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Resumo: A poeta Orides Fontela é ainda pouco estuda pela crítica literária. Sua obra que 

contempla apenas cinco livros é concisa, tensa, sem enfeites e de cunho filosófico. Marcada pela 

originalidade, seus temas que vão da religiosidade cristã a mitologia grega, passando pelo 

questionamento do ser e a insistência em certas palavras/símbolos. Em Alba (1983), obra que 

nos propomos a analisar, observamos que saltam de boa parte de suas poesias uma preocupação 

com o fazer poético, com a palavra, com a página em branco. Inquietação que ora se explicita 

(como em Composição) e ora se camufla (como em Alba) exigindo do leitor/crítico/interprete 

um debruçar-se mais profundo sobre sua obra. 

Palavras-Chave: Orides Fontela, Alba, Metapoesia. 

 

Introdução 

O professor Fábio de Souza Andrade (1996), ao final de sua análise sobre o 

poema A musa quebradiça, de Jorge de Lima, assevera que: 

 
Como poeta, também o leitor de poesia precisa descer uma escada 

submarina, se despedir da familiaridade dos significados conhecidos 

para aprender a respirar sobre a água densa dos sentidos metafóricos 

entrelaçados, obscuros, mas genuínos. A recompensa é a descoberta 

de uma nova dimensão da linguagem: menos utilitária, menos 

corriqueira, hermética, difícil mesmo, mas preciosa em sua recusa da 

simplicidade óbvia desgastada (ANDRADE, 1996, p. 139) 

 

As mesmas palavras podem ser aplicadas a interpretação da poesia de Orides 

Fontela, que embora seja construída por poucos termos, aparentemente simples, sem 

grandes construções métricas e utilização de recursos de linguagem; nos exigem uma 

leitura árdua, insistente, que caminham por essa escada submarina e que a cada degrau 

vai revelando novas tensões e novas metáforas. 

Os quatro poemas aqui analisados: Alba, Composição, Bodas de Caná e Letes, 

embora tenham sido, num primeiro momento, escolhidos em relação a outras temáticas, 

nos levaram, após descermos alguns degraus dessa escada submarina, a refletir sobre 

um aspecto comum na obra: a preocupação com o fazer poético.  

I 
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Orides de Lourdes Teixeira Fontela nasceu em São João da Boa Vista (SP), em 

1940. De origem humilde, foi alfabetizada em casa e começou a escrever poemas aos 

sete anos de idade. Em 1955, cursa a Escola Normal de São João da Boa Vista, e no ano 

seguinte publica seus versos no jornal “O Município” daquela cidade. Em 1967, muda-

se para São Paulo (SP), onde ingressa no curso de Filosofia da Universidade de São 

Paulo – USP, formando-se em 1972. Trabalha como professora primária e bibliotecária 

em várias escolas da rede de ensino de São Paulo.  

Em 1969, publica seu primeiro livro: Transposição, com ajuda do seu conterrâneo 

professor Davi Arrigucci Junior. Em 1973, lança Helianto 1973, seguido por Alba, em 

1983, Rosácea, em 1986, Trevo, em 1988, que consiste numa coletânea de sua obra de 

1969 a 1988 e Teia, em 1996. 

Embora tenha sido reconhecida pela crítica literária como uma das grandes vozes 

da poesia contemporânea, sendo agraciada com o Prêmio Jabuti, em 1983. Fontela ficou 

conhecida pelo seu temperamento difícil e comportamento atípico. Viveu seus últimos 

anos na miséria e morreu em 1999, na Fundação Sanatório São Paulo, em decorrência 

de uma pneumonia.  

Sua obra é marcada por um tom de amargura lírica e seca. Sua poesia é 

descamada, sem enfeites, concisa, de uma dureza óssea e de cunho filosófico. Para o 

professor Alcides Cardoso dos Santos (2015) sua poesia traz a preocupação com o “estar aqui”, 

com a autodescoberta e descoberta de tudo, numa atitude de inquirição sobre o real. Em outras 

palavras, o olhar da poeta sobre o real não busca somente a desautomatização do estar no 

mundo, mas vê as coisas como acontecimentos nos quais o ser e a existência se aproximam em 

raros momentos de apreensão poética. 

