   mudou   porque   hoje   acho   que   a   coisa   das   redes  
também   traz   consigo   uma   frustração;   quando   a   gente   começou   a   trocar   acho  
que   havia   um   entusiasmo   a   mais,   acho   que   a   coisa   já   tá   mais   estabelecida  
quanto   às   suas   limitações.   e   quanto   a   esse   preço,   essa   frustração,   tem   um  
peso,   uma   responsa   maior   hoje   em   dia  
 
Jessica :   é   como   se   a   internet   tivesse   se   institucionalizado   também   como   um  

meio   de   circulação   editorial...?  
Guilherme :   é   verdade,   Vini,   a   trajetória   do   Facebook   tem   muito   a   ver   com  

isso.   um   espaço   de   trocas   profissionais,   de   escrachos   e  
homenagens,   e   de   notícias   literárias   que   só   circulam   ali  

 
Vini :   acho   que   essa   frustração   tem   a   ver   com   um   poder   chegar   em   tudo  
quanto   é   canto   com   o   digital;   então,   você   diz:   abre-te,   sésamo,   mas   a   porta  
não   abre;   tem   um   peso   nisso   de   poder   chegar   em   tudo   quanto   é   canto,  
porque   isso   não   necessariamente   quer   dizer   resultado,   efeito,   não  
necessariamente   quer   dizer   que   a   porta   vai   abrir  
Thadeu :   é   interessante   pensar   isso.   o   momento   é   diferente   agora,   antes   havia  
mais   terreno   para   explorar,   agora   fica   uma   sensação   de   que   o   espaço  



encolheu.   não   sei   se   porque   "já   fizemos"   ou   porque   agora   "todo   mundo   tá  
fazendo"  
 
Guilherme :   e   as   traduções,   e   as   postagens   do   blog?   qual   foi   o   momento   que   a  

edição   impressa   apareceu?  
 
Thadeu :   a   tradução   tinha   provocações.   por   que   fomos   pro   Parra?   porque   ele  
fez   100   anos   e   não   tinha   publicado   no   Brasil.   havia   um   interesse   em   pensar  
no   que   constitui   nossa   cultura   em   poesia?   por   que   há   z   referentes   e   não   w  
referentes?   como   o   mercado   não   dá   conta   de   apresentar   um   panorama   mais  
amplo,   processos   editoriais   coletivos   e   autônomos   poderiam   contribuir  
Vini :   o   Parra   tem   uma   coisa   moleque   nos   poemas   dele   que   eu   acho   que   não  
era   muito   aceita   por   aqui…  
Thadeu :   a   ideia   nunca   foi   destruir   o   mercado   mas   chamá-lo   pra   dança  
Vini :   não   a   estrutura,   mas   o   sistema   rs  
 
Jessica :   me   parece   que   isso   explica   muito   da   produção   da   kza1   como   um  

todo,   das   escolhas   das   e   dos   poetas,   até   os   locais   escolhidos  
pros   eventos,   que   traduções   fazer,   com   que   tradições   dialogar  

 
Thadeu :   errância   e   movimento.   é   preciso   acionar   a   cidade  
 
Guilherme :   eu   me   espantei   muito   quando   eu   e   Jessica   fomos   visitar   a   "sede"  

da   kza1,   no   apartamento   do   Thadeu   em   Vila   Isabel,   durante   o  
processo   de   edição   de   quatro   livros.   a   produção   acontecia   na  
sala   e   no   banheiro.   em   cima   da   pia   do   banheiro   ficava   a  
guilhotina   para   fazer   o   acabamento   dos   livros  

Jessica :   hahahaha   sim,   a   gente   se   espantou,   mas   sacou   uma   coisa   ali  
Guilherme :   outra   coisa   que   me   espantou   na   época   foi   a   resistência   em  

grampear   os   cadernos   dos   livros,   em   vez   disso   vocês  
amarravam   uma   linha   e   davam   um   nó   para   atar   os   cadernos,  
o   que   demandava   muito   mais   tempo   de   produção.   então,   eu  
percebi   que   a   duração   da   produção   fazia   parte   da   edição.   era  
preciso   demorar   para   fazer,   porque   a   feitura   rápida,  
automática,   do   grampeador,   ou   da   linha   de   montagem,   muda  
a   experiência   com   a   materialidade   do   livro  



