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RESUMO

O presente trabalho almeja essencialmente demonstrar como algumas estruturas
antropológicas do imaginário, teorizadas pelo pensador francês Gilbert DURAND,
projetaram-se de maneira notável na obra poética da poeta brasileira Orides FONTELA.
Sobretudo nos será muito caro demonstrar de que forma ocorre essa projeção e
vivificação através de uma imaginação que não apenas materializa alguns arquétipos
fundamentais da imaginação humana mas busca organizá-los por meio de poemas
originais na sua forma de apresentar o discurso poético, dando aqui uma contribuição
diferente do discurso mítico ou religioso, lugares privilegiados, desde sempre, onde
também se manifestam as funções simbólicas.

Palavras-chave: Fontela, Orides. Poesia brasileira. Crítica e interpretação.
Literatura Brasileira.



ABSTRACT

The present work seeks essentially to demonstrate how some anthropological structures
of the imaginary, theorized by the French thinker Gilbert DURAND, projected themselves
in a noticeable manner in the poetic work of the Brazilian poet Orides FONTELA. Chiefly
we will demonstrate with great care in what way this projection and vivification occur
through an imagination that not only materializes some fundamental archetypes of the
human imagination, but also seeks to organize them through original poems in its form of
presenting the poetic discourse, giving here a different contribution of the mythical or
religious discourse, privileged places, since always, where the symbolic functions also
manifest themselves.

Key-words: Fontela, Orides. Brasilian poetry. Critical and interpretation. Brazilian
literature.



RÉSUMÉ

Le travail présenté vise essentiellement à démontrer comment certaines structures
anthropologiques de l’imaginaire, théorisées par le penseur français Gilbert DURAND, se
sont notablement répercutées sur l’œuvre poétique de la brésilienne Orides FONTELA. Il
nous sera avant tout important de montrer de quelle forme ont lieu ces projection et
vivification par une imagination qui ne matérialise non seulement certains archétypes
fondamentaux de l’imagination humaine, mais cherche à les organiser grâce à des
poèmes originaux dans leur façon de présenter le discours poétique, apportant une
contribution différente du discours mythique ou religieux dans lesquels se manifestent,
depuis toujours, les fonctions symboliques.

Mots clés.: Fontela, Orides. Poésie brésilienne. Critique et interprétation. Littérature brésilienne.
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NOTÍCIA BIOGRÁFICA

INICIAÇÃO

Se vens a uma terra estranha
curva-te

se este lugar é esquisito
curva-te

se  o dia é todo estranheza
submete-te

—  és infinitamente mais estranho.

Orides Fontela

Antes de adentrarmos propriamente no nosso trabalho, e por ele tratar de
uma poeta não muito conhecida, faremos uma breve apresentação acerca da
autora bem como de suas obras publicadas. Orides de Lourdes Teixeira
FONTELA, filha única, nasceu a 21 de abril de 1940, na cidade de São João da
Boa Vista, estado de São Paulo, filha de Álvaro Fontela (operário) e de Laurinda
Teixeira Fontela (dona de casa), analfabetos, que lhe transmitiram sífilis. Mudou-
se para São Paulo no final de 1966, iniciando o curso deilosofia em 1968, na
Faculdade de Filosofia da USP, tendo se diplomado em 1972.  Foi professora de
pré-primário. Trabalhou como bibliotecária na E.E.P.G Profa. Marisa de Mello, Vila
Aricandura, bairro periférico de São Paulo. A revista VEJA, maior semanário
brasileiro, revelou que ela teria tentado suicídio, no final dos anos 80, incendiando
a casa onde morava. Em 1990, alcoolizada, foi internada numa clínica de doentes
mentais. Solteira, sem filhos ou parentes próximos, faleceu em 02 de novembro de
1999. A pequena, mas importante, obra da poeta compreende os seguintes livros
de poesia:

Transposição, São Paulo: Instituto de Espanhol da USP, 1969.
Helianto, São Paulo: Duas Cidades, 1973.
Alba, São Paulo: Roswitha Kempf  Editores, 1983.
Rosácea, São Paulo: Roswitha Kempf  Editores, 1986.
Teia, São Paulo: Geração Editorial, 1996.

Reconhecida como uma das grandes vozes da poesia contemporânea, em 1983 Orides
FONTELA foi agraciada com o Prêmio Jabuti, o mais prestigioso prêmio, na área de literatura, do
país. Infelizmente ficou mais conhecida pelo seu temperamento difícil e pelo comportamento
atípico, manifestando-se principalmente numa complicada incompatibilidade com tudo e com todos
os que não estivessem de acordo com o que pensava; intolerância que a empurrou para uma quase
absoluta solidão.



Caída numa situação de grande miséria, findou por habitar um pequeno
apartamento emprestado por uma entidade de estudantes, localizado num dos
lugares mais agrestes e insalubres da cidade de São Paulo, reputado pelo
ensurdecedor barulho e pela poluição.

Enfim, foi internada com uma pneumonia, vindo a falecer pouco tempo
depois. E, se não fosse a intervenção de um amigo, teria sido sepultada como
indigente.



Não sei onde estou, nem sei
quem sou agora neste ontem
de neblinas e alucinações.
Vozes antigas de mim se
apossam
e me vejo vassalo de ecos
e ressonâncias em turbilhão.

Mário da Silva Brito

Não sei a hora, mas sei que há a hora.
Fernando Pessoa

[...] o que essa poesia não é: não é metafísica – como querem
alguns. Não é feminismo – como imaginam outros. Não é filosofia
nem tomada de partido. É palavra pensante e pensamento
falante. É poesia. Não basta ?

        Marilena Chauí
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1 INTRODUÇÃO: DAS FRONTEIRAS ENTRE ARTE POÉTICA E IMAGINÁRIO

1.1 FISIONOMIAS: DO DESENHO COMO ESCRITURA

O título TREVO1, constituído de quatro livros, e que enfeixa a produção

da poeta Orides FONTELA do período 1969-1988, apresenta logo no verso da primeira

página um desenho da artista plástica brasileira  Mira Schendel:

Este desenho abstrato, de uma elegante simplicidade, aparentando-se quase a um

desenho infantil, no seu tosco minimalismo de um lápis que parece não ter querido sair do

papel antes de concluir suas linhas curvas, sugere um isomorfismo para com a obra da poeta.

Aparentemente os traços configuram apenas um círculo ovóide; porém,  quando

nos detemos mais um pouco sobre a imagem, constatamos que algumas linhas da grafite

foram marcadas com mais força, tornando-se mais negras e sugerindo um certo volume, como

a querer engendrar uma terceira dimensão, ou seja, como a buscar fazer-se esfera. No

retângulo branco do papel, como sabemos, o círculo está submetido apenas a duas dimensões:

comprimento e largura. A sutil agressividade do gesto de riscar sugere uma busca de um outro

1 Trevo. São Paulo: Duas Cidades, 1988.
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espaço - a profundidade -, fazendo com que o desenho deixe de ser círculo e passe a ter uma

superfície esférica.

O desenho, de um despojamento absoluto, evocando a espontaneidade dos riscos

ingênuos das crianças ou a gestualidade dos movimentos sem premeditação, serve de

emblema à segunda dimensão, de incorporar o espaço na obra da poeta. A poesia, desde

sempre, e ao longo da história da literatura, foi estruturada a partir da categoria de tempo. Os

grafemas escritos no papel não representam os fonemas, pois estes não passam de signos

arbitrários, como bem demonstrou a lingüística saussuriana. Outrossim, a poesia lírica,

quando do seu surgimento, e até certo tempo, era escrita para ser cantada ou declamada,

juntamente ao canto e à dança.

Com efeito, a categoria de espaço foi incorporada à poesia de Orides FONTELA

através de um bem astucioso artifício: a diagramação das palavras, dos versos e das estrofes

no espaço em branco do papel. O branco da página funciona como um lugar capaz de

engendrar, através de diversas modulações, não apenas o silêncio ou uma pausa requerida pela

semântica do poema, mas também toda uma sorte de significantes, que contribuirão para a

consecução do signo poético. Este será o resultado da leitura dos fonemas (audição) e da

espacialização do texto no papel (visão). Nesse sentido, podemos afirmar que essa poesia

refrata uma interpretação subordinada unicamente à semântica, na medida em que a

construção dos eventuais sentidos do poema, durante o ato de leitura, apelará

simultaneamente para a audição e para o olhar. Ou seja, o signo poético vai se organizar numa

instância que tenha o significante impresso no papel (a mancha negra dos grafemas no espaço

em branco) como lastro para a configuração dos eventuais sentidos. O poema adquire uma

dimensão áptica2, na medida em que procede a um refinado processo de iconificação do texto.

Os ícones, segundo PEIRCE (1990), podem ser divididos em duas subclasses, as Imagens e os

Diagramas. O lingüista JAKOBSON (1991, p.105) nos esclarece:

Na imagem, o significante representa as “qualidades simples” do significado,
enquanto que no diagrama a semelhança entre o significante e o significado
concerne apenas às relações entre suas partes.

2 No original, em grego, a raiz de áptica significa « não alado, sem penas, que não voa » ; o que permanece ao
alcance : « palpável, tangível » ; no caso específico da poesia de Orides FONTELA, é aquilo que se pode « tocar,
alcançar, perceber, enteder », ou seja, é o que o sentido da visão « toca », enxerga, constata.
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Orides FONTELA, diferente de Apollinaire, com seus caligramas imitando ou

sugerindo os objetos tematizados nos poemas, optou por constituir toda uma série de

diagramas nos textos. O diagrama difere da imagem porque não é uma transcrição ipsis literis

do denotatum, mas considera suas partes, estilizando o objeto evocado e sugerindo ao leitor o

objeto ou símbolo que diga respeito ao núcleo ideativo tratado no texto.

Surgida na cena literária brasileira numa época bastante crítica – o regime militar

havia se instaurado no início de 1964 –, a autora destoa de outros poetas da sua geração, para

quem a literatura deveria estar comprometida com o momento histórico da sua produção. Ela

não se deixou atrair por preocupações sociais, permanecendo com uma certa indiferença face

ao conturbado tempo que a viu surgir como escritora, embora saibamos que toda poesia de

qualidade sempre acaba por refletir, de uma forma ou de outra, a vida social e o momento

histórico no qual é plasmada.