II 

Alba, terceira obra de Orides Fontela, foi agraciada com o prêmio Jabuti em 1983. 

Contêm quarenta e sete poesias, em formas livres, linguagem enxuta e concisa, 

marcados por versos, na maior parte, curtos. Alcides Villaça (1992), no artigo Símbolo e 

acontecimento na poesia de Orides Fontela, afirma que os poemas de Alba consolidam 

a atividade de uma poeta para quem a poesia é uma tarefa do espírito e para o espírito. 

O professor ressalta, ainda, que grau de depuração da consciência poética que a 

escritora atinge nesse livro é o limiar de uma êxtase, por força de sucessivas e 
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progressivas representações, sejam elas do Absoluto, do silêncio, do esquecimento ou 

da purificação.  

O primeiro poema de Alba, ao que nos propomos analisar, leva o nome obra. A 

palavra, segundo o dicionário Houaiss (2004), é a primeira claridade da manhã; 

sinônimo de alva e de aurora. Pode significar também um gênero de poesia medieval 

cujo tema é a despedida de dois amantes ao romper da aurora. 

 

I  

Entra furtivamente  

a luz 

surpreendendo o sonho inda imerso  

                                         na carne. 

 

II 

Abrir os olhos. 

Abri-los 

como da primeira vez 

– e a primeira vez 

  é sempre. 

 

III 

Toque 

de um raio breve 

e a violência das imagens  

no tempo. 

 

IV 

Branco 

sinal oferto 

e a resposta do sangue: 

AGORA! 

  

Contudo, o poema de Orides Fontela parece aproximar-se mais do amanhecer do 

que do tema da lírica trovadoresca. Dividido em quatro versos, separados pelos 

algarismos romanos (I, II, III, IV), o poema não possui rimas nem métricas regulares. A 

separação das estrofes em algarismos romanos sugere não apenas a ordem de leitura do 

texto mas, também, a sequência das ações do eu-lírico. A cena, num primeiro momento, 

assemelha-se ao despertar de um sonho, no qual a luz do sol aos poucos vai surgindo e 

tornando-se cada vez mais forte, proporcionando o despertar do eu poético.  

No entanto, uma leitura mais atenta nos faz refletir sobre esse despertar. Na 

primeira estrofe a luz que entra disfarçadamente e que surpreende o sonho ainda absorto 

na carne, nos leva ademais ao lampejo súbito da mente (luz), ou em outras palavras a 
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uma inspiração, a um estalo, que ataca, espanta, vislumbra (surpreende) um 

pensamento, um ideal, um devaneio (sonho) que ainda não transformou-se, não 

aprimorou-se, não tornou-se arte, pois está imerso na carne.  

Na segunda estrofe o eu-lírico enfatiza o ato de abrir os olhos, expressão que no 

senso comum significa deixar de enganar-se, ou ver determinada pessoa ou situação de 

um modo diferente. Esse observar por outro viés, o eu poético sublinha que deve ser 

feito sempre como da primeira vez.  

Na terceira estrofe a luz que surge no início do poema parece figurar-se num 

relâmpago (raio breve), que num movimento suave (toque) proporciona a visão da 

violência das imagens no tempo. Sabemos que o relâmpago é um clarão rápido 

provocado por descarga elétrica entre as nuvens que se passa rapidamente, 

proporcionando uma imagem assustadora e violenta no breve instante que ocorre. 

Contudo, Fontela (1983) constrói esse quadro de maneira antitética, pois o raio surge 

com um toque, o que nos dá a sensação de leveza, suavidade, provocando, assim, uma 

tensão.  

A quarta e última estrofe é a estrofe composta pelo menos número de palavras e 

também, pela maior carga de significado. A cor branca significa paz, pureza e limpeza. 