 
Thadeu :   o   livrinho   precisava   desse   gesto,   para   contrastar   com   os   processos  
mais   mecânicos  
 
Guilherme :   na   mesma   época   que   vocês   faziam   isso,   a   Garupa   vinha,   noutra  

proposta   editorial,   com   uma   prática   que   tinha   esse   ponto   de  
semelhança:   o   trabalho   artesanal   como   marca   evidente   no  
acabamento   dos   livros   de   poesia  

 
Vini :   acho   que   isso   é   um   jogo,   um   borrar   as   coisas.   porque   hoje   em   dia   você  
tem   essa   coisa   do   artesanal,   então   a   linha.   mas   por   que   você   não   tem   a  
impressora   jato   de   tinta?   então,   acho   que   esse   modelo   no   qual   o   Thadeu  
chegou   tem   isso   de   borrar   as   coisas,   isso   de   brincar:   você   tem   a   coisa  
diagramada,   mas   na   mão   parece   um   zine;   aí   você   vê   a   linha,   e   assume   um  
acabamento   fino   para   o   livro  
 
Guilherme :   e   também,   ainda   de   outra   maneira,   os   megamínis   da   7letras,  

retomando   a   coleção   Moby   Dick   da   própria   7letras,   no  
começo   dos   anos   2000,   voltaram   com   força   como   edição  
marginal,   sem   ISBN,   da   poesia,   como   a   kza1   também   fez.   ou  
seja,   nesses   anos   2010,   esse   trabalho   editorial   em   que   há  
uma   continuidade   entre   o   digital,   o   artesanal   e   o   marginal  
marcou   uma   parte   da   poesia   publicada   na   cidade  

 
Thadeu :   a   literatura   reduz   a   cidade   a   poucos   espaços,   já   dados.   é   preciso  
movê-los.   as   impressões   levaram   a   desgaste   físico   e   financeiro,   é   um   processo  
serial   longo,   tivemos   muitos   problemas  
 
Jessica :   não   necessariamente   a   falência   dos   livros,   mas   a   falência   de   quem  

produz   eles?  
 
Vini :   acho   que   vale   falarmos   de   Hangar   e   Subcena   aqui.   sobre   a   Hangar   -   e  
sobre   os   lançamentos   -   novamente,   esse   jogo:   você   tem   alguns   esquemas  
dados,   por   exemplo,   esse   esquema   de   mesa,   em   que   o   autor   e   mais   alguém  
ficam   separados   do   público   (ou   nos   saraus,   quando   você   tem   o   poeta   falando  
para   o   público).   a   meu   ver,   tem   uma   coisa   cruel   nisso,   algo   como:   um   dia   você  



vai   chegar   aqui.   então,   a   roda   funciona,   e   na   Hangar   e   nos   lançamentos   o   que  
a   gente   tentava   era   partir   pra   roda,   para   a   participação,   para   isso   do   coletivo.  
isso   de   abrir   a   caixa   preta,   de   não   ser   um   evento   que   foca   no   "fazer   bem",  
mas   que   tivesse   um   chega-junto   e   uma   agilidade.   a   coisa   mais   exposta,   como  
disse   o   LG   [Luiz   Guilherme],   isso   pode   ser   atraente  
Thadeu :   eu   tbm   gosto   de   provocar   essa   "performance"   dos   autores   e  
editores,   principalmente   em   ritos   com   o   lançamento,   a   dedicatória,   a   fala   em  
mesa...   a   Hangar   tentava   provocar   os   ritos.   ver   o   que   acontece   quando   tudo  
está   em   claro,   com   mais   crueza  
 
Guilherme :   um   dos   momentos   mais   bonitos   do   Hangar   foi   a   presença   do  

Wlademir   Dias-Pino.   foi   alguns   meses   antes   de   ele   partir.   pra  
chegar   no   Hangar   era   preciso   subir   umas   dezenas   de   degraus,  
e   ele   estava   lá  

Jessica :   a   Hangar   levou   um   poeta   experimental   de   90   e   poucos   anos   pra  
assistir   e   conhecer   a   produção   experimental   que   tá   sendo  
feita   hoje  

 
Vini :   sim!   e   é   demais,   porque   ele   estava   atrás   de   agilidade,   exatamente   isso,  
naquele   dia;   e   se   deparou   com   aquele   evento   kkkkk  
 