Assim, destoando de muitos poetas da sua geração, em cujas obras é possível

detectar influências ou alquimias, mormente nas que buscavam engajar a poesia nas lutas

sociais, Orides FONTELA escolheu seguir um caminho vincadamente pessoal, obtendo dessa

independência resultados extremamente interessantes, do ponto de vista estético, na medida

em que conseguiu conciliar diversas tradições e movimentos da literatura brasileira.

É necessário acrescentar dois elementos integrantes da escritura da poeta que nos

possibilitam afiançar o valor estético, o qual, por sua vez, está atrelado a uma dimensão

antropológica dessa poesia. O primeiro é explicitado a partir do momento em que sua poesia

tolera uma tradução, como prova sua versão para o francês, permanecendo como

representação simbólica de valor independente da cultura e do tempo histórico nas quais foi

plasmada, sobretudo quando observamos a sua recepção por parte de pessoas com um

repertório literário e cultural mais elevado. Nesse sentido, queremos falar de uma

universalidade não apenas como valor que transcende o tempo e o espaço nos quais foi

produzida aquela poesia, mas também no que diz respeito a uma contribuição ao sistema

poético ocidental, na medida em que incorpora uma série de soluções novas ou diferentes para

temas constantes da nossa lírica. O segundo elemento é a capacidade da poeta organizar

formas simbólicas por meio de uma linguagem plena de beleza e elegante sobriedade,

permanecendo como fonte inesgotável de sentidos, mesmo depois de repetidas leituras. Suas

metáforas, consubstanciadas a partir de meios parcimoniosos, contribuem para vivificar a

imaginação, evidenciar imagens desconhecidas ou esmaecidas e fazer circular símbolos

partilhados que dizem respeito ao patrimônio individual e coletivo.
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Sendo a autora advinda de família de operários, em que os pais não tiveram uma

formação escolar mínima, tampouco tiveram acesso a um maior cabedal de informações, a

poesia emanada num contexto tão pouco propício só pode ser explicada a partir de uma

profunda necessidade íntima, só pode ser compreendida como uma espécie de demanda de

formas buscando consubstanciar-se em linguagem. Sem dúvida, o fato de Orides FONTELA

ter ascendido à universidade, fazendo o curso de Filosofia, malgrado condições plenas de

negativas, contribuiu para que a dimensão intelectual se impusesse como fator de grande

importância. Mas como um temperamento tão frágil e inapto à convivência cotidiana com

suas vicissitudes, conformando uma personalidade de total desalento e desprezo para com a

existência e para com as pessoas, poderia ter tamanha força de vontade e prosseguir na

empreitada de escrever livros? Quem sabe, podemos pensar como Bachelard (1991), para

quem a “literatura é uma função de suplementação. Torna a dar vida às oportunidades

fracassadas”.3 Não que a poesia orideana tenha se limitado a ser apenas uma espécie de

válvula de escape possibilitadora de um espaço de fuga da realidade, servindo para suprir as

falhas e os fracassos de uma vida marcada por um destino funesto e ostensivamente firmado

na falta de sorte. Vale lembrar  que a sua poesia se ancora justo numa lucidez cortante, por

vezes aguda, de tanto mergulhar naquilo que desde muito consideramos como matéria de

esquecimento, como temas evitados para não tornarem a existência ainda mais trágica.

Pensamos que a poesia de Orides FONTELA é, antes de tudo, a manifestação

eloqüente de uma necessidade interior de expressão e organização de formas potencialmente

aptas a se expressarem em alguma espécie de linguagem, em alguma espécie de materialidade

que contenha algo que se gestava no contato de uma subjetividade ferida por uma realidade

mesquinha e aziaga, e sobretudo negadora de desejos, mesmo que tais anseios se

restringissem às coisas do espírito – a vontade de se fazer conhecida como poeta,  por

exemplo4.

Em suma, o que queremos dizer é que a literatura tem se constituído como lugar de

um discurso organizado essencialmente a partir do substrato imaginativo, ou seja, lida com o

3 BACHELARD, 1991, p. 77.
4 Queremos dizer com isso do exercício da literatura como uma afirmação da existência, malgrado o insosso do
vivido e o trágico de nos sabermos impotentes diante dos limites bloqueadores do que idealizamos como nossa
completude, afirmação que a literatura em várias obras sempre fez questão de proclamar. Podemos evocar como
exemplo o sim como a última palavra encerradora da novela da escritora Clarice Lispector, A HORA DA
ESTRELA, obra de caráter extremamente trágico, mas que não se escusa a aquiescer diante do ímpeto das forças
da vida. Também podemos lembrar o final  do livro ULYSSES, de James Joyce, no qual  há toda uma profusão
de sins, reafirmando o combate da vida diante das vicissitudes do cotidiano sempre  pleno de nãos. Outra obra
que também finda afirmativamente é o romance de Elisa Lispector CORPO A CORPO, cujo “Amém”, posto
isoladamente no último parágrafo, soa como uma submissão paciente diante da experiência fracassada do amor
da qual trata o romance.
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poder da imaginação, do sonho, da fantasia, que renova e refresca a existência, sem a qual

seria ainda mais difícil cada um cumprir as responsabilidades requeridas por uma presença no

mundo. A literatura parece deter uma autoconsciência de que a vida é a senhora do lugar, e

que esse movimento de saída não passa de uma atitude devaneante “da doida da casa”5. De

outra parte, a literatura compreende que a linguagem tem seus limites de expressão da

realidade, posto que não pode alcançar as múltiplas e contraditórias dimensões de uma

subjetividade. Malgrado esses limites, a literatura, como toda a arte, se funda e aparece como

espécie de confissão de que a vida não é suficiente. E essa insuficiência parece gerar uma

necessidade intelectual e/ou subjetiva arraigada na psicologia mais profunda de um ser, sendo

capaz de superar todos os obstáculos impostos por uma sociedade nem sempre simpática aos

produtos emanados do espírito, dos objetos que não detêm uma função utilitária. Obstáculos

não apenas de desconhecimento ou desdém, mas -  o que é deplorável - a ausência de

condições materiais mínimas para a sobrevivência.

Gostaríamos de enfatizar o diferencial da poeta em relação ao uso das imagens

manipuladas desde sempre pela  lírica ocidental. Pensamos que Orides FONTELA não apenas

manuseou os principais  topoi do nosso sistema literário, sendo capaz de, numa época tão

tardia, conseguir dar-lhes um tratamento novo, mas, principalmente, organizou, através do

logos poético, todo um cansaço do final do século XX. É interessante chamar a atenção para o

fato de ela ter articulado um discurso pautado na desafeição pelo autobiográfico, por uma

permanente recusa a um subjetivismo ultrapassado, manifestando-se numa poesia impessoal,

sem apelos a emocionalismos superficiais. Quem sabe tenha, com esse recurso, como já

dissemos, alçado sua escritura a uma universalidade que poucos atingem, numa maior sintonia

com o espírito da época? De outra parte, conseguiu que alguns símbolos já milenares, no

contexto da poesia, adquirissem um novo efeito, incorporando ao sistema poético imagens

novas plenas de sugestões e belezas.

Enfim, o desenho aparentemente infantil aposto no início, na verdade expressa um

requinte estilístico e metafísico, na medida em que busca, através da sua contenção e

sobriedade, fazer significar a procura de incorporar uma nova categoria ao poema sem que

para isso tenha que pedir empréstimo a procedimentos pertencentes a outro código, como a

pintura, por exemplo. A poesia permanece como arte verbal, inclusive não se eliminando o

verso, mas redimensionando-o no branco da página.

5 Expressão cunhada pelo pensador francês Gilbert Durand: la fole du logis.



24

Sendo assim, a atitude do leitor não será jamais passiva, nem, muito menos,

desatenciosa. A disposição espacial dos vocábulos e dos sintagmas no branco do papel

demanda um trabalho paciente e atencioso de observar e compor um eventual sentido.

1.2 A POESIA COMO MARCA D’ÁGUA DO IMAGINÁRIO

Essa aludida preocupação com a dimensão de espaço se desdobra numa série de

implicações na poética de Orides FONTELA, as quais ao longo do nosso trabalho teremos

oportunidade de demonstrar. A poesia se instituiu como espaço no qual se quedou todo um

sistema de símbolos apreendidos do Imaginário, fazendo emergir estruturas integrantes do

patrimônio da humanidade e comprovando, por meio de variações sobre temas restritos, que a

imaginação poética se  constitui como numa forma própria de apreensão e recriação da

realidade. Quer dizer, através do onirismo poético, engendrado em metáforas, a poesia pesca

imagens que estão mergulhadas na psicologia mais profunda, tanto a individual quanto a

coletiva. E aqui podemos evocar uma das maiores virtudes da poeta: a passagem do

vivenciado – real ou imaginário – para a palavra poética, para uma exata forma que

consubstancia simbolicamente aquilo que foi empiricamente vivido ou sentido, tornando

universalmente compreensível o singular, o muitas vezes datado. Com efeito, no discurso

poético, a imaginação funciona como uma espécie de “agente intelectual” do escritor, fazendo

com que ele entre em sintonia com camadas mais profundas da psicologia de um indivíduo,

com potências atávicas e, ao mesmo tempo, mergulhando nos sentimentos coletivos mais

íntimos.

O procedimento básico de construção dos poemas de Orides FONTELA é

constituído de uma retenção descritiva que tem como substrato algum aspecto do mundo

exterior e da sua dinâmica. A partir desse núcleo primeiro, que é apreendido não apenas como

um referente a ser contemplado e descrito, mas passando a funcionar como imagem-símbolo,

a poeta decalca toda uma série de experiências, sentimentos e idéias. Sob esse ponto de vista,

o poema, com sua própria lógica e inteligibilidade, articula-se como um perscrutador da

essência das coisas, chamando a atenção para o ilusório contido nas camadas mais superficiais

dos objetos, dos eventos. Enfim, dos fenômenos aos quais o humano está submetido ou dos

quais testemunha. E, ao apreender o geral contido nos seres e nos eventos, em suas

particularidades, a poeta dialoga fortemente com a filosofia. Prova desse componente
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filosófico é que uma leitura cuidadosa faz vibrar no leitor um acento fortemente universal,

pois ela consegue perceber as grandes questões do pensamento, ou seja, consegue organizar

na forma de poemas de grave e intensa beleza o essencial de toda uma problemática que

sempre perseguiu e atormenta a alma. Em suma, as conclusões retiradas da observação de

coisas, muitas vezes, banais conseguem transcender, por meio da potência  simbólica,

permitindo

ao mesmo tempo a individuação extremada, autêntica, da pessoa e seu
relacionamento total com um Cosmo simbólico – uma “terra celeste” – muito
mais do que qualquer imperativo categórico racional que proíbe ao homem
toda alienação e assim se torna Doador do Sentido (DURAND, 1995, p. 39)

Desse modo, o conflito vivenciado na própria carne do indivíduo traslada-se para o

espaço escrito, para o texto poético, que passa a generalizar, através das suas imagens, até

fazer tal conflito concernente a todo o humano. Tomamos tal atitude como o ato do filósofo.

