
quantos os dedos desta mão
se não se mostra esquiva
ou amputada em seu tendão
serão a prova viva
da própria afirmação
mais forte quanto mais se priva
da pele do quinhão
das unhas desta narrativa
inacabada
e inesperadamente ininterrupta
aos nãos desta nonada
até que em nova forma abrupta
indiquem nessa carne estraçalhada
a sua noiva inupta?

quantos os dedos desta mão
esmagariam este copo 
quantos pra ver aquele topo
os próprios olhos perderão?
para encontrar a pele
dos olhos ressecados
quem persiste nos braços decepados
na fundura de chama que impele
ante a ybyrapytanga uma outra vez
percebe seu desastre 
de tempo e de ruína
o seu velho portão dará na tez
tão desbotada onde talvez se alastre
arcaica uma risada fescenina

esmagariam este copo
feito gata arisca
que em vidro raspa e risca
quantos por ter seu corpo?
surge da capo
traçando rasgo
nasce uma resga
entre seus carpos
a mão realça
a carne fria
feito balada
seus ossos feito tecla estaca
os dons da algaravia
ainda e sempre parca

 

se não se mostra esquiva 
feito gata arisca
deletarão seus pés
na escolha de um viés
a noiva insiste
no acaso moroso
desse deus amoroso
e que inexiste
rubra rubra ainda em brasa
no lastro da pupila dilatada
se inventa a cada esquina
enlouquecida
a miragem de um deus por lhe salvar
se esgueira nos portões do seu olhar

quantos pra ver aquele topo
deletarão seus pés
fazendo disso a própria peste
como uma carne viva
espalhada a farpa
diluída num trago
procrastinada numa entrega
como uma carne viva
consumida na espera
assim assusta
assim protesta
o pé com sua marca
como uma carne viva
em choro em sangue encharca

ou amputada em seu tendão 
que em vidro raspa e risca
fazendo disso a própria peste
a mão ainda é mão?
compele
um pouso
exposto
aufere
trocar anéis por dedos
os pés por facas
e insistir em encher outra vez as macas
daria acaso um fim ao medo?
termina muito cedo
desfeita desmontada a desfilar

os próprios olhos perderão?
na escolha de um viés
a mão ainda é mão?
a boca encrespa
vulnerada do não
a boca ainda crava
ao rés do chão
jamais escapa
à flor que lhe depara
a faca fria
feito estilhaço de festa
inventa a justa
língua que decepada
inventa quem a frua

serão a prova viva
quantos por ter seu corpo?
como uma carne viva
a boca encrespa
tudo que existe neste
inconcebível punho do mercado
entregue ao rés da vida
como que caso a caso
e nunca irão levar pra casa
um bom remate
é derrota que ainda e sempre empata
quem mais precisa
chegou antes da meta
o cadáver de si que ainda assina

para encontrar a pele
a noiva insiste
compele
tudo que existe neste
seu elo
tudo que insiste
no azul verde amarelo
inconteste
do que ela chamaria aqui de pátria
arrancaria os olhos
antigonicamente
atrás do pai
já sente agora rente
à sobrancelha

da própria afirmação
surge da capo
espalhada a farpa
vulnerada do não
seu elo
abre a faca o caminho
aninha
o peso por cabê-lo
astrágalos lançados feito dados
ossadas infantis
e fantasia de fuzis
da tribo mais vizinha
nascem no tal regato
as águas que este rio contamina

dos olhos ressecados
no acaso moroso
um pouso
inconcebível punho do mercado
abre a faca o caminho
áporo e triste
em que consiste
o fim da linha?
será tudo isso que antes mais acaba
do que segue
assim e incerto
tropeça atrás do que se nega
na parte cega
faz um gesto

mais forte quanto mais se priva 
traçando rasgo
diluída num trago
a boca ainda crava
tudo que insiste 
áporo  e triste
perde seu prazo
mistério raso
num jogo contra a brisa
em tática perdida
que chamarão brasil
enquanto ainda é tempo?
seus órgãos purulentos
e essas manchas que já devolve o mar

quem persiste nos braços decepados
desse deus amoroso
exposto
entregue ao rés da vida
aninha
perde seu prazo
a linha mais fina?
erva daninha
do que passa
e não se olha
disso que nos arrancaria os dentes
quando o tempo se esvai
disso que diz amém
quando estanca de esguelha

da pele do quinhão
nasce uma resga
procrastinada numa entrega
ao rés do chão
no azul verde amarelo
em que consiste
a linha mais fina?
sinérese e diérese
que sopra incêndio e desfaz
a terra
o que restar da mata
paese guasto e waste land
devastolândia
ela insiste em sorrir e em assinar

na fundura de chama que impele
e que inexiste
aufere
como que caso a caso
o peso por cabê-lo
mistério raso
sinérese e diérese
ainda em teste
assim é que se espraia
antecipadamente cego
perante a língua seca
que nunca chega
à pele índia ou negra
diante da terra gasta

das unhas desta narrativa
entre seu carpos
como uma carne viva
jamais escapa
inconteste 
o fim da linha?
erva daninha
ainda em teste
os gomos da camisa ainda lisa
que a traça considera
se faz de causa
devorável tira a tira
ela espera
sob o nome de vítima e assassina