Guilherme :   foi   um   encontro   que   revelou   também   o   quanto   o  

poema/processo   abriu   uma   compreensão   do   digital   na  
poesia.   afim   ao   que   a   kza1   vinha   fazendo  

Thadeu :   ter   o   Wlademir   na   Hangar   foi   absurdo.   talvez   tenha   sido   o   poeta   que  
mais   debatemos   na   kza1  
Vini :   é   demais   isso,   como   a   coisa   não   tendia   ao   fechamento,   mas   à   abertura  
no   poema/processo.   estava   agorinha   estudando   Neide   Sá   e   pensando   sobre  
algoritmos   de   filtragem   kk  
 

Guilherme :   "nossa   arte   é   postar"  
 
Thadeu :   é   um   trabalho   meu  
 
Jessica :   então,   aproveitando   o   mote,   chegamos   na   questão:   kza1   é/foi   um  

coletivo?  



 
Thadeu :   então   eu   pensei   que   vocês   já   tivessem   uma   resposta   pra   isso   haha  
Vini :   acho   que   a   kza1   é/foi   um   diálogo,   com   uma   base   bem   material,   de   papel  
embolando   na   impressora,   de   subir   e   descer   andares,   de   tentar   conversa  
Thadeu :   não   sei   direito,   fomos   e   não   fomos.   mas   tudo   era   feito   junto   com  
muita   gente  
Vini :   nosso   zap   deve   ser   recordista,   né,   Thadeu?   kk   várias   teses   de   doutorado  
kkkkk  
Thadeu :   quilômetros   de   whatsapp  
 
Jessica :   pois   é,   Thadeu,   não   temos   essa   resposta.   mas   penso   a   kza1  

indissociada   de   um   cenário   de   produção   e   circulação   da  
poesia   em   coletivos   no   RJ.   uma   cena   que   ganhou   muita   força  
nos   últimos   cinco   anos   mais   ou   menos,   que   teve   seu   ápice   de  
2016   a   2018   e   que   agora   parece   estar   passando   por   uma  
queda   de   energia  

 
Thadeu :   acho   que   não   fomos   coletivo.   era   tudo   muito   disperso,   as  
participações   dependiam   do   que   estava   em   jogo  
 

Jessica :   não   era   coletivo,   era   dispersivo  
 
Vini :   total  
Thadeu :   Hangar   com   o   Fora   do   Eixo,   Subcena   com   o   Quintavant,   oficina   com  
És   uma   maluca,   oficina   na   biblioteca   da   Lucinha,   mil   poetas  
 
Guilherme :   sim,   a   kza1   mobilizou   coletivos,   seja   formalmente,   convidando  

eles   a   atuarem   no   Hangar,   por   exemplo,   seja   informalmente,  
no   sentido   de   produzir   relações   entre   poetas,   livreiros,  
leitores  

 
Vini :   era   uma   coletividade   de   momento   rs  
Thadeu :   qual   seria   a   moral   da   história,   Vini?  
Vini :   viva   o   jogo   de   cintura?   jogo   de   cintura,   venceremos?   kk  
Thadeu :   perfeito  
 



Jessica :   kkkk   feshow,   queridos!   que   a   força   dispersiva   nos   una   coletivamente  
 
Thadeu :   Vini   é   médium   do   espírito   de   Décio   Pignatari  
Vini :   kkkkk   Décio   era   mais   bonito    😛   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.   ANTOLOGIA  
 

FOGO  
 
Uma   pequena   chama,   em   grande   parte   amarela   mas   vermelha  
no   topo.   Pode   ser   usado   para   descrever   algo   quente,   ou   no  
contexto   de   ser   exemplar   (lit.,   baixo   calão).  
 
No   Snapchat,   este   emoji   próximo   a   um   contato   indica   um  
número   de   dias   consecutivos   de   trocas   de   mensagens   com   a  
pessoa.   
 
Aprovado   como   parte   do   Unicode   6.0   em   2010   e   adicionado  
ao   Emoji   1.0   em   2015.  
Copie   e   cole   este   emoji:  
 
 
19/08/2017   20:05   -   Thadeu   C   Santxs:   Escribir   en   Internet  
porque   la   vida   se   va.   Y   yo   quiero   compartir   ya   mi  
escritura   y   quiero   que   ella   se   vaya   conmigo.   Todo   esto  
será   pasajero.  
 