A diferença é basicamente no que concerne à forma de pensar, pois o poeta o faz através de

imagens e analogias, enquanto o filósofo trabalha com idéias, encadeamentos de raciocínios e

procedimentos lógico-discursivos. Em assim sendo, a poesia não se constitui apenas uma

diletante e simples expressão da fantasia, mas uma possibilidade de deixar transparecer todo

um cabedal de símbolos veiculadores, explicitamente ou subliminarmente, de estruturas

invariantes e representações coletivas das muitas culturas que compõem a diversidade da

civilização, sendo que o significante trazido à vista vai adquirir um valor e uma semântica

segundo o tempo e o espaço em que foi engendrado o poema, embora não abandone sua

dimensão universal. Lidando com a metáfora como campo de liberdade da linguagem, a

poesia encontra “um equilíbrio entre o intelecto e o afeto”6. Tais considerações podem ser

detectadas sem grandes dificuldades em toda a poesia de Orides FONTELA, requintada

mescla de inteligência e sensibilidade.

A relação entre arte e antropologia pode ajudar a esclarecer a fundamentação de

que o fenômeno artístico é de natureza universal e atemporal. Com efeito, muitos valores da

ciência estão fadados a se limitar a um tempo, enquanto os valores da autêntica arte

permanecem universalmente válidos. Evidente que a noção de arte varia com o espaço e com

6 MAFFESOLI, 1998, p. 22.
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o tempo, porém alguns objetos nunca deixaram de ser reconhecidos como resultado de um

impulso maior e transcendente do espírito.

Ora, todos os povos experimentaram formas de expressão poética, quer seja no

canto, no teatro, quer nas diversas formas narrativas enfeixadas nos mitos. Mesmo a língua,

ao decalcar suas imagens e etimologias da experiência empírica ou da natureza, revela

arrojados vôos de criatividade e capacidade de imaginação. Quando observamos a etimologia

das palavras, por exemplo, constatamos a beleza das metáforas extraídas quando o homem,

nos primórdios da civilização,  estava interagindo com a natureza ou com seus semelhantes.

A poeta Orides FONTELA consegue em alguns poemas um tal despojamento

estilístico que a impressão que se tem é que a poesia está se consubstanciando pela primeira

vez, numa simplicidade de primeira descoberta. A leitura pura e simples, detendo-se em

atitude de deleite, dispensa a compreensão através de conceitos, a compreensão lógica,

permitindo ao leitor abster-se de especulações mentais acerca de uma semântica, quedando-se

prazerosamente apenas nos contornos da imagem e deixando-se sentir a beleza de uma

figuração antes de iniciar os inevitáveis passos em direção às vias de sentido do poema.

Podemos exemplificar esse estado com um excerto do poema “Alba”7:

II

Abrir os olhos.
Abri-los
como da primeira vez
—  e a primeira vez
      é sempre.

Como podemos observar, esse estado de suave êxtase aludido acima pode ser encarado

como a atitude poética por excelência, quer dizer, a capacidade de enxergar o novo a cada vez

que se abrirem os olhos, mesmo que o olhar se detenha sobre o que está à nossa frente desde

sempre. Enfim, a poesia não apenas detém essa capacidade de nominar o novo, mas também

institui a possibilidade de uma nova experiência a ser vivenciada cada vez que os nossos

sentidos conseguem apreender o mesmo por meio de um viés diferente. Ora, não foi isso que

a lírica, no decorrer da sua história, fez: variações formais sobre um mesmo tema?

7  FONTELA, 1988, p. 143.
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Em Orides FONTELA, pensar e cantar – nem sempre fácil de lograr êxito na

poesia – atinge rara harmonia. É aqui que o ideal estético do poeta Paul Valéry8 parece ter

encontrado o seu lugar, ou seja, a “exatidão de imaginação e de linguagem”, elaborando uma

maneira de refletir sobre o homem e suas vicissitudes a partir de uma linguagem que não

utiliza as categorias tradicionais do pensamento vinculado à razão, como a filosofia ou a

ciência, por exemplo.

E, se poesia é linguagem inaugural, de descoberta, apropriadora do mundo, isso

inclui a realidade de fora e a de dentro, síntese bastante eficaz na poesia de Orides FONTELA

na medida em que sua escritura revela uma rara coragem intelectual, manifestada que está

pelo que podemos chamar de inteligência da poesia. Mas nela essa acuidade reflexiva parece

ser resultado de uma deliberada atitude de quem escolheu encarar face a face os eventos

ocorridos no cotidiano, para, em seguida, impiedosamente, desvelar a casca de aparências

deixadas pelos automatismos do dia-a-dia. À poeta interessa exprimir a duração vital dos

eventos e dos momentos vivenciados, revestindo-os de uma atemporalidade. Esse repúdio do

tempo cronológico imprime ao fenômeno estético um caráter não apenas organizador de algo

que pode ter validade universal, mas também de uma espécie de objeto potencializador de

sentidos.

1.3 CASA DOS ESPELHOS: RESIDÊNCIA DO POEMA

Eis uma poesia que está no limiar da absoluta lucidez, palavra de uma agonia

grave, obrigando o ser a dobrar-se num movimento de humildade, pois que, em nenhum

momento, encontraremos o grito de dor ou a conclamação à revolta. Aceita-se a condição de

falibilidade e de impossibilidade do humano. Aceita-se, enfim, o trágico da existência. A

poeta organiza e registra essa imensa constelação de fracassos, num movimento de

aquiescência diante da autonomia do destino e das contingências do viver.

A idéia de destino é modulada em diversas variações, fazendo crer que uma

decantação de experiências foi capaz de gerar uma ascese singular e dolorosa, porque tão bela

8 “O que Paul Valéry propõe como fundamento do seu método  é calcado na  indução, em lógica imaginativa,
chegando a propor uma Analógica, na qual pudesse haver a boda entre o pensar e o sentir”. (apud PIGNATARI,
1987, p. 25.) Mas também não está muito distante do poeta Fernando Pessoa, quando fala no livro
CANCIONEIRO (1986a, p. 101): “O que em mim sente ‘stá pensando”.
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quando organizada em linguagem poética, e ainda muito mais bela quando consideramos a

diagramação do poema numa tentativa de fundir significante e significado, diagramatizando a

imagem mental por ele evocada e desenvolvida. Tal processo articula uma poesia capaz de

resistir a diversas leituras, encantando o leitor curioso, visto que um retorno ao poema é capaz

de gerar novos sentidos.

Outro aspecto que encontramos no pequeno conjunto dos livros de Orides

FONTELA é uma poética de raízes anti-sociais. Remonta ao Romantismo a repulsa da

literatura aos valores da cultura social racionalizante e tecnoliberal. Sendo que a poeta não

entra em detalhes sobre o que a punge, sobre o que a devora, mas sai para um lugar distante,

no qual a possibilidade de reflexão será onipresente, e que não apenas atuará como lugar de

catalisação de dores próprias, mas sobretudo conformará uma espécie de  martírio existencial

(martírio: testemunho) capaz de organizar as tantas dores coletivas. A geografia e o tempo

não são determinados nem tampouco datados.

Essa atitude tipicamente lírica da poeta está longe de um arrebatamento emocional

e calcado na inspiração; pelo contrário, é muito mais a atitude do recollected  in tranquility,

ou seja, é o ato de rememoração instaurando um sentido a partir do vivenciado. O espírito

organiza o material bruto do empírico. O sentimento é o substrato para que o poeta venha

depois a ordenar, venha depois a fixar na palavra poética conteúdos que são inerentes a todos

os homens : os símbolos comuns compartilhados por todos. Nesse sentido, a atitude lírica é

razão. Dizer, então, lírica é dizer lógica ? Sim, mesmo porque, se dermos uma olhada mais

atenciosa na maneira como a poeta organiza e dispõe os vocábulos para compor sua sintaxe,

constataremos um ritmo estruturado sob um discurso fortemente diretivo, vibrando

harmoniosamente com a disposição dos versos e/ou palavras na mancha do papel.

De outra parte, percebe-se que a poeta não só instaurou um novo sentido, não só

acrescentou um objeto ao mundo, mas — suprema beleza! — compreendeu o fenômeno

numa lucidez contundente. Os fatos vividos no cotidiano ou que foram contemplados pelo

olhar em direção à natureza cristalizaram-se de forma discreta, assim como se fossem

parecidos com um cristal lapidado, porém pontiagudo. Brilho revelado pela lapidação, capaz

de ferir num toque desavisado. E assim vibra a palavra poética : o que era subjetividade se

torna parte(s) do corpo do coletivo. O poeta soma à coleção de representações simbólicas da

Cultura, a partir da sua experiência vivida, uma temporalidade e uma espacialidade novas. A

sociedade se pensa, se rememora, codificam-se novos signos a partir da pele de um indivíduo

que sente e reflete através do discurso poético. E, em assim sendo, a poesia é fecunda forma

de pensar, de conhecer e de problematizar o real.
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Ora, não nos causa medo dizer que tudo isso está organizado de maneira

extremante interessante na obra de Orides FONTELA, ou, melhor dizendo, é a obra dessa

poeta: requintada síntese entre o material advindo do sensível e a dimensão intelectual-

reflexiva, como já dissemos. Forma na qual a linguagem expõe sua materialidade, chamando

a atenção para a música e o encanto da palavra quando organizada em ritmos capazes de

despertar a atenção de uma alma cúmplice do que está plasmado no discurso poético ou

sensível a ele. Com efeito, nada melhor do que dizer o abissal, o profundo da existência,

através de uma outra organização diferente do tradicional discurso da filosofia ou da ciência.