ante a ybyrapytanga uma outra vez
rubra rubra ainda em brasa
trocar anéis por dedos
e nunca irão levar pra casa
astrágalos lançados feito dados
num jogo contra a brisa
que sopra incêndio e desfaz
os gomos da camisa ainda lisa
um colo degolado
artelho troncho
e o lençol dentre os olhos descamado
inusitado poncho
desesperada retalhada
no tronco brota igual caruncho

inacabada
a mão realça
consumida na espera
à flor que lhe depara
do que ela chamaria aqui de pátria
será tudo isso que antes mais acaba
do que passa
assim é que se espraia
um colo degolado
pra despedir
no litoral
o tronco no quintal
ao lado de uma lira
parece procurar a própria sina

percebe seu desastre
no lastro da pupila dilatada
os pés por facas
um bom remate
ossadas infantis
em tática perdida
a terra
que a traça considera
pra despedir
em solo estreito
este canto perdura
em ritnornello e stretto
sua escritura
bolor sobre a comida

e inesperadamente ininterrupta
a carne fria
assim assusta
a faca fria
arrancaria os olhos
do que segue
e não se olha
antecipadamente cego
artelho troncho
em solo estreito
o horrendo guincho
está desfeito
trava num gancho
o caminho por onde surge o esgar

de tempo e de ruína
se inventa a cada esquina
e insistir em encher outra vez as macas
é derrota que ainda e sempre empata
e fantasia de fuzis
que chamarão brasil
o que restar da mata
se faz de causa
no litoral
o horrendo guincho
antieuclidiano
inconsútil garrancho
de tempo e de ruína
vida que anula vida

aos nãos desta nonada
feito balada
assim protesta
feito estilhaço de festa
antigonicamente
assim e incerto
disso que nos arrancaria os dentes
perante a língua seca
e o lençol dentre os olhos descamado
este canto perdura
antieuclidiano
estranha carnadura
retrátil
antescreve o inescrito pra inventar

o seu velho portão dará na tez
enlouquecida
daria acaso um fim ao medo?
quem mais precisa
da tribo mais vizinha
enquanto ainda é tempo?
paese guasto ou waste land
devorável tira a tira
o tronco no quintal
está desfeito
estranha carnadura
sobre o peito
ebó
em que pese a devida desmedida

até que em nova forma abrupta
seus ossos feito tecla estaca
o pé com sua marca
inventa a justa
atrás do pai
tropeça atrás do que se nega
quando o tempo se esvai
que nunca chega
inusitado poncho
em ritornello e stretto
inconsútil garrancho
sobre o peito
que adia
o ponto aonde tanto se destina

tão desbotada onde talvez se alastre
a miragem de um deus por lhe salvar
termina muito cedo
chegou antes da meta
nascem no tal regato
seus órgãos purulentos
devastolândia
ela espera
ao lado de uma lira
trava num gancho
retrátil
que adia
avesso e passado
vida que gera vida

indiquem nessa carne estraçalhada
os dons da algaravia
como uma carne viva
língua que decepada
já sente agora rente
na parte cega
disso que diz amém
à pele índia ou negra
desesperada retalhada
sua escritura
de tempo e de ruína
ebó
avesso e passado
some na própria casca igual caruncho

arcaica uma risada fescenina
se esgueira nos portões do seu olhar
desfeita desmontada a desfilar
o cadáver de si que ainda assina
as águas que este rio contamina
e essas manchas que já devolve o mar
ela insiste em sorrir e em assinar
sob o nome de vítima e assassina
parece procurar a própria sina
o caminho por onde surge o esgar
antescreve o inescrito pra inventar
o ponto aonde tanto se destina
some na própria casca igual caruncho
nasce do nada ao nada igual caruncho

a sua noiva inupta
ainda e sempre parca
em chuva em sangue encharca
inventa quem a frua
à sobrancelha 
faz um gesto
quando estanca de esguelha
diante da terra gasta
no tronco brota igual caruncho
bolor sobre a comida
vida que anula a vida
em que pese a devida desmedida
vida que gera vida
nasce do nada ao nada igual caruncho
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áporo-antígona:
notas sob impacto de uma primeira leitura

Edimilson de Almeida Pereira

O leitor, às vezes, é implacável com o poeta. Afastando-o do 
poema, exige deste uma força de sentido e uma combina-
ção de imagens sem precedentes. Mesmo não sabendo, o 
leitor quer um poema fundante de imprevisíveis imagens, 
com sentidos a serem inventados. Às vezes, antecipando-
-se a essa generosa chamada do leitor, o poeta lhe entrega 
um original: um poema fundado sobre a força do sentido, 
guia do passado e errante do futuro tal como esse “Áporo-
-Antígona” de Guilherme Gontijo Flores.

Na minha história de leitor, me deparar com “Áporo-Antígo-
na” é ter, novamente, a sensação de alguém que se encon-
tra com um poema fundante à maneira de um “Cão sem 
plumas”, de João Cabral, ou um “Lidemburgo Blues”, de 
Luís Carlos Patraquim. A sensação é aquela de caminhar 
num estreito caminho, prestes a precipitar-se no vazio, e 
ainda assim prosseguir, palmilhando os indícios de beleza 
e perigo.