É também chamada de "cor da luz" porque reflete todas as cores do espectro e também 

todos os raios luminosos, proporcionando uma clareza total. Seria, então, essa imagem 

que reflete a luz que entra furtivamente nos primeiros versos do poema? Mais que paz 

ou pureza a cor branca pode significar libertação do lado espiritual e pode, ademais, 

representar o papel em branco. 

Nesse sentido, podemos inferir que a última estrofe parece sugerir a imagem de 

uma folha em branco que se oferta para a escrita; o que nos conduz a uma comparação 

com o fazer poético. Assim, a luz que entra furtivamente no primeiro verso pode 

representar a inspiração, a ideia, a construção, o parto do poema ainda imerso na carne.  

Octávio Paz (1982), em O arco e a lira, afirma que a poesia parte de uma situação 

humana original, e essa consciência de sermos, de estarmos no mundo é feita por uma 

via, a qual o poeta chega à margem da linguagem. “E essa margem se chama silêncio, 

página em branco. Um silêncio que é como um lago, uma superfície lisa e compacta. 

Dentro submersas, as palavras aguardam” (PAZ, 1982, p. 179). Parece-nos, que esse 
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branco, esse sinal oferto na poesia de Orides é a via que Paz (1982) chama de margem, 

margem de um lago na qual “as palavras submersas aguardam” (PAZ, 1982, p. 179), e 

que o poeta precisa descer ao fundo, calar, esperar até que a “palavra poética brote 

depois de eras de seca” (PAZ, 1982, p. 179). Esse brotar é, para o crítico, o próprio ato 

poético, que constitui não apenas uma interpretação, mas uma revelação da nossa 

condição.  

Destaque-se que concepção do fazer poético em Alba é tratado com urgência, pois 

vem acompanhado do advérbio de tempo “agora”, grafado no último verso em letras 

maiúsculas. Diferentemente desse caráter de emergência, “Composição” enfatiza o 

árduo e longo trabalho do escritor. 

 
Compor os pomos 

                   – exatamente –  

                                           até 

que os signos   

                       – deiscentes –  

                                                transfigurem-se 

 

Compor os pomos 

                             até 

a anárquica primavera. 

 

Compor          transpor 

                até  

a rosa única 

– múltiplo 

   espanto.  
 

A poesia é composta por três estrofes. Os versos são livres, sem rimas e métricas 

regulares. Além disso, a organização visual do poema aproxima-se do estilo cubista. 

Essa vanguarda artística que surgiu primeiramente na pintura, no início o século XX, 

com o espanhol Pablo Picasso, cuja representação da realidade de forma não linear, foi 

transportada para a literatura através de uma preocupação com a disposição gráfica do 

poema, de maneira a fazer com que o espaço branco da folha passe a fazer parte da 

obra, sugerindo muitas vezes imagens sobrepostas e/ou multifacetadas, marcadas, 

também, pela economia de palavras e o predomínio dos substantivos. 

 Composição caracteriza-se pela economia de palavras e principalmente de 

verbos, são três ao longo do texto (compor, transfigurar-se e transpor), sendo que o 
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verbo compor repete-se duas vezes. A estrutura visual do poema, se observada na 

posição horizontal, assemelha-se ao formato de um pomo
2
, uma maçã, por exemplo, 

conforme sugere o verso que inicia e se repete no poema “compor os pomos”. 

Quanto ao conteúdo do poema, o título “Composição”, significa a organização das 

partes de um todo, disposição, arrumação. Pode significar também uma criação artística; 

e, embora, o termo seja mais usual na música, podemos também atribuí-lo a literatura, 

sugerindo ao poema um caráter metapoético. Nessa verve, desvelaremos as metáforas 

desse poema na busca dessa peculiaridade.  

Na primeira estrofe destacamos a palavra pomo, cujo significado morfológico diz 

respeito ao pseudofruto formado pelo ovário envolvido pelo receptáculo floral, carnoso 

e muito desenvolvido, e que é a porção comestível de frutos como a maçã e a pêra. Em 

outras palavras, além do fruto é a parte da planta onde também fica a semente. Assim, 

os pomos no poema devem ser compostos até que aquilo que os representa (signos) 

transfigurem-se em frutos maduros que se abrem liberando as sementes (deiscentes). 