Todos os artifícios lingüísticos e semióticos acima aludidos concorrem para uma das

principais características da poesia de Orides FONTELA: o método (se é que podemos falar

de método em termos de poesia lírica). De toda maneira, método entendido aqui como a

maneira de se abordar um objeto para conhecê-lo. Ora, a metodologia empregada pela poeta é

aquela feita por aproximações. O olhar perscrutador da poeta tateia as várias facetas do objeto

por meio de diversas investidas. Muitas vezes, não logrando êxito, apõe uma interrogação no

final de algum verso, indiciando uma tentativa de compreensão do fenômeno/objeto abordado

e instaurando mais dúvidas do que propriamente certezas. Só para restarmos num exemplo

que bem demonstra a técnica de construção poemática, segue um excerto do poema

“Quadros”, retirado do livro TRANSPOSIÇÃO9

II

Um nódulo cego
e a luz destacando-o
num espaço total
vivo e infinito.

Um nódulo cego
e a luz contornando-o
luz densa gerando um plano
cruel e nítido.

Um nódulo cego
e a luz que o transpassa
definindo seu ser
sem diluí-lo.

9 FONTELA, 1988,  p. 26.
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1.4 OS ACEIROS DO MÉTODO

Como muito bem diz o ensaísta Antonio Candido, a postura do crítico de literatura

tem mais a ver com uma disposição de espírito daquele que se interessa em analisar e

interpretar a literatura; quer dizer, “o crítico não se organiza inicialmente em função das obras

que tem pela frente; mas seu espírito é crítico antes do contato com as obras, e por isso ele se

dirige a elas de uma certa maneira”10. É tendo em vista esse pathos que nos permitimos

adentrar pelos aceiros da hermenêutica literária.

O nosso método objetiva empreender uma interpretação que tem como uma das

referências básicas um exercício de leituras que nos acompanha desde muito. Queremos dizer

com isso que a clarificação dos poemas recorrerá também, um pouco, à nossa intuição de

autor de poemas, de professor da graduação do curso de Letras e de tradutor de cinco livros da

poeta Orides FONTELA para a língua francesa. Não podemos negar os estreitos laços de

amizade e simpatia pelo objeto pesquisado.

O que nos interessa reter aqui no nosso trabalho é a compreensão de como o

processo de convergência de semantismos vários, embutidos nas imagens, vem depor acerca

do funcionamento do Imaginário, através de estruturas antropológicas já desvendadas e

descritas por estudiosos como Durand ou Bachelard, por exemplo. Ou seja, o fenômeno

poético não apenas como detentor de uma específica organização da linguagem, mas também

capaz de reter nas suas malhas elementos sutilmente denunciadores de imagens arquetípicas

integrantes do patrimônio cultural da humanidade.

Ora, é justamente a partir desses múltiplos semantismos contidos nas imagens

construídas nos poemas que podemos constatar um lugar para onde elas convergem, como se

houvesse uma força centrípeta na qual elas fossem atraídas com a intenção de compor um

sistema homogêneo de elementos.

Quais teorias? Ser-nos-á muito cara a antropologia do imaginário. Aquela de que

fez uso apaixonado - pelo amor à ciência e ao conhecimento – um Bachelard, um Durand, um

Maffesoli, sinceros e entusiastas filósofos (= amantes do saber). Que metodologias? O

poeta/poema e sua particular dicção indicará o caminho a seguir. Os capítulos que virão a

compor a tese pretendem-se um espaço de liberdade outorgado pela forma ensaio, ou seja, o

10 Cf. CANDIDO, 1989, p. 126.
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conjunto de significantes do poema, organizando determinadas imagens simbólicas, indicará

os caminhos nos quais a luz incida com mais intensidade.

Em suma, permanecendo no âmbito das ciências humanas, faremos uso de

conceitos advindos da lingüística (quando realizarmos a desconstrução dos procedimentos

formais dos poemas), da antropologia do imaginário (quando da compreensão das imagens

literárias) e da psicologia junguiana (quando a poesia lidar com arquétipos pertencentes ao

inconsciente coletivo). O que buscamos é evitar uma explicação puramente reducionista do

fenômeno poético. Por outro lado, a fusão das diversas áreas não significará perda do rigor

metodológico, necessário sempre aos estudos empreitados no campo da Academia. Quanto às

informações de caráter biográfico, poderão até entrar como parte do método, quando se

fizerem necessárias  ,  para aclarar partes mais herméticas de alguns poemas, estrofes ou

versos.

Optamos por não fazer um uso sistemático de dados biográficos. Não gostaríamos

de orientar nosso trabalho por uma tendência psicologizante, redutora da criação estética a um

epifenômeno da vida, ou seja, de compreender a poesia ou um eventual sistema poético

particular como sintomas de uma personalidade enferma. Alguma informação da vida

pessoal da poeta às vezes será usada de maneira discreta, apenas para corroborar, esclarecer,

reforçar argumentos que ilustrem nossa tese central ou alguns desdobramentos da idéia-mestra

que baliza nossa pesquisa. Mesmo porque não conhecemos muita coisa referente à vida dessa

mulher. Nunca foi escrita uma sua biografia, e as informações estão dispersas em semanários

ou entrevistas, muitas vezes de cunho sensacionalista. De outra parte, o mito do poeta

complicado e inadequado ao convívio social parece ter suplantado a vida da mulher que,

advinda de origem humilde, conseguiu formar-se em Filosofia na mais reputada universidade

do país (USP).

Nosso esquema interpretativo, bastante simples, porém plástico, permitir-nos-á um

uso discreto - do material biográfico - porém eficiente, do comportamento dessa mulher que

sempre foi conhecida por suas disputas com aqueles que admiravam sua obra ou que lhe

tinham sentimentos de respeito intelectual ou amizade. Até parece que não se permitia ser

amada.

O nosso método de trabalho está calcado na estreita relação entre as formas

poéticas e os arquétipos inerentes ao conjunto de imagens que povoam a mente humana desde

os primórdios da civilização, sendo que nossa pesquisa delimitará um sistema teórico

composto basicamente por três autores.
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É mister esclarecer, e vale repetir, que não privilegiaremos interpretações

puramente imanentes do texto, tampouco os enfoques ab extra  (fontes psicológicas e sociais)

se revestirão de um grande papel. Tais fontes serão acionadas consoante o nosso interesse em

esclarecer ou defender nossas idéias acerca do trabalho crítico, que tomará corpo a partir da

obra da poeta. Como se trata de uma poesia predominantemente formal, inclusive no que

tange à tipografia, valer-nos-emos do conhecimento da lingüística e da semiótica (entendida

como o uso do signo não-lingüístico no poema) para melhor esclarecer nosso leito principal

do objeto de estudo em questão. As informações extratextuais, tais como os dados biográficos

ou do contexto histórico-cultural em que essa poesia foi elaborada, serão manipulados, como

já enfatizamos, discretamente, de acordo com a necessidade e a demanda do contexto,

colaborando para melhor esclarecer um verso ou mesmo a totalidade semântica de um poema.

Queremos dizer com isso que as relações da poesia de Orides FONTELA com o

humano temporalizado e o social só virão à tona quando a intenção for de aclarar, mesmo

porque nossa pesquisa não se deterá em buscas temáticas ou de sintomas relacionados aos

padecimentos de uma geração (falamos dos que escreveram sob a ditadura militar iniciada

em 1964) nem tampouco do que ficou conhecido como a melancolia dos tristes trópicos.

Quem sabe, possamos dizer mais sobre isso. Se a poesia, por sua ontologia mesma,

já detém uma autonomia relativa em relação ao contexto histórico-social que a engendrou,

visto que suas formas, organizadas numa sintaxe e numa semântica bastante próprias,

transcendem não só a psicologia de quem a produziu, mas as motivações do mundo empírico

(emoções, eventos, fatos históricos) que a inspirou, a palavra poética, desse modo, articula

uma estreita ligação com as formas contidas no imaginário humano, manuseando esses

significantes flutuantes, numa atitude caleidoscópica de acordo com a criatividade do poeta,

ou seja, a capacidade do poeta de organizar em arranjos essas invariantes que constituem o

patrimônio arquetípico de toda a humanidade. A poesia, ao fazer dessas constantes o seu

material de trabalho, não apenas cristaliza o que é inerente à vida social, mas, sobretudo,

funciona como uma espécie de bigorna, moldando signos, enformando outras maneiras de

sentir e enxergar a realidade a partir dessas constantes oferecidas pela cultura.

Reteremos a noção de mímese (ARISTÓTELES)11, mas não no sentido do que

transfigura ou imita sentimentos humanos ou a paisagem natural; mímese poética, que traz à

tona o conjunto de imagens constituidores do imaginário humano. Mímese como veículo que

vai buscar no fundo da psicologia humana os arquétipos partilhados por todos. Nesse sentido,

11 ARISTÓTELES, 1991, p. 201. Lembramos que um dos sentidos, dicionarizado, de mimese é imagem.
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a poesia seria uma espécie de embaixador voluntário e aparentemente desinteressado que se

destina ao mundo misterioso dos significantes.

Em suma, tal como o pensador Bachelard, gostaríamos de lograr êxito no intuito

de fazer confluir para um mesmo ponto – a nossa investigação – o esprit de géometrie e o

esprit de finesse, quer dizer, fazer convergir para o mesmo lugar categorias de análises

advindas de alguns pensadores, ancorando-nos num rigor metodológico e em suportes

teóricos consistentes, somando a isso a invenção e a elaboração que a exegese poética

proporciona, o que nos permitirar dar vazão a toda uma série de especulações, visto que se

encontra, sediada, a poesia, em um discurso ontologicamente ambíguo. De outra parte,

esclarecemos que faremos uso de um vocabulário mínimo, e que muitas vezes será empregado

no corpo da nossa análise no sentido corrente, não rigorosamente teórico. E, se nos valemos,

vez ou outra, de outros poetas para cotejar com um poema de Orides FONTELA, ou para

explicá-lo, é que não podemos esquecer certas lições, como as de Bachelard, que fez uso de

material poético para ilustrar as leis gerais do imaginário ou a reflexão acerca dos elementos

que o constituem. Outro que recorreu à poesia12 foi o sociólogo Bastide (1983, p.86), para

quem “certa configuração espiritual e não sei não só como me aproximar disso, como também

expressá-la sem recorrer a alguma coisa que se parece com a poesia”.

1.5 ALGUMAS LIBERDADES PROVISÓRIAS

O crítico norte-americano Harold BLOOM, no livro UM MAPA DA

DESLEITURA13, diz que somente a superação de dificuldades genuínas pode condizer com o

engendramento de poemas adequados a uma época conscientemente tão tardia como a nossa.