São poemas-de-risco não porque apresentem temas abso-
lutamente novos, mas porque a partir de alguns rastros, 
me estimulam a percorrer veredas que desconheço. Nes-
sa filiação, “Áporo-Antígona” é um poema-de-risco de que 
gosto muito. Ele não me abandona, porque me oferece ele-
mentos reconhecíveis pela sua forma e seus sentidos ime-
diatos;  isso me faz sentir parte de um mundo estruturado. 
Ao mesmo tempo, esse poema-de-risco me liberta dentro 
de uma floresta enigmática. Isso me força a aprender que 
aquele que vai à busca do sentido pode ser convertido, re-
pentinamente, no destruidor do mundo. Por conta dessa 
tensão (que me torna um leitor responsável pela floresta de 
enigmas e seu necessário apelo à livre imaginação), “Ápo-
ro-Antígona” é um poema que me ensina a constituir repre-
sentações inesperadas do pensamento.

Vejo, como leitor, diante mim um poema do qual os andai-
mes foram retirados. Contudo, ainda se pressente, sob 
esse corpo que vai, agora, por si mesmo ao mundo, os ges-
tos do poeta que trabalhou para deixá-lo de pé e habilitado 
para caminhar. 

A compreensão do poema como fruto do trabalho inventivo 
(não do trabalho compulsório) combinado com a sensibili-
dade pessoal para descobrir um tema onde aparentemen-
te não há tema é uma característica, a meu ver, marcante 
para se delinear aquilo que chamamos de uma obra. Isso 
é algo sério, num tempo em que até o fazer do poema se 
assemelha, tantas vezes, ao trabalho-em-série ao fim do 
qual não sabemos quem fomos ou quem somos.

Para muitos pode parecer desnecessário ter algum resulta-
do ao final da linha de montagem. Para mim, pessoalmen-
te, que sei o que é nascer a partir da perda, duas questões 
são decisivas para viver com dignidade: não me submeter 
à ideia mecânica do fim do ser e não aceitar a poesia como 
um objeto descartável. Se o poema puder renascer em di-
ferentes situações, em diferentes leituras, o ser que o fez 
não necessariamente morre. Por isso, certos poetas e poe-
mas continuam vivos aqui, ao nosso lado.

“Áporo-Antígona” é um poema hermético. Mas, estranha-
mente, como nos poemas mais velados de Celan e Trakl, 
nos ensina a ver no escuro. Gosto desse hermetismo (“seus 
ossos feito tecla estaca”, “paese guasto e waste land“) que 
nos tira do rio de nossa língua diária e nos lança no impre-
visível mar da poesia.

A justaposição de diferentes estruturas de linguagem (eru-
dita, informal, de origens culturais diversas) provoca um 
curto-circuito nos recursos estilísticos  que, por força do 
hábito, se tornam o aspecto comum do poema. Ou seja, 
o moderno e o tradicional, o didatismo e o estranhamen-
to continuam a nos fornecer recursos válidos e sedutores 
no ato da escrita. E isso acontece enquanto percebemos 
na tradição um convite contundente ao experimentalismo. 
Nesse sentido, o poeta (e de carona com ele, o leitor) é 
paradoxalmente obediente-desobediente em relação aos 
temas e às regras daquilo que se consagrou como o fazer 
poético.  

“Áporo-Antígona” é reconfortante e perturbador, inclinado 
a ser lido por vieses ímpares e ressignificado por comentá-
rios imprevistos de quem sabe o que é sentir-se atravessa-
do pelas violências da história e da linguagem. Esse é um 
poema com vocação randage, com vocação para voltar à  
casa da poesia, ou seja, o ser no mundo.

  

a palavra em carne viva:
considerações sobre avessa: áporo-antígona 
de Guilherme Gontijo Flores
 

Diana Junkes 

Estamos entre escombros? E quanto aos que, soterrados 
pela profunda desigualdade social deste país, lutam inu-
tilmente por respiradores de justiça, à míngua? É possível 
pensar em democracia e liberdade quando a tantos são 
negados os direitos universais, são destinadas as valas co-
muns? Por que alguns merecem morrer segundo as leis 
(não promulgadas) do Estado-Nação? A pandemia lembra-
-nos de nossa finitude, evoca a imagem da bússola, o nor-
te é a morte e escancara que a alguns o direito à vida é 
muito restrito, pois o necrobiopoder estabelece quem vive, 
quem deve ser morto – para estes a agulha é bem curta, 
o norte está no dobrar da esquina. Portanto, a pandemia 
lembra-nos também da profunda miséria humana: fome, 
dor, mazelas sociais, mazelas da alma. Será que o silêncio 
é suficiente para velar e enterrar esses corpos? Talvez fos-
se preciso ir além e recortar a algaravia dos prantos com a 
lâmina do verbo para que os versos tangenciem em pleno 
lance os dardos da barbárie. 