03/12/2017   15:20   -   Thadeu   C   Santxs:   cara   vc   recebeu   algum  
email    Fwd:   Do   poema   processo   ao   experimentalismo   na  
linguagem  
03/12/2017   15:20   -   Thadeu   C   Santxs:   ???   q   porra   é   essa  
03/12/2017   15:21   -   Vinícius   Melo:   Recebi   não   hahah  
03/12/2017   15:21   -   Vinícius   Melo:   Parece   bom  
03/12/2017   15:31   -   Thadeu   C   Santxs:   q   doidera  
03/12/2017   15:31   -   Thadeu   C   Santxs:   parece   bem   curado   os  
emails  
03/12/2017   15:33   -   Thadeu   C   Santxs:   n   conhecia  
Almandrade,   bem   violento  
03/12/2017   15:36   -   Vinícius   Melo:   Ele   é   bom  
03/12/2017   15:37   -   Vinícius   Melo:   Rolé   com   artecorreio   tb  
né  



03/12/2017   15:43   -   Vinícius   Melo:   <Arquivo   de   mídia  
oculto>  
03/12/2017   15:44   -   Vinícius   Melo:   34   vai   lançar   Nicanor  
03/12/2017   15:44   -   Thadeu   C   Santxs:   to   sabendo  
03/12/2017   15:44   -   Thadeu   C   Santxs:   30   poemas   só   kkk  
03/12/2017   15:44   -   Thadeu   C   Santxs:   vamo   dar   um   calor  
neles  
 
26/12/2017   17:34   -   Vinícius   Melo:   <Arquivo   de   mídia  
oculto>  
26/12/2017   18:07   -   Vinícius   Melo:   <Arquivo   de   mídia  
oculto>  
26/12/2017   18:07   -   Vinícius   Melo:   <Arquivo   de   mídia  
oculto>  
26/12/2017   18:07   -   Vinícius   Melo:   <Arquivo   de   mídia  
oculto>  
26/12/2017   18:27   -   Thadeu   C   Santxs:   o   bot   é   programado   p  
sonhar  
 
 
macumbe-se  
 
uma   vela  
pra   ela,  
 
uma   vela  
pra   ele,  
 
"selva   branca"  
psirico   &   Jay   Z,  
 
Jay   Z   +   Beyoncé   =  
a   crítica   da   soberba.  
 
macumbe-se,  
o   espírito   livra-se  



 
antes   adocicado   
pela   cana,   embriagado  
 
pela   cana:   a   docilidade  
embriaga.  
 
macumbe-se,  
 
uma   vela   
pra   ela,  
 
uma   vela   
pra   ele,  
 
em   silêncios  
aguardamos  
 
respostas   do  
outromundo  
 
absurdos   in-  
comunicáveis  
 
sonhos,   palavras  
que   se   escrevem  
 
no   chão,   no   céu,  
(macumbe-se)  
 
de   onde   as   luzes  
desabam   
 
em   tantos   
tons   de   azul  
 



que   de   Ogum  
a   Oxoguiã   no   ar   
 
se   podem   ver  
entre   montes,   nuvens  
 
ensanguentadas   pelos  
raios   que   dissipam-se  
 
no   lastro   dourado   do  
horizonte   solar   
 
em   que   um   vago   lilás  
corre-responde   ao   roxo  
 
e   prateia   o   sol-se-pôr  
sob   o   Alá   de   Babá   mi  
 
 
06/02/2018   15:46   -   Thadeu   C   Santxs:   César   Guajajara  
06/02/2018   15:46   -   Thadeu   C   Santxs:   original   pra   kza1   
 
 
prefiro   encomendar   
fotografias  
  
teto   da   biblioteca   nacional  
caveirão   quebrado   na   subida   do   vidigal  
silhuetas   em   vermelho   dos   meninos   da   candelária  
bomba   na   casa   do   mago  
vigas   da   perimetral  
cartaz   de   um   culto   evangélico   na   câmara   dos   vereadores  
documento   por   meio   do   qual   o   conselho   administrativo   de  

recursos   fiscais   anistiou   a   dívida   de   25   bilhões   de  
reais   do   banco   itaú  

 