A teoria se divide em várias vertentes, tentando explicar esse fenômeno da quase

impossibilidade de se dizer o novo. E, enquanto a teoria teoriza, a lírica, assim como uma

mina de urânio – minério que fornece energia com pouco material -, permanece fornecendo

energia para os poetas criativos e capazes de dar novas soluções/interpretações para os sempre

mesmos problemas da condição humana.

12 A linguagem poética é por excelência um logos do qual o reconhecimento e a surpresa fazem parte como
elementos dos mais importantes, fundamentada que está na intuição e no entusiasmo.
13 BLOOM, 1995, p.22.
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Passando ao largo das poéticas contemporâneas que fizeram do pastiche e da

ironia um procedimento de criação, numa releitura derrisória da tradição, ou mesmo

utilizando temas desde sempre integrantes do sistema poético, para rearrumá-los de maneira a

escarnecer ou se distanciar de costumes ou formas de ser do nosso tempo, Orides FONTELA

enveredou por um caminho que denota liames mais estreitos com a tradição, com respostas

bastante pessoais, demonstrando de maneira ostensiva a capacidade ainda do fôlego de uma

forma de poesia que, vez ou outra, é dada como extenuada ou morta. Apesar de tudo isso, a

poeta conseguiu articular um notável tour de force numa época em que a poesia brasileira

estava cheia de múltiplos e contraditórios movimentos, percorrendo um arco que vai da

Geração de 45, movimento neoparnasiano, com sua dicção fortemente eloqüente e solene,

associando o discurso poético a uma linguagem rebuscada e lastreada por um preciosismo

vocabular, até a Poesia Concreta (1956), com seu vanguardismo radical anunciador do final

do ciclo histórico do verso.

De maneira diferente, a poesia orideana tem o grande mérito de incorporar várias

tradições integrantes do nosso sistema literário, tanto na forma quanto no que diz respeito ao

conteúdo, engendrando uma poética extremamente singular, capaz de criar uma harmonia do

material sensível com o intelectual.

Eis um dos grandes atributos da poesia e da poética de Orides FONTELA: o

meditar em formas plenas de sugestões, pois o pensado vem por meio do discurso poético,

não necessariamente fazendo uso de uma linguagem estruturada em raciocínios límpidos e

lineares. A poesia não precisou abandonar alguns dos seus atributos, tais como uma espécie

de ritmo mais encantatório, ou buscar ressaltar a fisicalidade de um vocábulo, para citar só um

exemplo, vindo a discorrer sobre realidades ainda não apreendidas pela consciência .

E não esquecer que a imagem do círculo desde muito é a forma mais perfeita;

representa o esclarecimento, a iluminação, a perfeição humana. Cobra fechando-se em si,

engolindo o próprio rabo.
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CAPÍTULO II
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MUSICISTA (detalhe)
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2 FEIÇÕES DE UMA POÉTICA

Tu vates eris

2.1 ANTES DAS ARQUITRAVES

O que se pode dizer da poesia de Orides FONTELA é que se inscreve num

refinado lirismo filosófico, conciso e, ao mesmo tempo, com enorme potencial de sentidos,

tematizando sobriamente alguns topoi da literatura ocidental. Vale salientar que o que há de

filosófico nos seus poemas não é o fato de discorrerem sobre problemas, mas o de se

configurarem como a expressão estética de dramas do espírito que a filosofia tradicionalmente

encarou como questões. Pensamos que a grande contribuição de Orides FONTELA para a

aproximação entre poesia e filosofia diz respeito à capacidade que a poeta teve de

compreender intuitivamente, ou intelectualmente, o valor excepcional de determinados

momentos da vivência individual, quer seja no contato com o outro, quer seja na

contemplação da natureza, extraindo dessas experiências algo que se possa considerar como

essencial. Sendo que imagem e símbolo, quando no corpo do poema, quer dizer, quando

organizados plasticamente em frases poéticas e incorporando o branco da página como

elemento significante, adquirem uma fisionomia de rara beleza. Poesia capaz de articular num

todo um grande refinamento intelectual, mesclado com requinte formal. Com tais

prerrogativas, a poesia não apenas adquire o estatuto de prática simbólica, manipulando

estruturas universais do espírito por meio da linguagem poética, mas atinge o nível de uma

forma a mais de conhecimento do humano e de sua presença no mundo. Um teórico já

observou esse valor da lírica, apesar de ter-se limitado a compará-la a uma outra forma

poética. Acreditamos que o seguinte excerto resguarda um valor mais amplo. Vejamos:

“Precisamos, apenas, acostumarmo-nos a levar a sério o que é dito em poesia e deixar uma

palavra lírica servir igualmente de testemunho do homem como uma sentença dramática.”

(STAIGER, 1975, p. 61)

Nesse sentido, a poesia nem sempre se estrutura ou funciona como um discurso

transitivo. Nem sempre o circuito da comunicação é fechado, contudo não deixa de

comunicar. Eis o enigma : comunicação sem compreensão. Algo permanece sem resposta.
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Sabemos que processamos sentidos, formas, lições, porém nem sempre sabemos do que se

trata ou onde foi tombar o pingo de luz aclarador de experiências nossas do passado ou algo

que nos sucede durante o ato de leitura, provando mais uma vez que o signo literário não se

confunde necessariamente com o signo lingüístico. Ou seja, a exata compreensão gramatical

não quer dizer que o leitor atingiu um nível de entendimento do signo poético, pois é

necessária a intervenção de outros códigos para que o leitor articule uma leitura mais rica e

eficaz da palavra poética.

Diferente da poesia tradicional, em que a organização sintática busca transmitir o

conceito através do arranjo das categorias gramaticais, a linguagem poética de Orides

FONTELA se configura como uma via para a construção do signo poético, modulando

diversos artifícios gramaticais e gráficos para a construção do conceito. Nesse sentido, os

poemas se assemelham bastante à linguagem cinematográfica, já que esta não se contenta em

transmitir apenas o conceito.

Mas, pensando bem, a poesia sempre teve esse caráter de catalisadora de imagens

integrantes do patrimônio comum dos homens, sendo necessário ressaltar o diferencial da

poesia orideana, que, apesar de ser fortemente intelectualizada, tanto na maneira como aborda

os topoi, de forma argumentativa, quanto no manuseio de informações pertencentes à história

da literatura e da cultura em geral, consegue impregnar os poemas de um pathos invocador de

uma temporalidade concreta, carregado de uma vivência estruturada quase sempre no sentido

trágico da existência.

Em suma, essa poesia consegue soldar diversas dimensões, que se retesam num

grande arco, indo de um ponto inicial, - que é uma individualidade plena da consciência da

limitação das coisas e do sentido trágico da vida, calcada que está em disposições anímicas

constantes, resultado de um embate com as forças da vida, confronto inexoravelmente

engendrador de fracassos, - obrigando o recuo para um ponto, muitas vezes, extremo, que é o

espaço da melancolia e do ensimesmamento.

Um dos principais fatores denunciadores da grandeza dessa poesia reflexiva é sua

capacidade de suportar o teste de repetidas leituras, pois, a cada novo retorno aos livros da

poeta, os poemas revelam interfaces com outras disciplinas do conhecimento, áreas que

comumente estiveram ao lado do fazer poético, tais como: história, antropologia, sociologia,

etc, mesmo que a autora não delibere conscientemente articular tais relações.

Desse modo, a poesia pode ser aceita como uma forma de conhecimento, ou seja,

como uma sensibilidade da razão, sem que, para alcançar essa espécie de episteme, tenha

recorrido a um tom excessivamente sentimental e cheio de confissões pessoais. Pensamos que
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aqui ancora um dos aspectos mais notáveis desse pequeno conjunto de cinco livros de

poemas, quase sempre curtos: a fusão entre sentimento e inteligência. Ora, tal conluio nunca

foi novidade para alguns poetas, sobretudo aqueles detentores de uma aguçada consciência do

ato de escrever e suas implicações psicosociais. O poeta português Fernando PESSOA não se

cansou de teorizar sobre a estreita relação entre essas duas formas básicas de entrar em

contacto com a realidade. Suas reflexões são profundamente lúcidas, colaborando para o

esclarecimento do que em arte permaneceu sempre na obscuridade, ou, muitas vezes, apelou

para uma explicação com forte sabor de religiosidade, aquilo que sempre se nominou como o

mistério das coisas

Toda arte é o resultado de uma colaboração entre sentimento e pensamento;
não só no sentido de que a razão opera, na construção da obra de arte, sobre
elementos fornecidos pelo sentimento, mas, também, e é isso que agora nos
interessa, no sentido de que o próprio sentimento sobre o qual assim opera a
razão, e que é a matéria a que a razão dá forma, é um gênero especial de
sentimento - um sentimento dentro do qual o pensamento colabora (PESSOA,
1986b, p. 294)

O que queremos dizer é que a conjunção de diversos fatores, tais como: uma

aguçada intuição, o domínio das técnicas do fazer artístico, uma natural compreensão do

sentido trágico das coisas, a responsabilidade de encarar a literatura com seriedade, o

conhecimento da história da arte e da filosofia14, tudo isso pode produzir uma prática

simbólica capaz não apenas de originar uma obra de arte literária, mas também de trazer

embutido na tessitura do discurso aspectos da imaginação simbólica e da sua lógica própria de

agir, fazendo vir à tona imagens pertencentes à memória coletiva.

Sendo a poeta detentora de uma poesia refratária à subjetividade confessional, o

que significa dizer que o texto se encontra purificado do contexto ou referente que serviu de

substrato para o seu engendramento, e isso é encontrado sobretudo no uso da primeira pessoa

do plural ou mesmo num tom grave de despojado do vocabulário, essa transfiguração

habilmente conseguida, inscreve o poema num registro mais universal da lírica, fazendo com

que possamos lidar não com o material bruto ou particular proveniente da experiência vivida,

mas com imagens persistentes na memória da coletividade.

14 A propósito, não podemos esquecer a formação acadêmica de FONTELA, ou seja, seu curso de filosofia na
USP.
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A poeta fala do seu lugar, isso é o obvio, mas lida com a matéria poética sem

afetação e com grande pudor. A experiência dos sentidos permanece inscrita no corpo do

texto, uma memória das coisas transfigurada em palavra poética, em versos, em ritmos.