Um poema é um respirador. Pode arrancar-nos do coma, 
do exílio em que estamos imersos para falar das ruínas 
e, ao mesmo tempo, justamente por falar das ruínas, infla 
do ar das palavras o que sem elas seria impossível supor-
tar. Justamente por enfrentar as ruínas como não se as 
enfrenta na vida fora da página, o poema abre caminho 
para as feridas supurarem e depois cicatrizarem, ensina a 
cair, como diria Luiza Neto Jorge. Ensina que o mundo sem-
pre pode ser diferente do que é, que ainda há chances de 
rupturas no cotidiano que nos levem a outros planos; por 
exemplo, aquele em que um poema que diga da dor e da 
distopia reafirma sua força utópica, na medida em que se 
escreve. E porque é escrito, inscreve-se na experiência do 
leitor, em sua memória; sendo um objeto histórico, em sua 
época o poema também se inscreve, diz dela, questiona-a, 
torna a jornada menos agreste.  

Dessa forma, por estabelecer uma suspensão do tempo, 
por corromper a bússola, por alongar a agulha, o poema 
traz em sua essência a lógica do labirinto. Suspende o tem-
po não porque o controle, ou apenas porque seu tempo 
seja outro, infenso à dromocracia que nos assola, mas por-
que substitui as certezas ou a grande certeza da bússola 
pelo seu contorno, o labirinto. Labirinto de uma leitura cir-
cular e sem saída – um poema tem muitas entradas e não 
é certo que tenha saída. Labirinto dos enjambements – 
despenhadeiros à espera do verso seguinte que os enlace 
cabralinamente e “que apanhe o grito que um galo antes”. 
O enjambement tem sempre algo de Sherazade, algo da 
luta contra a indesejada das gentes. A vida é por um fio no 

enjambement; e o fio é de Ariadne, atravessando o leitor, o 
poeta, para permanecer reverberando, como um ruído de 
fundo, um canto primordial, ur-canto que aponta o trajeto 
de fuga, linhas de fuga.

Há poemas, porém, em que o labirinto é encenado pela pa-
lavra poética – e não apenas pelo que a temporalidade da 
leitura impõe; nestes, a travessia pressupõe a hybris dos 
abismos da linguagem, como acontece em Galáxias, Cata-
tau, Finnegan’s Wake, Grande Sertão: Veredas, cuja função 
poética de elevadíssima tensão o aproxima, vereda a vere-
da, dos redemunhos, que são labirintos onde mora o diabo. 
Nesse rol, situa-se o belo e pungente “avessa: áporo-an-
tígona” de Guilherme Gontijo Flores.  O labirinto compõe-se 
de 28 fragmentos (que eu preferiria chamar de avessos) 14 
na parte superior, “avessa-antígona”; e 14 na parte inferior, 
“áporo-avesso”, dispostos em uma página que se dobra e 
desdobra, no bonito projeto gráfico de Alexandre Nodari e 
Roberto Pitella. Os “avessos” apresentam-se alinhados em 
blocos simétricos, para cada texto da parte de cima, corres-
ponde um texto da parte de baixo, entre eles uma imagem 
de labirinto, pequenina e mutável, como peças de um que-
bra-cabeças. 

Isso não significa que a leitura deva acontecer numa ordem 
determinada, pois os caminhos, como num caleidoscópio, 
se entrelaçam em retomadas de imagens, lexemas, paro-
nomásias que têm como leitmotiv – volto aqui, labirintica-
mente, ao início do meu texto -  as sobras do agora que 
ainda não se converteram em passado, mas quase não 
pulsam mais; do agora-corpos que mal acabam de morrer e 
que no corpo do poema encontram uma espécie de nênia. 
Ao mesmo tempo, o tom combativo, irônico e crítico não 
deixa dúvida acerca da posição do poeta ao lado esquer-
do da história, fazendo, como diria Haroldo de Campos, da 
lumpemproletária poesia a protagonista trágica, que teste-
munha o horror; e a redentora, em sentido benjaminiano: a 
poesia que emana do poema, ao escovar a história a con-
trapelo, repropõe democracia, a justiça, a igualdade que 
do lado de fora dele, neste mundo amarelo, azul e verde, 
enfraquecidas, aguardam a pá poética das palavras para 
lavrar os canteiros dos que sucumbiram, como a noiva que 
caminha pelos 28 textos e aguarda, antigonicamente, seu 
destino, enquanto cava com a própria boca a sepultura. É 
nesse sentido que percebo o avesso, como uma jornada 
que repropõe os signos e a história, dizendo a partir dos 
que não dizem, áporos e Antígonas. 