 
07/03/2018   01:33   -   Thadeu   C   Santxs:   leticia   feres   veio   pé  
na   porta   total  
07/03/2018   01:40   -   Thadeu   C   Santxs:   
 
 
e  
imagino   
  
ela   faz   o   dever   de   casa  
  
e   
a   mulher  
  
mãe   &   profissional  
irmã   &   profissional  
mulher   &   profissional  
  
sorri   a   todos  
e   oferece  
  
dois   pacotes   de   bala  
a   um   real  
 
 
07/03/2018   01:43   -   Thadeu   C   Santxs:   
 
 
[gentil   predador   do   silêncio]  
 
cimento   das   ausências  
do   mundo  
 
falo   do   elogio   viril  
 
/transmudado/  



/vômito   de   gato/  
 
altivo   guardião  
do   martelo  
 
que   trincará  
 
seu   caralho  
 
 
07/03/2018   09:19   -   Vinícius   Melo:   <Arquivo   de   mídia  
oculto>  
07/03/2018   09:19   -   Vinícius   Melo:   <Arquivo   de   mídia  
oculto>  
07/03/2018   09:19   -   Vinícius   Melo:   <Arquivo   de   mídia  
oculto>  
07/03/2018   09:22   -   Vinícius   Melo:   <Arquivo   de   mídia  
oculto>  
07/03/2018   11:10   -   Thadeu   C   Santxs:   leticia  
07/03/2018   11:11   -   Thadeu   C   Santxs:   ele   demorou   mt.....  
07/03/2018   11:23   -   Vinícius   Melo:   Pooooo  
07/03/2018   11:38   -   Thadeu   C   Santxs:   
 
 
1.   Luiz   Guilherme,   durante   a   edição   de   Postagens   e  
antipostagens   comentei   com   você   que   fiquei   instigado   pelo  
fato   de   você   escrever   para   o   mundo   e   não   para   o   livro.   No  
entanto,   mesmo   usando   bases   como   o   Instagram   para   criar  
originais   seu   trabalho   ainda   tensiona   o   livro,   não   o  
abandona.   O   que   está   acontecendo   com   a   literatura   hoje?   O  
livro   ainda   é   um   lugar   interessante   para   um   escritor?  
 
2.   Se   a   geração   do   experimentalismo   literário  
latino-americano   dos   anos   1970   e   1980   tivesse   acesso   ao  
Facebook,   a   arte   autônoma   hoje   poderia   ser   diferente   do  
que   é?  



 
 
3.    Postagens   e   antipostagens   é   um   título   em   homenagem   a  
Poemas   e   antipoemas,   de   Nicanor   Parra,   que   nos   deixou  
recentemente.   Quão   tecnológico   é   o   poema   de   Parra   e   quais  
aspectos   da   poesia   dele   você   carrega   na   sua   escrita?  
 
4.   Nós   aqui   no   Brasil   temos   um   histórico   de   poesia   que  
joga   o   jogo   da   informação,   e,   apesar   de   autores   como  
Alberto   Pucheu,   cavalodadá   e   Flávia   Péret   terem   realizado  
bons   trabalhos   recentemente   que   atritam   escrita   e  
informação,   não   vejo   essa   franquia   experimental   com   muita  
força   quando   olhamos   mais   de   longe   para   a   poesia  
contemporânea   brasileira.   Não   é   paradoxal   constatar   isso  
justo   nos   tempos   de   hoje?   Por   que   Décio   Pignatari   não   tem  
tantos   discípulos   quanto   Carlos   Drummond   de   Andrade   nas  
novas   gerações?  
 
5.   Você   gosta   de   uma   quote   de   Kenneth   Goldsmith   que   diz  
que   a   internet   destruiu   a   literatura.   O   que   mais   te  
interessa   nessa   frase,   o   poder   da   internet   ou   a  
debilidade   da   literatura?  
 
 
18/04/2018   15:16   -   Thadeu   C   Santxs:   vini   saí   da   bad  
18/04/2018   15:16   -   Vinícius   Melo:   Hahah  
18/04/2018   15:16   -   Thadeu   C   Santxs:   a   parada   é   q   a  
literatura   morreu.   e   agora?  
 