Na segunda estrofe, a palavra primavera nos leva a mais de uma interpretação. 

Além da estação do ano, pode significar, também, a primeira fase da vida, a infância ou 

a juventude. É acompanhada pelo adjetivo anárquico, que de acordo com o dicionário 

Houaiss (2004) é o que está confuso, sem ordem, desorganizado, caótico. Criando ao 

verso uma tensão, pois ele é semanticamente contrário à ordem que rege a primavera 

sob os auspícios da natureza.  

Até então, a composição exalava uma atmosfera de organização, de método e até 

mesmo disciplina, que denotaria o processo natural da formação e maturação do fruto e, 

por associação sugestiva, o processo de trabalho do poeta que culminaria na realização 

do poema como obra acabada, lapidada. Porém, a expectativa do leitor de um processo 

calmo e organizado de maturação do fruto/composição do poema é traída pela 

primavera que traz, na profusão de vida e cores que a caracteriza, também a anarquia.  

Dessa forma, a anárquica primavera se torna o ponto de mudança na expectativa 

do leitor de um resultado esperado no qual o pomo/signo foi transfigurado e resultou no 

fruto/poema que encarnaria a beleza poética. Diferentemente, a anarquia se apresenta 

como resultado da deiscência e produz o resultado inesperado da última estrofe, na qual 

                                                           
2
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comestível.  
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a composição, em sua forma infinitiva, aparece justaposta à transposição, também na 

sua forma infinitiva, “Compor transpor”.  

Na última estrofe, não há mais a figura do pomo, mas da rosa única. Parece-nos 

que houve uma transformação: o que era semente tornou-se a planta. Enfatizando o 

caráter de transfiguração da composição artística. Composição esta que é intensificada 

nas três estrofes pela conjunção até, indicando o árduo processo de criação da 

obra/poema. Obra (rosa única) esta que causa um múltiplo espanto, dada sua potência 

de significação/transformação. 

Essa transformação é redirecionada para um dos símbolos mais importantes do 

mundo ocidental: a rosa. Geralmente, associada ao amor, ela pode estar também ligada, 

nas tradições esotéricas, ao segredo e ao silêncio. Nesse sentido, a rosa mística, que 

guarda o silêncio e o mistério, é invocada como a figura da trans-posição que o poema 

realiza, isto é, o ponto de chegada do poema não é a forma acabada, o belo ou o 

fruto/poema e sim o espanto, e, que além de ser espanto, não é único. Sendo mistério, a 

rosa única do poema nos parece ser o ponto de chegada da palavra poética, o silêncio, 

outra face do signo poético, seu re-verso, sua outra face jamais visível ou pronunciável, 

silêncio como abertura deiscente do poema ao ser que, sem a palavra poética, “nem 

simplesmente existe”. Dessa forma, pomo e rosa em Composição são metáforas 

respectivamente de palavra e poesia; que no poema discorre sobre o processo do fazer 

poético. 

Assim como o pomo e a rosa surgem em Composição como elementos/signos que 

revelam a o ato poético, outras metáforas emergem em Alba a fim de evidenciar ou 

ocultar a metapoesia. Nessa última perspectiva, temos Bodas de Caná, que numa 

primeira leitura parece tratar-se apenas da temática religiosa.  

  

I 

Da pura água 

criar o vinho 

do puro tempo extrair 

o verbo.  

 

II 

Milagre (anti- 

milagre) 

era tornar em água 
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o vinho 

vivo.  

 

III 

A água embriaga 

mas para além do humano: no amor 

simples.  

 

IV 

Para os anjos a 

água. Para nós 

o vinho encarnado  

sempre. 

 

Bodas de Caná faz referência ao episódio bíblico narrado no Evangelho de João 

(João 2:1-11), no qual Cristo realiza seu primeiro milagre: o da transformação da água 

em vinho. Nessa perícopa, Jesus e seus discípulos são convidados para um casamento 

em Caná, na Galileia, quando no decorrer da festa, acaba-se o vinho e Jesus, a pedido de 

sua mãe, Maria, realiza o milagre.  