Avesso de ruínas e ruínas do avesso. Avesso da linguagem 
e linguagem do avesso. Avesso da vida que é a luta contra 
a morte – a morte em si não é avesso; é o imponderável 
em torno do qual as imagens dos versos se alastram na 
mudança da tonalidade da fonte, com gradação do preto 
ao cinza que pode ser compreendida como o próprio esva-
ziamento da existência, como o apagamento da voz e da 
vez de tantas Antígonas e suas mãos de áporo; dos áporos 
e seu desejo de dar sepultura a Polinices, erguendo-se con-
tra o edito de Creonte: “como uma carne viva/em choro em 
sangue encharca” a “narrativa inacabada/inesperadamen-
te ininterrupta”: vidamortevida.

avessa-antígona e áporo-avesso são avessos um do outro 
no labirinto do poema. Antígona torna-se o áporo que cavou-
ca com os lábios a terra árida sem achar escape em país 
bloqueado, exausta e tomada do terror imposto pela “fan-
tasia de fuzis que chamarão brasil”, devastolândia onde 
a fome impera, onde a dor lateja, onde a metalinguagem 
busca alcançar um acesso ao sentido fazendo do poema 
“o caminho áporo e triste”, percorrido pelos “pés feito fa-
cas” que diz das ruínas e repropõe a experiência. No lugar 
da antieuclidiana orquídea, o que sobra à avessa-antígona 
e ao áporo-avesso é a palavra em cadafalso: “a faca fria/
feito estilhaço de festa/inventa a justa/língua decepada”. 

O labirinto de Gontijo é um palimpsesto onde ecoam, natu-
ralmente Sófocles e Drummond, os clássicos de um modo 
geral, e certa dicção haroldiana no léxico sofisticado, no en-
gajamento político que não abre mão do engajamento da 
linguagem como faz o Haroldo de fome de forma e o Anjo 
esquerdo da história. Retoma, ainda, Tróiades, de 2015, no 
qual a leitura de escombros por meio de poemas, transcria-
ções e fotos se amalgama em um conjunto de forte carga 
poética e inventiva. Este, aliás, é um ponto a destacar. Na 
obra de Guilherme Gontijo Flores invenção e rigor se ali-
nham com a criação, a tradução e a crítica, que num ema-
ranhado de aracne incorporam-se aos poemas com beleza 
surpreendente, como atesta este fragmento de “avessa/
áporo-antígona”:

será que tudo isso que antes mais acaba 
do que segue
assim e incerto
tropeça atrás do que se nega
na parte cega
faz um gesto

manual de sobrevivência 
para um labirinto
Matheus Mavericco 

A pergunta mais óbvia: como é que eu leio isso?

Vamos por partes. O poema, duplipoema, experimento, 
poema-coisa ou seja lá como você queira chamar, se filia 
a uma tradição antiga. Rengifo, um importante tratadista 
espanhol, nos capítulos 65 a 67 de sua Arte Poética se 
debruça sobre o que ele chama de labirintos: “certo gênero 
de coplas, ou de dicções, que pode ser lido de muitas ma-
neiras. Por qualquer caminho que se tome, sempre haverá 
ocasião para a copla. A partir de poucas coplas se fazem 
muitas muitas, todas com sua sentença e consonância 
perfeita”. Ele lista casos em que dá pra fazer um labirinto 
com letras, por exemplo esparramando o nome de alguém 
no meio do texto, ou até mesmo com frases.

É basicamente isso que o Guilherme faz: você pode ler de 
muitas maneiras. Se quiser, por exemplo, pode pegar todos 
os primeiros versos de cada uma das colunas e ler juntos, 
de uma só vez:

“quantos os dedos desta mão / esmagariam este copo 
/ quantos pra ver aquele topo / os próprios olhos per-
derão? / para encontrar a pele / dos olhos ressecados 
/ quem persiste nos braços decepados / na fundura de 
chama que impele / ante a ybyrapytanga uma outra vez 
/ percebe seu desatre / de tempo e de ruína / o seu 
velho portão dará na tez / tão desbotada onde talvez se 
alastre / arcaica uma risada fescenina”

E sim, isso poderia ser só o primeiro verso. Para o segundo, 
que tal... escolhermos apenas a primeira coluna da segun-
da linha?

“se não se mostra esquiva”

Agora, para o terceiro verso, acordei disposto a usar as 
duas primeiras colunas da terceira linha:

“ou amputada em seu tendão / que em vidro raspa e 
risca”

E assim seguimos. Quase que indefinidamente. O impacto 
mais óbvio de um trabalho assim é que o leitor fica acuado, 
um pouco amedrontado diante de tantas possibilidades que 
se abrem. Labirinto, né, amigos? Uma coisa é você ruminar 
uma peça de Shxpr a vida inteira, achando coisa debaixo 
do tapete sempre que relê ou quando ouve um catedrático 
palestrar sobre o significado das roupas fora de medida em 

Macbeth. Outra, bem diferente, é manusear um texto que 
veio desmontado e sem um manual de instruções.

Penso que primeiro de tudo convém acordar cedinho, coar 
o café, respirar fundo e entender que nossa postura já não 
é mais a de desembaraçar um sentido preso nas malhas 
do texto. A teoria literária já tá bem cansada de ficar repe-
tindo que o texto artístico não é um bicho exótico que excre-
ta sentidos, mas, pelo contrário, é geringonça que produz 
sentidos ao ser ativada pelo toque sensível do leitor.

Os movimentos de construção de sentidos no labirinto do 
Guilherme são diversos, mas, diferente do que ocorre no 
labirinto da mitologia, não existe apenas uma saída. Isso 
é importante. O trabalho todo se estrutura com base em 
mais duas tradições fortes na poesia do ocidente: o soneto 
e a coroa de sonetos.