25/04/2018   23:32   -   Thadeu   C   Santxs:   pharrel   ou   jose  
agripino   de   paula?   https://youtu.be/nXXVMcyy_Ag   
 
 
A   narração   de   um   jogo   de   tênis,   numa   quadra   de   tênis   onde  
eram   jogados   vários   pares   de   tênis.   As   duplas   disputam   a  
partida   plasticamente,   repetindo   os   movimentos   atléticos  



e   o   esforço   de   jogadores   profissionais   da   ATP.   A   proposta  
é   uma   transposição   visual   para   o   trocadilho   --   a   própria  
palavra   tênis   --,   semelhanças   de   ocorrências   sonoras   que,  
naquele   jogo,   podiam   ser   expressadas   para   além   da  
sonoridade.   Essa   performance   de   Renato   Negrão,   chamada  
Partida   do   sensível,   dá   algumas   pistas   da   inventividade  
inquieta   e   provocativa   que   marca   seus   trabalhos.   Sua  
especialidade   é   ter   como   ponto   de   partida   o   comum   e   o  
universal   para   alcançar   o   indefinido   e   o   rompimento.   O  
método:   falha,   erro.   Negrão   é   um   artista   em   constante  
rotatividade,   testando   e   reinterpretando   seu   próprio  
repertório   –   da   canção   ao   poema,   da   postagem   à   fala.   O  
resultado   disso   é   sempre   outra   coisa,   desassociada   da  
estabilização   e   da   normalidade,   seja   performance,  
visualidade,   literatura   ou   show.  
 
 
27/04/2018   14:47   -   Thadeu   C   Santxs:   Ivan   aceita   cartão?  
Ele   pode   ajudar   nisso?  
27/04/2018   16:39   -   Thadeu   C   Santxs:   chegando   em   casa   17h  
27/04/2018   16:39   -   Thadeu   C   Santxs:   pqp   demorei   mt   me  
perdi   2x  
27/04/2018   16:40   -   Thadeu   C   Santxs:   n   tem   bus   direto  
vila_s   Cristovão  
28/04/2018   10:45   -   Thadeu   C   Santxs:   faz   postagens   de  
divulgação?  
28/04/2018   11:40   -   Vinícius   Melo:   Faço  
28/04/2018   11:45   -   Thadeu   C   Santxs:   to   terminando   de  
costurar   dai   vou   p   ai  
28/04/2018   11:46   -   Thadeu   C   Santxs:   rua   adriano   q   nuero  
mesmo  
28/04/2018   11:50   -   Thadeu   C   Santxs:   q   onibus   posso   pegr?  
232?  
28/04/2018   12:40   -   Vinícius   Melo:   Isso  
28/04/2018   12:40   -   Vinícius   Melo:   Adriano,   21/401  
28/04/2018   13:59   -   Thadeu   C   Santxs:   no   busu  



28/04/2018   13:59   -   Vinícius   Melo:   Aee  
28/04/2018   13:59   -   Vinícius   Melo:   Vou   tomar   um   banho   pra  
adiantar  
28/04/2018   13:59   -   Thadeu   C   Santxs:   okayz  
28/04/2018   13:59   -   Vinícius   Melo:   Porra   deram   tiro   em  
curitiba  
28/04/2018   14:00   -   Thadeu   C   Santxs:   QUÊ?  
28/04/2018   14:00   -   Vinícius   Melo:   Guerra   civil  
28/04/2018   14:00   -   Vinícius   Melo:   Sim  
28/04/2018   14:00   -   Vinícius   Melo:   No   acampamento  
28/04/2018   14:00   -   Thadeu   C   Santxs:   no   acampamento?  
28/04/2018   14:00   -   Vinícius   Melo:   Dois   baleados  
28/04/2018   14:00   -   Vinícius   Melo:   Um   em   estado   grave  
28/04/2018   14:00   -   Vinícius   Melo:   Passaram   gritando  
Bolsonaro   e   atiraram  
28/04/2018   14:25   -   Thadeu   C   Santxs:   tô   aqui  
29/04/2018   14:31   -   Vinícius   Melo:   Manda   as   contas   de  
ontem?  
29/04/2018   14:31   -   Vinícius   Melo:   Qts   de   quais   saíram  
29/04/2018   15:01   -   Thadeu   C   Santxs:   
 
 
LG   12   
LF   4   
Heyk   2  
Camilo   1  
 
em   dinheiro:   300,00   
 
cartão  
100,00   (Daniel   Ribas)  
50,00   
30,00   (Fred)  
60,00   (Julya)  
60,00   (sendo   30,00   p   Nina)  
 