O poema, embora não possua rimas, é marcado por assonâncias nos vocábulos: 

água – embriaga; vinho – vivo; simples – sempre, produzindo certa musicalidade no 

texto. Sem métrica regular a poesia está dividida em quatro estrofes marcados pelos 

algarismos romanos I, II, III e IV.  

A primeira estrofe retoma duas passagens bíblicas. A perícopa sobre as Bodas de 

Caná, sobre a transformação da água em vinho, já mencionada anteriormente nos dois 

primeiros versos. E, ao Evangelho de João, nos dois últimos versos que diz: “No 

princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus [...] E o Verbo se 

fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, 

cheio de graça e de verdade” (João: 1: 1-14). Nesse episódio é narrado a Criação de 

Deus: a terra, o homem, os animais, a natureza.  

O verbo no Evangelho de João é Deus, é divino. E é comparado na poesia de 

Orides Fontela como uma criação divina. Assim, temos na primeira estrofe dois 

acontecimentos extraordinários. A transformação da água em vinho e a transformação 

do puro tempo em verbo. Processo feito pelo poeta e que desdobra-se, ao mesmo tempo, 

como um meta-poema e uma metáfora do processo admirável de criação artística. 

Inserindo, ademais, a obra da artista dentro da tradição na medida em que retoma o 

cristianismo. Embora, não se trate de um poema religioso.  
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Tal processo nos remete novamente aos estudos Octávio Paz (1982) sobre a 

poesia. Para o ensaísta e poeta mexicano a criação poética, assim como a religião, são 

revelações, que tendem a realizar de uma vez para sempre a possibilidade de ser que 

somos e que constitui a nossa própria maneira de ser. São, portanto, processos de 

transcendências, de retorno a origem. Origem essa, que é sugerida no poema, ao mesmo 

tempo, como religião e criação artística (metapoema). 

Na segunda estrofe o eu lírico questiona ciência e religião, pois propõe outro 

milagre, ou anti-milagre grafado entre parênteses que é a transformação do vinho em 

água. Processo químico possível para a Ciência, mas que poderia ser interpretado como 

um “não milagre”, algo não divino, pela religião. E construindo essa proposição inversa 

ao episódio bíblico, a escritora nos leva a questionamentos filosóficos, construindo uma 

poesia metafísica.  

As terceiras e quartas estrofes continuam a produzir no leitor indagações 

filosóficas e jogando, também, com diferentes campos semânticos como “a água 

embriaga”. Já, na última estrofe o eu lírico complementa a ideia da terceira, ao afirmar 

que a água é para os anjos, reforçando seu sentido de pureza. Em seguida, atribui aos 

homens “o vinho encarnado / sempre”. O verbo encanar é polissêmico, significando “dá 

cor a” quanto “penetrar o espírito em corpo. O segundo sentido nos parece mais 

pertinente no texto, afinal, o homem é carne. Nesse viés, há uma quebra da visão 

transcendental, e uma afirmação da ideia metafísica. 

Destaque-se, que o poema é marcado por ideias e palavras antitéticas: água X 

vinho; homem X Deus; milagre X anti-milagre; religião X ciência. Característica que se 

aproxima da arte / literatura barroca, imagens de contrários, ora em conflito, ora em 

fusão. Contudo, difere-se dessa pela simplicidade e despojamento da linguagem. 

Reforçada pelo último verso de cada estrofe que forma a frase “O verbo vivo simples 

sempre”.     

Frase, que nos leva a perceber uma constante preocupação com o fazer poético, o 

qual parece perpassar por toda a obra da autora.  Em alguns poemas com mais ênfase, 

como em Composição, em outros de modo quase enigmático, como se deixasse pistas 

para o leitor, como ocorre em Bodas de Caná, Alba, ou mesmo em Letes, a poesia que 

fecha o livro, conforme iremos analisar agora.  
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Ó rio 

subterrâneo ao ritmo 

do sangue 

 

ó água 

frígida clara 

que elimina toda a sede 

 

ó água abissal 

sem gosto 

nem vestígio algum de tempo 

 

ó fonte 

sem mais música audível: água 

                                           densa 

que nos limpa de todas 

as palavras. 
     