O primeiro, como acho que a maioria tá careca de saber, é 
uma forma fixa de quatorze versos que já foi colocada cara 
a cara com o silogismo: a argumentação do poema, com 
suas metáforas, imagens, sonoridades etc etc, se encadeia 
de tal jeito que quando chegamos no final, a chamada cha-
ve de ouro, tudo parece fazer sentido - e o leitor até suspi-
ra! Já a coroa de sonetos é uma estrutura mais robusta, em 
que um soneto principal semeia cada um dos seus versos 
no chão e dá origem a 14 novos sonetos, que, juntos, for-
mam uma só estrutura feliz e saltitante.

Os dois estão aí no labirinto do Guilherme. Note, por exem-
plo, que cada coluna ou cada linha, quando lidas de cabo 
a rabo, formam exatamente um soneto, inclusive com as 
rimas, bonitinhas. Se você levar em conta que, pra cada 
sessão do labirinto, são 14 linhas e 14 colunas, nós temos 
também, portanto, uma coroa de sonetos em potência.

O que o Guilherme faz é, de um lado, dar uma liberdade 
muito grande pro leitor, permitindo que ele fique que nem 
barata tonta indo de um lado pro outro, catando pedaços 
de verso e semeando ele mesmo novos poemas, e, de ou-
tro, desmanchar a estrela-guia que costuma nortear uma 
coroa e mesmo um soneto. Ou seja: quando chegamos no 
final da sequência, não tem uma chave de ouro que faça 
tudo fazer sentido e nem um soneto-mestre que sirva de 
coração para a sequência.

O sentido cresce de um jeito diferente nesse labirinto. Ele 
não segue passeio em linha reta e nem se reporta a uma 
instância superior. A figura que explica o jeito como o senti-

do habita o labirinto já não é mais a de uma raiz que viceja 
em tronco, galho, folhas, flores e frutos - e sim a de um 
rizoma. 

Rizoma é um termo botânico tomado de empréstimo pela 
dupla sertaneja de filósofos Deleuze & Guattari como for-
ma de explicar um modelo de conhecimento diferente da 
metáfora tradicional da árvore do saber. Rizoma é aqui-
lo que cresce pra tudo quanto é canto e de maneira a 
princípio desordenada, não fosse o fato de que se movi-
menta com base em estímulos produtivos.

É precisamente o que acontece aqui. Se você contrastar 
essa coroa labiríntica de sonetos do Guilherme com, por 
exemplo, a dupla coroa que o Leonardo Antunes publicou 
pela Patuá anos atrás, João e Maria, vai perceber clara-
mente que são dois modelos muito diferentes de constru-
ção estética. A meu ver, os dois muito bem realizados, só 
que fazendo sua mágica com truques distintos. Enquanto 
na coroa do Leonardo a estrutura dialoga de perto com a 
coroa de sonetos tradicional, visando criar, dentre outros, 
um belo dum contraste, com a coroa labiríntica do Guilher-
me o processo de criação de sentido até aparenta ser ca-
ótico, mas tem correndo em suas raízes uma seiva mais 
profunda que não se reporta a uma estrutura maior.

Esse modelo do rizoma é muito útil pra explicar o que dia-
bos é a navegação na internet. Você está lendo esse tex-
to daqui mas, se receber uma notificação daquela pessoa 
(aquela!...), vai abrir uma nova aba, assim como deve ter 
aberto uma ao clicar no parágrafo anterior pra saber mais 
sobre o livro do Leonardo. É ou não é? De um textinho bobo 
a gente clica aqui, clica dali e fica que nem macaco, de 
galho em galho. Quer dizer que sem rumo? Não! São estí-
mulos distintos que nos conduzem, pra não mencionar o 
nosso propósito como internautas.

Que seiva seria essa, então, a correr pelas raízes do labi-
rinto?

As duas imagens centrais são a do áporo e a de Antígona. 
O primeiro é o inseto que aparece no sonetilho do Drum-
mond: ele sai cavando num país bloqueado até o instante 
em que o labirinto se desata e uma flor, antieuclidiana, se 
forma. A segunda, a seu turno, é a da Antígona, a persona-
gem da mitologia que foi retratada na grande peça de Sófo-
cles. Obstinada, pé firme, ela diz, num trecho bem famoso, 
que a causa que defende (um enterro digno a seu irmão 
Polinices) não se submete aos desmandos do governo de 

Creonte. Creonte que se lasque. Ela se reporta a uma lei 
maior, a uma justiça maior.

O exemplo desses personagens é importante num poema 
que apresenta imagens tão difíceis de digerir. Seja lá que 
rumo você decida tomar, irá se deparar com palavras que 
falam de tortura e assassinato. Dá um nó na garganta. O 
leitor realmente fica que nem o insetinho, cavando, cavan-
do, sem direção, sem rumo, só cavando, cavando...

Mas sabemos que não é bem por aí. No poema de Drum-
mond o aparecimento da flor é surpreendente: “Eis que o 
labirinto...” E no poema do Guilherme? O labirinto também 
se desata em flor? Tem flor aí no meio?