 
 
 
 
29/04/2018   15:04   -   Thadeu   C   Santxs:   Luiz   gui   pegou   7  
livros,   Leticia   pegou   3  
29/04/2018   15:04   -   Thadeu   C   Santxs:   tiragem   de   20   cada  
29/04/2018   15:05   -   Thadeu   C   Santxs:   Sérgio   Inhaúma   pegou  
um   Camilo   fiado  
29/04/2018   15:06   -   Vinícius   Melo:   Blz,   tem   tb   a   mina   q  
levou   o   Waly   (e   um   LG),   ela   passou   no   cartão  
29/04/2018   15:06   -   Vinícius   Melo:   Eu   troquei   com   ele,  
peguei   o   Dioilson  
29/04/2018   15:06   -   Thadeu   C   Santxs:   boa  
29/04/2018   15:07   -   Thadeu   C   Santxs:   ele   quer   publicar   c   a  
gente   kkk   já   era   Vini   virou   um   barato  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.   ENSAIO  
 
Tazio   Zambi   
 
A   kza1   é   um   vetor   exógeno   no   campo   editorial   independente   brasileiro.  
Lançando-se   em   diversas   frentes,   sob   as   mais   variadas   formas,   esse  
“selo/plataforma/experimento”   se   configura   como   um   dispositivo   de  
prospecção   de   poéticas   exploratórias,   ao   tempo   em   que   investiga   seus  
próprios   limites   e   condições   de   produção   (técnicas,   culturais,   comerciais   etc.).  
Para   isso   procede   a   uma    des-identificação    com   os   modelos   consagrados   do  
empreendimento   editorial,   a   fim   de   reimaginá-los   diante   das   transformações  
do   mundo   de   hoje.   Recusando-se   à   “normalidade”   vigente,   afeita   ao  
homogêneo,   a   tática   de   investigação-e-confronto,   que   parece   constituir   o  
cerne   desse   projeto,   se   realiza   não   em   trincheiras   nitidamente   demarcadas  
mas   nos   interstícios   das   zonas   vigiadas,   dos   repertórios   tradicionais,   das  
categorizações   irrefletidas,   para   pôr   em   pane   os   dispositivos   de   controle   e  
tentar   nos   libertar   do   “de-sempre”   para   sempre.   
 
Nos   últimos   anos,   com   a   consolidação   do   universo   digital   e   da   expansão   da  
oferta   dos   serviços   gráficos,   a   poesia   brasileira   se   viu   transfigurada   por   uma  
inovação   profunda:   a   emergência   de   uma   dinâmica   editorial   descentralizada,  
democratizante   e   alheia   aos   antigos   fantasmas   do   mercado   do   livro.   Esse  
momento   disruptivo,   que   tanto   herda   quanto   ressignifica   as   práticas   de  
autopublicação   da   poesia   marginal   dos   1970,   é   a   condição   de   possibilidade  
para   que   indivíduos   e   coletivos   independentes   lancem   pontes   entre  
repertórios   insulares,   ou   sistematicamente   preteridos   pelo    status   quo .   Para  
que   esse   deslocamento   radical   se   complete,   a   kza1   se   lança   à   exploração   das  
técnicas   e   materialidades   envolvidas   no   processo   editorial,   incorporando  
práticas   não-convencionais   de   produção   e   difusão,   a   investigação   de  
softwares   livres,   a   pirataria   e   o   copyleft,   como   ferramentas   estratégicas   na  
guerrilha   cultural   de   que   participam.   Entre   a   letra   do   samba   de   Martinho   da  
Vila   (“Aluguei   a   casa   um   da   Vila   […]”)   e   o   software   de   compartilhamento   de  
arquivos   Kazaa   (guardando   ecos   do    zaum    da   poesia   transmental   russa),   a  
kza1   surge   de   um   território   no   qual   os   códigos   se   hibridizam,   os   limites   entre  
produtores   e   consumidores   se   tornam   obsoletos   e   a   informação,   liberta   de  



seus   grilhões   institucionais   e   mercadológicos,   deve   cumprir   sua   função  
poético-política   emancipadora.   
 