O fato da poeta lidar com todo um repertório de imagens integrantes da história da

lírica ocidental nos autoriza a pensar que esse conjunto de imagens constitui um substrato da

experiência humana que foi decantado ao longo da história, e que os poetas retornam sempre

a esses arquétipos como uma maneira de cristalizar cada tempo social, quer dizer, como cada

época sente ou vivencia essas invariantes, que, por extensão, também é a experiência humana

como um todo. Desse modo, a poesia é um espécie de amálgama cultural cristalizador de

formas, organizador de significantes flutuantes, interpretante de eventos.

A maestria da poeta no seu engenho e arte é justamente purificar do texto o

contexto, deixando um objeto que detém uma autonomia relativa da realidade que o

engendrou, mas que na sua forma definitiva resguarda e organiza a mentalidade, formas de

pensar e sentir de um grupo situados em dado contexto histórico.

2.2 NATURAM EXPELLAS FURCA, TAMEN USQUE RECURRET15

A natureza forneceu o material para que a poeta engendrasse suas abstrações

acerca da semântica do branco e das áreas que lhe são fronteiras e afins.  Embora a poeta

tendo produzido e publicado a partir dos anos 60, sua poesia não deu muita atenção às

imagens integrantes da paisagem do mundo contemporâneo, com seus objetos produzidos

pela grande evolução tecnológica sucedida no período. Nesse sentido, não há como deixar de

proceder a um cotejamento com líricas da Antiguidade, como, por exemplo, a poesia de

Sapho, um dos mitos fundantes iniciadores de uma tradição lírica no Ocidente, no qual os

elementos comparativos, como não poderia deixar de ser, foram extraídos da natureza e dos

objetos banais do cotidiano. Se quisermos, podemos cotejá-la com a mulher de Lesbos, que,

embora tenha ficado quase só fragmentos de suas odes, hinos, elegias, permanece como

espécie de matriz e nutriz para os que lidam com a projeção de uma subjetividade no poema:

15 Verso de Horácio (Epístolas, I, 10,24) : « Ainda que a expulses com um forcado, a natureza, voltará a
aparecer ». Tomei a expressão livremente, sem considerar o contexto do qual foi retirado.
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a lua já se pôs, as Plêiades também;16

é meia-noite;
a hora passa, e estou deitada, sozinha

Vejamos como o tema da noite e da solidão é organizado poeticamente por Orides

FONTELA, no livro ROSÁCEA17:

Noite
vaso
negro

e o silêncio uma flor
branca.

Em ambas, a natureza tem um lugar preponderante como detentora das analogias

engendradoras do universo metafórico da poeta. O sujeito e a paisagem se confundem, como

sempre acontece na poesia lírica. É curioso observar como na segunda, parida que foi numa

década tão cheia de transformações como foi a de 60, a poeta conseguiu construir toda uma

lírica baseada em imagens decalcadas da natureza ou da simplicidade do que está, via de

regra, relacionado ao processo cultural, e fartamente tematizado pelos poetas.

Ora, o que nos diz esse apego às imagens extraídas da natureza? Em primeiro

lugar, do ponto de vista de sua dicção poética, as imagens da natureza, por serem mais

simples e mais fáceis de se aproximar dois objetos, configurando uma metáfora ou uma

metonímia, são bastante condizentes com o desejo de uma poesia não-hermética, de uma

poesia clara, embora uma grande parte dos poemas de Orides FONTELA requeiram um

repertório mais requintado para sua decodificação, beirando, muitas vezes,  o hermético.

De outra parte, ao manipular quase exclusivamente metáforas da natureza,

associando isso à economia dos temas, a poeta teve um ganho em universalidade. Isso faz

pensar que a matéria é de conhecimento de toda e qualquer cultura, transcendendo, assim, seu

tempo de elaboração bem como seu espaço de produção.

16 Tradução de Joaquim Brasil Fontes, 1999, p. 345.
17 FONTELA, 1988, p. 220.
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Acrescentaríamos, ainda, a difícil tarefa que foi lidar com esses dois aspectos:

esquecer a sedução do mundo contemporâneo e suas imagens e se relacionar com a tradição

poética ocidental e, mesmo assim, ainda conseguir uma rara intensidade lírica, plena de

originalidade, reflexão e beleza plástica. Empreitada bastante complexa, pois a forma de arte

chamada Literatura talvez seja a que mais acompanhou e testemunhou a trajetória do homem

ao longo do processo civilizatório.

A poesia orideana, ao se distanciar de diversas tradições literárias locais

(regionalismos de natureza mais pitoresca; sentimentalismos eivados de exagerada emoção;

poesia objetivista, estruturada em procedimentos tradicionais; etc.), ou seja, dispensando

elementos exteriores que se encontram em circulação nos enxames de signos que caracterizam

a sociedade contemporânea, para sua compreensão, acaba por se resguardar em sua própria

força imanente. Acreditamos que tal poder de não de se bastar a si própria, mas de

permanecer independente do substrato que a construiu e, mesmo assim, ainda capaz de

pujante poder de sugestão e reflexão, se deve ao fato de fincar suas âncoras em arquétipos da

condição humana. Sintomático é o gosto da poeta por temas evocadores da mitologia ou da

história da filosofia, sobretudo a grega.

2.3 FORÇAS NAS LINHAS DE UMA POESIA

De maneira breve, arrolaremos alguns procedimentos que constituem a poética,

quer dizer, discorreremos sobre as linhas de força que animam o sistema poético de Orides

FONTELA. Procuraremos deter-nos um pouco sobre alguns aspectos estruturais

enformadores dos sentidos e simbólicas entretecidos no corpo dos poemas. Pensamos ser

interessante ressaltar de que maneira a poeta plasma lingüisticamente todo um cabedal de

símbolos integrantes do Imaginário partilhado por todos. Poucas vezes a literatura conseguiu

articular uma síntese de múltiplas experiências modernas expressas em harmonia, ritmo,

lucidez, preocupações metafísicas, sensibilidade aguda e elevada, logrando fazer valer sua

natureza de objeto voltado essencialmente para a forma.

A poesia do século XX herdou essa concepção desencantada das coisas do

decadentismo simbolista, a qual veio a se tornar um dos seus principais vetores. A diferença

de Orides FONTELA em relação a essa vertente é que não há a nostalgia do passado

encontrada em poetas como o português Fernando Pessoa ou no grego Konstantinos Kaváfis.
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Para a poeta, o que parece interessar é o presente, já suficientemente eivado de entraves e

limites.

Como dizíamos, o principal princípio parece ser  um enorme poder de síntese,

sendo que essa síntese se desdobra em várias dimensões. Limitar-nos-emos apenas a três:

síntese semântica, síntese da forma e síntese no que diz respeito às relações com o sistema

literário brasileiro.

 Embora Orides FONTELA tenha se pautado sempre por construir uma poesia sem

confessionalismos, a impessoalidade e o distanciamento não anulam a matéria-vida da qual

seus poemas estão impregnados, conformando uma belíssima síntese de um saber que foi

arrancado da experiência mais intensamente vivida e decalcando um saber essencial capaz de

universalizar-se na trágica consciência de que alguns elementos impossibilitadores da plena

realização humana sempre permanecerão como elementos permanentes e limitadores. É nesse

sentido que podemos falar de uma preciosa essência que foi retirada da experiência vivida e

projetada poeticamente numa imagem. Ou seja, o signo poético não é fruto apenas de uma

capacidade imaginativa ou resultado de uma criatividade; o signo detém as marcas do

empírico, do material tocado pelos sentidos de uma individualidade, sendo que, por ser avessa

a uma poesia de confissão, a autora procura sempre apagar os vestígios do que possa indiciar

o autobiográfico, tendo sempre em mente um distanciamento gerador de impessoalidade.

Com efeito, a impessoalidade é um dos princípios regentes dessa poesia que se

apresenta ao leitor sem grandes vestígios alusivos a uma experiência particular mais concreta,

sem remeter diretamente a uma subjetividade e a seus entornos singulares, permanecendo

como a expressão de uma experiência, digamos, a mais no mundo. Que a poeta deixa entrever

suas dissonâncias para com o mundo, isso é patente e circunscreve-se como um dos principais

traços da alma da sua poesia. Sendo que a emoção foi domada, apresentando-se como seca e

ao mesmo tempo profunda.

Num segundo sentido de síntese, aquele relacionado à forma, observamos na

autora uma poesia que se afirma como um amálgama  extremamente pessoal e, sobretudo,

crítico em relação a uma tradição que se estende num amplo arco de experiências poéticas,

indo do simbolismo até a vanguarda concretista de 1956 (poesia espacial). Assim como o

nouveau roman, a poesia concreta sofreu a influência das chamadas correntes teóricas

formalistas, sobremodo dos movimentos estruturalistas vigentes à época. Mas não podemos

afirmar que Orides FONTELA seria uma concretista stricto sensu, visto que sua poesia não se

limita a um puro exercício de linguagem, ou seja, à configuração de modelos abstratos nos

quais a noção de mímese foi abolida. A poesia orideana permanece mimética no sentido de
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que busca sempre retratar, através de imagens elegantemente bem construídas, quer sejam

estados anímicos, quer seja uma antropomorfização da paisagem ou dos objetos que nos

cercam, tentando aí encontrar soluções ou problematizar ainda alguma questão que persegue o

homem desde  muito. Por fim, acrescentamos que a autora apreendeu aquilo que a vanguarda

resguardava de interessante e saudável e que poderia ser incorporado ao sistema poético como

um todo. Nutriu-se de recursos da vanguarda mais para a concepção formal do poema,

permanecendo fiel a uma poesia metafórica e de conteúdo e recusando ostensivamente uma

literatura puramente sígnica.

2.4 POESIA ANTI-SOCIAL

Remonta ao Romantismo a repulsa da literatura aos valores da cultura social

racionalizante e tecnoliberal; sendo que na poesia de Orides FONTELA não ocorre a

nominação ou o detalhamento acerca do que punge o sujeito da enunciação que se pronuncia

no poema, sobre o que o devora, o que o exaure, mas sai para um lugar distante, abstraindo-se

do empírico, no qual a possibilidade de reflexão será onipresente e não apenas atuará como

lugar de catalisação de dores próprias, mas, sobretudo, conformará uma espécie de  martírio

existencial, que, malgrado repousar sobre uma singularidade, inscreve-se como uma

capacidade de organizar as tantas/inúmeras áreas de dor impostas ao coletivo. Vejamos como

se organiza a forma poética:

MARCA18

As Leis olham do alto:
arcanjos de basalto
sobrevoam pesadas
quadriculam o humano.