Eu penso que sim. Mais uma vez, seja lá que rumo você 
decida tomar, irá se deparar com pequenos rastros de es-
perança que permeiam o labirinto, um deles, dos mais im-
portantes pra mim, o da ybyrapytanga, palavra tupi para 
pau-brasil (literalmente, madeira avermelhada). São uns 
encontros que convocam à ancestralidade e a raízes mais 
profundas. A pergunta que o leitor tem que fazer não é ape-
nas e genericamente a de como ler o texto, ou a de que 
caminho tomar, mas, antes, a de tentar entender o que leva 
um poema a falar tanto de “vida que anula a vida” quanto 
de “vida que gera a vida”.

O labirinto não é apenas textual. É isso. A leitura que defen-
do é que sua saída não está no texto em si e nem mesmo 
no aparecimento de uma flor antieuclidiana. Ele aponta o 
tempo todo para a Vida, para sentidos mais profundos que 
não se resolvem apenas nas bifurcações angustiantes do 
texto em si.

O labirinto não representa uma pirotecnia doida e nem tam-
pouco um divertimento letrado. Nas mãos do Guilherme ele 
funciona como aquilo que o Antonio Candido chamou de a 
vida em resumo, uma recriação de dilemas contraditórios e 
talvez até mesmo sem solução que se compõe de alusões, 
metáforas, imagens, sonoridades, mas também de indi-
víduos que realizam essa travessia em busca de sentido. 
Noutras palavras, os estímulos que ampliam o rizoma, a 
seiva que corre em suas raízes e até mesmo um jeitão típi-
co de crescer e produzir sentidos se explicam porque esse 
experimento tem como propósito ser uma imitação da Vida. 
Tome como base a seguinte passagem, no final da última 
coluna sobre o áporo:

antescreve o inescrito pra inventar
o ponto aonde tanto se destina
some na própria casca igual caruncho
nasce do nada ao nada igual caruncho

Acho que serve também como o tal manual de instruções 
que me queixei antes de não ter vindo com o texto. O pri-
meiro verso do trecho simula bem o mecanismo do labirin-
to: sempre, sempre um passo à frente, escrevendo o que 
a gente nem chegou a suspeitar que esteja escrito. E no 
entanto: “pra inventar / o ponto aonde tanto se destina”. 
Que ponto é esse?

Não tem resposta. Se fosse uma coroa tradicional, ou se se-
guisse o silogismo que mora na alma de um soneto, talvez 
até fosse mais simples dizer direitinho. Quando algo arrisca 
dar as caras, some logo em seguida na própria casca feito 
caruncho, cujo ciclo é do nada para o nada. O sentido do la-
birinto pelo jeito é bem por aí mesmo, tão difícil de capturar 
e, quando a gente acha que capturou, basta juntar as peças 
de um jeito ligeiramente distinto pra mudar muita coisa.

Sou da opinião, porém, que a imagem desse bichinho não 
está aí só pra falar do mecanismo do texto, mas também 
e essencialmente de um tipo de vida que transita das ca-
madas mais profundas para a superfície e que, em suas 
aparições momentâneas, carrega um pouco do avesso 
mas também um pouco da repetição, carrega um pouco 
do vazio mas também da flor, um pouco do desespero mas 
também da esperança, da morte mas também da vida. 
O labirinto não mais como um virtuosismo técnico e sim 
como uma representação de uma parte da vida como ela 
é. Dito pelo Ferreira Gullar num poema que serve bem de 
apoio na hora da leitura: “Não se trata do poema e sim do 
homem / e sua vida”. 

inesperadamente ininterrupta
sobre avessa: áporo-antígona

Gustavo Silveira Ribeiro

Nas suas inconclusas e desdobráveis Passagens, Walter 
Benjamin sobrepõe textos próprios e alheios, articula frag-
mentos díspares, impõe uma lógica não-linear à leitura. Ali, 
o pensamento renuncia à totalidade e à demonstração, 
preferindo antes os métodos esquivos da montagem e da 
exposição, formas ao mesmo tempo arcaicas e experimen-
tais do saber que se constrói em processo. Há, nesse li-
vro-limite, algo anterior à sintaxe da ciência moderna e da 
retórica. O adiamento sistemático do fim, o deslocamento 
de um centro, tudo se afasta dos rigores da causalidade. A 
própria autoria, compreendida como impressão inequívoca 
de si, não se confirma. A colagem benjaminiana estabele-
ce as bases, de certo modo recuperando práticas antigas 
e medievais da cópia e do reordenamento, de uma forma 
radical de escrita não-original. É um modo de pensar com 
e a partir das vanguardas. Para Benjamin, o texto, como a 
própria História, é uma “constelação saturada de tensões”: 
o passado e o futuro pulsam nele (que é sempre agora, 
presente imediato e urgente) como latências, entre a re-
memoração lutuosa e a esperança. As vozes e vidas disper-
sas de outras épocas entrechocam-se e se mantêm como 
promessa e impasse, retesando o fio da escrita, fazendo-
-o ser atravessado por um apelo redentor. Mesmo imerso 
em destroços e ninharias, fragmentos de textos e sentidos 
quase que completamente esquecidos, Benjamin se põe a 
recolher e empregar esses resíduos, atualizando-os; monta 
com eles, em novas e inesperadas aproximações, um corpo 
outro, irreconhecível e familiar. O novo surgido aí ecoa mil 
sons distintos sem se reconhecer plenamente em nenhum 
deles. Voltado para o passado, projeta-se sobre o momento 
da sua composição e mesmo além. Atinge, é certo, o nos-
so tempo. Seu legado inquieto e rebelionário também é o 
nosso.