Nesse   cenário,   o   empenho   do   editor,   ao   revolver   os   porões   da   tradição   ou  
escutar   com   acuidade   as   vozes   de   seu   tempo,   investigando   as   virtualidades  
do   próprio   ofício,   produz   objetos   como   aporte   crítico   e   estímulo   ao   debate  
público.   Enquanto   se   distancia   dos   cálculos   de   risco   comercial   das   grandes  
editoras,   determinados   por   demandas   de   sobrevivência   imediatas,   um  
projeto   editorial   independente   deve   cumprir   sua   função   de   força   desviante  
da   institucionalidade,   levando   seus   leitores   a   novas   paisagens.   Para   isso,   a  
kza1   recorre   à   memória   como   dispositivo   de   invenção,   capaz   de   dar   origem   a  
novos   sentidos,   sensibilidades   e   produzir   visões   de   futuro.   A   emergência  
desse   “signovo”,   descoberto   sob   os   entulhos   da   cultura   ou   nas   ruas   das  
cidades   contemporâneas,   inscreve   no   campo   dos   fazeres   cotidianos   uma  
diferença   sensível   que   tende   a   reordenar   o   conjunto   de   valores   que   se   institui  
como   paradigma.   
 
Nesse   jogo   de   des/montagem   outras   relações   se   estabelecem,   e   essas  
textualidades   emergentes   resvalam   na   selva   selvagem   da   tradição,  
marcando-a   com   o   fogo   de   sua   passagem.   De   William   Burroughs   a   Ulises  
Carrión,   passando   por   Linton   Kwesi   Johnson,   Nicanor   Parra   (cuja   publicação  
digital   de    Poemas   e   antipoemas    e    Mai   mai   peñi ,   feita   pela   kza1,   antecedeu   a  
primeira   edição   comercial   do   poeta   chileno   no   Brasil),   Belén   Gache,   e,   vozes  
singulares   da   cena   contemporânea   brasileira,   Letícia   Feres   e   Camillo   César  
Alvarenga,   as   paisagens   que   emergem   nos   fazem   vislumbrar   um   território   em  
expansão,   de   fronteiras   instáveis,   no   qual   ganham   corpo   questões   inerentes  
às   linguagens,   às   culturas   e   seus   desvios,   às   inter-relações   semióticas   que  
informam   nossa   história   e   nossa   experiência.  
 
Mas   uma   “editora   livre”,   como   seus   fundadores   Thadeu   Santxs   e   Vini   Melo  
bem   definiram,   engajada   em   seu   tempo,   não   se   faz   só   de   livros.   Além   da  
publicação   de   textos,   em   seus   arranjos   transmidiáticos   (digitais,   impressos  
etc.),   a   kza1   visa   a   sondagem   de   espaços   de   atuação   inusuais,   ampliando   seu  
escopo   a   partir   da   demanda   ética   da   curiosidade.   É   esse   o   motor   de  
propulsão   que   faz   com   que,   além   da   plataforma   online,   dos   livros   impressos   e  
da   série    2e99 ,   se   encarne   como    Hangar ,   feira   de   publicações   independentes;  



como    Póspoesia ,   hub   que   reúne   feeds   de   sites   e   blogs   de   autores   brasileiros;  
e,   especialmente,   como    Subcena ,   evento   de   performance   fundamental   hoje  
no   País,   que   se   dedica   à   exploração   das   relações   entre   corpo,   som   e   voz,   e  
que   vem   se   desenrolando   desde   2017,   em   parceria   com   o   selo   QTV,   na  
Audiorebel,   no   Rio   de   Janeiro.  
 
O   projeto   kza1   parece   nascer   de   uma   compreensão   estrutural:   o   espaço  
tumultuário   do   mundo   contemporâneo,   em   conflagração   permanente,   exige  
estratégias   de   análise   e   intervenção   mais   adequadas   para   que   uma   ampliação  
do   campo   de   experiências   da   linguagem   se   torne   possível.   Os   circuitos   de  
produção-circulação-consumo   de   informação   precisam   ser   hackeados   para  
que   suas   implicações   estéticas,   políticas   e   vivenciais   se   tornem   cada   vez   mais  
democráticas   e   novos   horizontes   de   expectativa,   mais   propensos   à  
transformação,   se   consolidem.   A   kza1   se   reinventa   para   promover   a   invenção  
como   signo   de   liberdade.  
 
 



 

 