Nem olham: subsistem.
Além do instante e do sangue
as Leis puramente

18 Ibid., p. 80.
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reinam.

—  Na estela
a primeira marca

      na mente
      a primeira forma

configurando — violentando —
         o humano.

 Nesse poema, do livro HELIANTO19, podemos perceber quanto a poeta foi capaz de

se distanciar de uma sua provável experiência ou sensibilidade para perceber quão trágico é

existir, organizando vivências ou experiências com o real por meio de generalizações, que

estão sintetizadas no vocábulo Leis (escrito duas vezes em maiúscula). Aqui se nota uma

compreensão que podemos chamar de neoplatônica20, difusa em toda a obra da poeta, ou

seja, as formas e as idéias sobrevoam o humano, impondo seu jugo e seu mando, outorgando

posturas, jeitos, maneiras não apenas de se comportar, mas de como se perceber ou sentir a

realidade. Para a poeta, vida-realidade-linguagem é uma só coisa, e sempre sinônima de

violência, posto que preexistem em relação às consciências humanas. No poema “Forma”, do

livro HELIANTO21, essa visão de mundo está mais explícita:

FORMA

Forma
como envolver-te
se dispões os seres
em composição plena?

Forma
como abraçar-te
se abraças o ser

19 Ibid., p. 86.
20 É curioso observar como a concepção de cultura da poeta se coaduna com as concepções neoplatônicas, nas
quais se inscrevem as idéias de JUNG, BACHELARD, DURAND e MAFFESOLI.
21 Ibid.
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em estrutura e plenitude?

Forma
densamente forma
como revelar-te
se me revelas?

Como dizíamos, acerca do singular que se alça como universal, a geografia e o

tempo não são determinados nem tampouco datados. Gilbert DURAND chama a atenção para

essa dimensão do fenômeno artístico como objeto particular – uma experiência individual -

que alcança uma dimensão coletiva:

Pela potência simbólica, permite ao mesmo tempo a individuação extremada,
autêntica, da pessoa e seu relacionamento total com um cosmo simbólico –
uma terra celeste - muito mais do que qualquer imperativo categórico
racional que proíbe ao homem toda alienação e assim se torna Doador de
Sentido  (DURAND, 1995, p. 39)

2.5 O ETERNO NO EFÊMERO

O procedimento básico de construção do poema é constituído de uma retenção

descritiva tendo como substrato algum aspecto do mundo exterior, a partir desse núcleo

primeiro, que é apreendido não apenas como um referente a ser contemplado e descrito, mas

passa a funcionar como uma imagem-símbolo da qual a poeta decalca toda uma série de

experiências, sentimentos e idéias. Sob este ponto de vista, o poema, com sua própria

inteligibilidade, inscreve-se como um perscrutador da essência das coisas, chamando a

atenção para o ilusório contido nas camadas mais superficiais dos objetos, dos eventos, enfim

dos fenômenos a que o humano está submetido ou de que é testemunha e que funcionam

como espécie de  espelho ilustrador não apenas do seu comportamento, mas também daquilo

que independe dele.

Tendo como ponto de partida uma forma tangível, quer seja um objeto, como uma

rosa, quer seja um evento, como o fluir das águas de uma fonte, o que a poeta busca é extrair a

dimensão de eterno que toda e qualquer realidade resguarda no seu íntimo, transcendendo-a

por meio da captação do essencial contido nas coisas. Todo esse processo é articulado através
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de uma forma lingüística de grande simplicidade, porém de raro vigor, plena que está de

sugestões e ressonâncias. Enfim, a poeta consegue plasmar em imagem e linguagem poética a

essência existente em objetos, eventos ou fenômenos, a qual para o homem coisificado pela

azáfama e pelas atribulações do cotidiano, não passa de um estado anímico ou de um objeto

quedado no mundo, que desaparece sem maiores conseqüências. Tanto isso se comprova que

na poesia de Orides FONTELA quase não existe a representação de signos referentes à

sociedade moderna industrial e urbana. O seguinte poema, do livro HELIANTO,  exemplifica

o que estamos dizendo:

ESTRELAS22

Fixar estrelas
no mapa móvel
zodíaco.

Jogar com os astros
e fixar-se
no próprio jogo.

Nomear constelações
—  submeter os astros
à palavra.

Buscar estrelas. Viver estrelas
        — animal siderado

       e siderante.

Como podemos ver, a atitude tipicamente lírica no poema nos leva a pensar acerca

dessa forma de encarar o mundo como um outro caminho, como via outra do conhecer, ou

seja, é dizer de uma outra epistemologia, é proclamar que o real pode ser acessado por meio

de outro viés que não as maneiras como fomos acostumados a tentar interpretá-lo,

compreendê-lo: pelo mito, pela filosofia, pela ciência.

No poema acima, sucede o desejo de carbonizar o efêmero, demonstrando que o

trágico não só é integrante da constituição das coisas, mas material dúctil que pode se

transformar em epifania, como prova de se poder extrair beleza do que é passageiro e foge ao

nosso controle. Muitas vezes aparecem verdadeiros aforismos na poesia de Orides

22 Ibid, p. 104.
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FONTELA, num requintado processo de iconificação/cristalização de uma experiência ou

imagem vivenciada.

2.6  NEGAÇÃO DA REALIDADE E TRANSCENDÊNCIA

Muitos poetas projetaram, por meio da capacidade imaginativa, uma dimensão de

idealidade contraposta à realidade, porém não ocorre o mesmo com Orides FONTELA, que

nada divisa como alternativa ao mundo com suas trágicas experiências, sucumbindo num

silêncio atroz de vencido. Sim, vencido, na medida em que o silêncio se conforma não como

uma ascese desejada e buscada, mas como imposição do mundo, instância negadora do prazer

e da completude, quer seja por meio da arte, do relacionamento interpessoal, quer do amor.

De outra parte, o fracasso resultado do choque com a realidade e suas naturais

limitações poderia levar a poeta a se refugiar na poesia, não somente para organizar na

linguagem aquilo que, para ela mesma, é difícil de expressar em palavras, mas também como

alternativa de sublimar, numa outra instância, as vontades e os sentimentos. A poesia

funcionaria como um refúgio, um locus amenus aplacador dos embates para com a  realidade.

Diferente de uma outra poeta brasileira, Henriqueta Lisboa (1903-1985),

coincidentemente herdeira das tradições vinculadas ao Simbolismo, e que se assemelha a

Orides FONTELA, no que diz respeito ao manuseio de temas assemelhados pertencentes à

tradição da lírica ocidental, conseguindo plasmar sua poesia através de um renovado sopro

vivificador das antigas e já decantadas metáforas, esta poeta, diferente daquela, não consegue

extrair dos eventos ou dos objetos o que eles detêm de grandioso ou belo; limita-se, sim, a

permanecer no obscuro, a atestar o caráter efêmero e trágico dos entornos que circundam a

existência humana.

Com efeito, Henriqueta Lisboa soube muito bem perseguir os possíveis vestígios

de beleza encontrados nas vicissitudes e em tudo que se impõe ao homem. A obra dessa

refinada poeta, detentora de um raríssimo preciosismo vocabular, se inscreve como um misto

de beleza e sóbria reflexão, atestando a impossibilidade de comunicação entre os seres, a

difícil realização do amor, enfim de tudo que está na esfera do desejo e sua conseqüente

impossibilidade. Pensamos que, malgrado ser tarefa por demais árdua e complexa –

evidenciar a beleza integrante dos eventos que nos são nefastos – , a poeta empreendeu sua

tarefa e logrou êxito, obtendo uma poesia requintada, reflexiva e eivada de intensa metafísica.
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Acontece que a experiência poética, ao ser compreendida como um feixe de

sensações, observações, atestações e submetida ao sensório e ao intelectual, é algo irredutível

à palavra, na medida em que não consegue alcançar tudo que sucede ao mesmo tempo e que

necessita muitas vezes de uma decantação temporal para que se organize num todo mais ou

menos inteligível. Porém não há outra saída para a poesia que não expressar-se em palavras,

pela palavra. Desse modo, a linguagem apresenta um duplo aspecto: ao mesmo tempo que

funciona como salvação face ao tempo, que a tudo anula, pois possibilita não somente a

expressão, mas o que é melhor - a alternativa de criar, de incorporar ao mundo objetos

resultados de uma subjetividade que interagiu fortemente com o real, resultando numa

eventual vitória frente ao tempo e a morte. O poema “Tempo”23, do primeiro livro,

TRANSPOSIÇÃO, apresenta uma possibilidade de superação face à destruição imposta pelas

forças inexoráveis do:

TEMPO

O fluxo obriga
qualquer flor
a abrigar-se em si mesma
sem memória.

O fluxo onda ser
impede qualquer flor
de reinventar-se em
flor repetida.

O fluxo destrona
qualquer flor
de seu agora vivo
e a torna em sonho.

O universofluxo
repele
entre as flores estes
cantosfloresvidas.

Mas eis que a palavra
cantoflorvivência
re-nascendo perpétua
obriga o fluxo
cavalga o fluxo num milagre
de vida.

23 Ibid, p. 14
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Digamos, por fim, o grande mérito de Orides FONTELA. A saber: esse

movimento de suplantar Cronos e suas tão conhecidas conseqüências de destruição, pela

poesia autêntica e de qualidade estética, é conseguido por meio de mecanismos aparentemente

revestidos de grande simplicidade, pois o minimalismo com que constrói o discurso poético,

tanto no que diz respeito a uma elipse morfossintática quanto no que tange à ausência de uma

retórica literária, tem como ponto de partida um evento fortuito, a contemplação de uma

forma, a manifestação de uma entidade ou fenômenos corriqueiros do cotidiano. Com efeito,

o intenso é extraído do banal. A essencialidade emana das formas simples e presentes que

estão diante dos nossos olhos.