Se recordo mais detidamente o Benjamin de Passagen-
-Werk é porque essa é uma das muitas associações (uma 
das muitas entradas) possíveis para os poemas que aqui 
reúne Guilherme Gontijo Flores. Sob o signo negativo (mas 
também dialético?) do avesso, os textos apresentam varia-
ções em torno de um conjunto limitado de versos e de ima-
gens, como num jogo de armar. A montagem é o método. 
Se Benjamin debruça-se sobre os restos ainda pulsantes 
da Paris do século XIX, no instante do florescimento terrí-
vel do poder fantasmático das mercadorias do capitalismo 
industrial, Gontijo Flores se volta para o fundo sem fundo 
da história brasileira, compilando e refazendo os seus in-
dícios, interessado na renovação continuada, embora zi-
guezagueante, dos seus pactos de morte e dilapidação: “a 
brisa/que sopra incêndio”. O poema insinua a relação (não 

causal, mas como sintoma e pulsão) entre o avanço sobre a 
madeira vermelha do pau-Brasil e a sabotagem das águas 
e terras do presente, ambas apoiadas, e isso é certo, no 
desgaste da “estranha carnadura” da pele índia ou negra. 
O gesto citacional das Passagens dá lugar às voltas pro-
priamente musicais, e mais sutis, dos poemas que giram 
em torno de uns poucos motivos, palavras e personagens. 
Drummond, Sófocles, Eliot se misturam à “carne estraça-
lhada” das palavras, consumindo-se e transformando-se. 
As pistas deixadas por essas referências não esclarecem o 
poema de Gontijo Flores, e isso se dá a ver já na justaposi-
ção de termos que forma o título: avessa: áporo-antígona, 
o impasse e a rebeldia juntos, expostos de ponta-cabeça, 
reversíveis, o inseto em busca de saída e a mulher que não 
deve perder os seus gritos (Anne Carson dixit). Nada disso, 
nem mesmo a “devastolândia” dá conta dos sentidos proli-
ferantes do poema, que se fazem de retalhos de imagens e 
de corpos, “braços decepados”, “ossadas infantis” e “arte-
lhos tronchos” em enjambements que adiam a conclusão 
do verso. Recombinados, cambiantes, os termos e peda-
ços dançam entrelaçados e expandem os seus tentáculos. 
A insistência das rimas participa do processo de modo a 
reforçar a clausura circular do procedimento e do mundo 
evocado. A destruição é seu ponto de partida e horizonte 
visível: “a escritura/bolor sobre a comida”. 

Ainda assim, a perspectiva da ruptura e da diferença (outros 
nomes possíveis para a redenção benjaminiana) também 
compõem a paisagem do poema: “a devida desmedida/
vida que gera vida”, contraponto ao horror. A reversibili-
dade pressuposta em todo o projeto repete, a seu modo, 
a passagem de um polo a outro, da catástrofe à sobrevi-
vência, da desaparição ao deslocamento dos corpos e das 
formas, que enfim se retiram de um lugar para sobrevir, 
refeitos, em outro. Nos livros anteriores do poeta já se ob-
servava algo semelhante, ainda que em contexto bastante 
diverso. carvão :: capim, por exemplo, encena também o 
“paese guasto” e seu desenlace – basta que se recorde 
um poema como “Solo”, com suas cenas de violência ur-
bana  e reafirmação da potência incontrolável do mundo. 
O remix dos restos de Tróia vai na mesma direção, na me-
dida em que o sampler, o modo ativo de intervir e emba-
ralhar os fragmentos do passado, traduzindo-os, se coloca 
como modo percuciente de retomar as cinzas e dar-lhes 
uso: do silêncio à nova (e estranha) música. Neste aves-
sa: áporo-antígona a lira se equilibra entre órgãos purulen-
tos e instrumentos cortantes. O adensamento do signo, no 
entanto, elemento fundamental do texto em tela, recusa a 
transparência mortífera da comunicação alienada e prefe-
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Do áporo à antígona, avessa de Guilherme Gontijo Flores 
reafirma a potencialidade da palavra poética para apontar, 
no apagamento das letras, o fortalecimento da voz que o 
poeta empresta em tempos de assombro, do gesto que a 
vida nega e a poesia resgata em luta cega e lúcida.

re, ao fim, fechar-se tanto à degradação das ruínas quanto 
à afirmação voluntarista de uma resistência que a própria 
poesia encarnaria em si, em sua mera existência. Para Gui-
lherme Gontijo Flores, o poema é desafio ético e estético, e 
como tal, provoca, intranquiliza, lança-se ao desconhecido: 
“antescreve o inescrito pra inventar/o ponto aonde tanto 
se destina”. 