O poema é composto de quatro estrofes, também sem métrica e rimas regulares. O 

título Letes faz referencia ao rio Lete da mitologia grega, que é um dos rios do inferno 

de Hades, no qual os mortos se banhavam e esqueciam sua existência anterior. O curso 

de água também aparece na Comédia de Dante, localizado no purgatório, onde as almas 

penitentes se banham e se purificam para que possam ter acesso ao Paraíso. Assim, o 

flúmen pode ser interpretado tanto como “rio do esquecimento” quanto como um lugar 

de passagem, um degrau para se atingir uma conquista.  

Como no Lete da mitologia, o rio de Orides Fontela também sugere um “lugar” de 

passagem e de transformação. Lugar, aqui entre aspas, pois não se trata de um lugar 

físico e real, mas um lugar abstrato, num plano utópico. O Letes apresentado na 

primeira estrofe do poema não é subterrâneo ao chão como na Divina Comédia; mas 

segundo Houaiss (2004) “que existe secretamente” ao “movimento regular e periódico 

no curso” (ritmo) do “viver, da existência” (sangue). 

Em seguida é apresentada uma série de características a esse rio. No segundo 

parágrafo sua água é limpa e fresca e mata toda a sede, tendo um aspecto positivo. Já no 

terceiro parágrafo, o afluente é retratado com carga negativa, pois sugere a ideia de 

abismo, de mistério, de profundidade (abissal). E ao mesmo tempo em que exibe a 

propriedade natural da água (sem gosto), resgata, também, sua vertente filosófica; pois a 

água sem “vestígio algum de tempo”, não tem memória, e se não há memória ela volta 
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sempre ao princípio; ou seja, sempre se transforma. Seria, então, esse o aspecto abissal 

da água? A de sugerir um salto na profundidade dos questionamentos humanos?  

Na quarta estrofe, a fonte perde uma de suas propriedades: a de ter som que 

assemelha-se a música; e ganha outra incomum: a de ser densa. Ou seja, que é grossa, 

profunda, escura, pesada. Intensificando as tensões no poema, pois, ao mesmo tempo 

em que o rio carrega aspectos positivos: claro, fresco, que mata a sede; também, traz 

aspectos negativos: denso, abissal, sem som. Contudo, é esse curso d’água antitético 

responsável por remover todo conteúdo (limpar) de palavras do eu lírico. Levando-nos, 

novamente, a uma interpretação metapoética. Pois o Letes do eu poético, sugere um 

lugar de conflitos profundos que conduz a uma transformação em palavras, ou seja, 

poesia.  

Octavio Paz (1982), em O Arco e Lira, assevera que “A experiência poética é o 

abrir das fontes do ser.” (1982, p. 189), ser esse que parece-nos abrir-se e transformar-se 

em poesia (palavras) em  Letes. O crítico afirma que o sentido último de todo fazer 

poético é transcender a nossa condição de vida e morte, pois revela a nossa condição 

original, que é a revelação de nós mesmos, criando o poeta, o ser. “A poesia nos abre a 

possibilidade de ser que todo nascer contém; recria o homem e o faz assumir sua 

verdadeira condição, que não é separação vida ou morte, mas uma tonalidade: vida e 

morte num só instante de incandescência” (PAZ, 1982, p. 190). Ser que é criado em 

breves instantes em Alba, Composição, Bodas de Caná e Letes, conforme vimos acima. 

 

Considerações Finais 

Das primeiras leituras as e árduas últimas análises podemos perceber uma poeta 

madura, cuja poesia perpassa por várias temáticas, das mais simples as mais complexas, 

das coisas aparentes banais ao resgate da tradição literária, filosófica e religiosa. Uma 

poesia que trata do silêncio, do ser, da memória, da página em branco, da vida. E que 

por traz da simplicidade e economia de vocabulário, sem muitos rebuscamentos 

poéticos, nos conduz a uma reflexão sobre a poesia e o fazer poético. 
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