2.7 UMA POESIA PANSEMIÓTICA

Uma das principais forças que movem a lírica orideana é o fato de deter

ostensivamente elementos que nos permitem utilizar, para sua decodificação, instrumentos

não estritamente lingüísticos; quer dizer, os diversos níveis da língua - fonético, morfológico,

sintático e semântico - não conseguem dar conta de uma estrutura que tem como um dos

suportes principais a mancha das palavras no branco da página de papel. De arbitrária que é, a

linguagem verbal oral, quando transposta para o papel em linguagem verbal escrita, obriga o

leitor a proceder na sua cabeça a um processo de elaborar/visualizar as imagens, supor

metáforas e empreender associações supostamente engendradas pela poeta. Ora, se o tempo

inteiro ela buscou esse isomorfismo entre forma e conteúdo, tanto no nível da dicção do

referente tratado nos poemas quanto no que diz respeito a imitar graficamente esse mesmo

referente, o poema detém informações pertencentes não apenas ao código alfabético como

código puramente fonético, extrapolando-o. Com efeito, o signo poético satura-se no interior

do sistema lingüístico do qual é constituído como registro, possibilitando uma operação

pansemiótica. Assim podemos encontrar nos poemas desenhos, pinturas, diagramas,

caligramas, signos isomórficos engendradores do denotatum que enformam. Nesse sentido,

podemos falar de uma “leitura háptico-visual, o olho apalpando a textura verbo-tipográfica do

texto”24.

24 PIGNATARI, 1987, p. 107.
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Tal procedimento de elaboração textual deixa entrever uma forte intuição do

fenômeno estético. É consabido que o signo poético se constituiu como signo de natureza

icônica. O poema quer imitar seu referente. O poema nunca se contentou com a natureza

arbitrária do signo lingüístico, buscando, de uma forma ou de outra, recursos (aliterações,

paronomásias, assonâncias, rimas, etc.), quer sejam de natureza imagética, quer sejam de

natureza gráfica, transpor para a cabeça do leitor o tema abordado no espaço do poema.

Vejamos um exemplo de diagramação que tem um valor semiótico para a consecução do

signo poético:

OSCILA25

Oscila
a  florinstante solta
entre norte
e oriente

oscila o instante
leve
flor entre o oriente
e o norte

oscilafulge
única
centrando
na oscilação a
fuga
que a transporta

oscila oscila única
inocência
pupila solta entre o norte
e o nada.

Como podemos ver, a disposição das palavras, versos e estrofes tem uma grande

importância, na medida em que já se constitui detentora de um ritmo visual, obrigando o

leitor a oscilar o olho, tateando as áreas da mancha tipográfica que irão contribuir para a

construção do signo poético. Especificamente, no poema, parece querer falar de uma metáfora

25 FONTELA, 1988, p. 101.
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que remete ao ponto cardeal norte, simbolizando aqui o padrão tomado como normalidade,

no qual latejam os ditames que devemos cumprir e seguir, e que, como sabemos, recebem a

marca do espaço e do tempo no qual se inscrevem, ou seja, são construídos historicamente. É

interessante o movimento na primeira estrofe:  entre norte e oriente (leste); na segunda, há

uma inversão: entre  oriente (leste) e norte; na quarta, síntese dos movimentos: entre o norte

e o nada.

 Ora, o oriente é o lugar mental associado ao não-verbal (vide ideogramas

chineses), à poesia (por ser analógica, e não  lógica), à forma (é a comarca na qual habita a

arte), à metáfora (na linguagem, é o eixo paradigmático, onde ocorre a seleção pelas

similaridades); enfim, é a instância do Inconsciente (lugar por excelência do significante),

fonte de onde emana o material a ser trabalhado, para que venha a tomar uma determinada

forma: é o que (re) conhecemos como objeto de arte.

No poema acima, sucede essa busca de alcançar uma alternativa face ao status

quo, o qual se apresenta como realidade a ser vivenciada e papéis a serem representados,

contudo esse movimento de ir atrás de uma alternativa parece estar fadado ao fracasso,

mesmo que muito se insista (“oscila oscila”: sem a pausa da vírgula, gramaticalmente

necessária) ao se contemplar ou reter a “florinstante” (momento em que o poeta possui e é

possuído pela imagem do objeto que se transformará em arte). Com efeito, mesmo tendo

consciência da singularidade e beleza (“oscilafulge”) do instante lírico, bem como de este ser

detentor de uma negação da realidade (“na oscilação a / fuga”), o sujeito da enunciação

compreende a empreitada como ingênua (“inocência”), pois o objeto de arte ou o discurso

poético, como é aqui o caso, não passa de uma tentativa de preencher as imensas lacunas

impostas pelo contato do humano com o real. Enfim, o papel de sair do norte e se deixar levar

para, ou buscar propositalmente, o “oriente” não passa de uma ilusão, pois a mímesis é o

discurso considerado não-verdadeiro, face à diegesis, que é o discurso considerado como

verdadeiro26. Quem sabe, se a poeta tivesse alguém que bem a quisesse, poderia dizer que

essa busca é inútil. Com certeza, ela não desistiria, insistindo em construir uma obra que a

fizesse transcender, inscrevendo seu nome e número na história da literatura. Do mesmo

modo, esse alguém poderia evocar os adágios populares: se oriente, tome tento.

Pensando bem, a ausência de clareza sintática, ou o processo de iconificação,

desencadeiam uma maior tensão estética, alçando o poema a uma maior ambigüidade

26 Estamos usando livremente as categorias herdadas da cultura grega. Primeiro, porque o que conhecemos como
« realidade » é coisa por demais reconhecida como relativa (para o budismo, por exemplo, é Maya : não passa
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favorecendo uma maior pluralidade de leituras. O que se perde em inteligibilidade,

transparência, ganha-se em tensão estética. O processo de iconificação do verbal se efetiva

através de dois movimentos. O primeiro, interno ao próprio código verbal, por meio do uso de

paronomásias, aliterações e assonâncias, que evocam os objetos referencializados. O segundo

seria externo, quer dizer, não diz respeito à dimensão lingüística do texto escrito.

Arbitrariamente a poeta constrói uma sintaxe tipográfica que possibilita remeter a uma

eventual semântica. O poeta e crítico Haroldo de Campos nos chama a atenção para esse

fenômeno:

O poema cessa de ser uma sucessão linear e escapa assim à tirania tipográfica
que nos impõe uma visão longitudinal do mundo, como se as imagens e as
coisas se apresentassem umas atrás das outras e não, como realmente ocorre,
em momentos simultâneos e em diferentes zonas de um mesmo espaço.
(CAMPOS, apud PAZ, 1990, p. 30)

Com efeito, o discurso hipotático-discursivo é substituído pela parataxe,

engendrando uma sintaxe não-linear, não-gramatical. A sintaxe se constitui, desse modo,

muito mais como uma sintaxe analógico-topológica27. O poema é construído pelas palavras

isoladas, mormente substantivos, os verbos fragmentados e plenos de espaços em branco, e

pelas estrofes, de maneira a trazer a imagem mental para onde o vetor principal do poema. É o

que Bosi nos esclarece (p. 489): “Além de referente semântico, o signo estético é portador de

sons e formas que desvendam, fenomenicamente, as relações íntimas entre o significante e o

significado”.

Em suma, um poema assim estabelecido demanda um leitor mais atento para

seguir um eventual caminho de interpretação. Assim como uma tela cubista, que dá ao

expectador várias alternativas de entrada, também o poema, com sua justaposição paratática

de palavras e expressões, abre-se em muitas portas. Após um trabalho de paciente releitura, o

leitor se sentirá gratificado pela descoberta de um signo poético que, ao lhe demandar mais do

que o sentido do ouvido, também lhe proporcionará uma maior intensidade de sensações e

significados. A fruição estética é redobrada. Só através desse exercício de paciente espera, em

de uma ilusão, de um ponto de vista acerca do que nos entorna, conquanto há a experiência individual de uma
mulher que tenha plena consciência do que era ser poeta e que função a escritura adquirira na sua trágica vida).
27 PIGNATARI, 1987, p. 155.
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que a palavra poética vai revelando lentamente seu mistério e sua lógica, é que o leitor

perceberá a força impetuosa  que rege a lírica de Orides FONTELA.

Para reforçar nossa ilustração acerca da importância da disposição tipográfica no

branco da página, vejamos outro poema, do livro ROSÁCEA:

ESFINGE28

Não há perguntas. Selvagem
o silêncio cresce, difícil.

Esse poema, apenas um dístico, está diagramado no extremo superior da página,

deixando o restante do espaço completamente em branco, denotando, por meio da ausência de

cor, o silêncio. Assim como na pintura a luz é representada pela cor branca, na poesia temos

os espaços lacunares ou totalmente em branco para indiciar pausa ou o silêncio. A dor do

silêncio, da incomunicabilidade, do não mais ter o que dizer não está discursivamente posta

em palavras, mas é apresentada como uma quase toda página em branco. O calar aqui vale

como admissão da impotência diante daquilo sobre o que não se tem controle.

2.8 A METÁFORA E SEU PROCESSO DE (DES)CONSTRUÇÃO

Seria interessante remarcar que, apesar de Orides FONTELA ter iniciado suas

publicações na década de 60, o mundo contemporâneo, com seus signos evocadores da

tecnologia e da rapidez, não está presente na sua obra. Os objetos e expressões não se

manifestam nem no vocabulário nem tampouco nos elementos integrantes da constituição das

metáforas. A imaginação poética tem o seu substrato na maior fonte geradora de imagens: a

natureza e sua dinâmica. Desse modo, ao lidar com imagens sedimentadas no imaginário, o

poeta alcança um nível mais amplo de universalidade, pois as imagens ressoam um acento do

que é reconhecível no lugar onde a poesia é produzida, como também alhures.

28 FONTELA, 1988,  p. 233.
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Os paradigmas que servem de substrato imagético para a elaboração da metáfora

assentam-se quase sempre sobre elementos da natureza ou de coisas triviais, circundantes, que

são de qualquer pessoa ainda capaz de ter uma atitude poética, ou seja, o reconhecimento da

dinâmica contida na presença dos seres, dos objetos, na vida de todos os dias, capazes ainda

de despertar surpresas e novidades, mesmo sendo mais do que prosaicos.

De outra parte, a metáfora não se limita apenas ao signo verbal que será

apreendido pelo leitor numa leitura oral ou silenciosa, mas também contempla o signo verbal

escrito e a maneira como ele está disposto no espaço em branco da página. Enfim, a autora

manuseia signos verbais e não-verbais, provocando com esse procedimento uma eficácia

imagética mais acentuada e tornando a forma simbólica embutida ou explícita na metáfora

não apenas passível de ser compreendida pelo leitor, mas também capaz de ser absorvida com

mais intensidade, na medida em que está organizada esteticamente.

A arquitetura do poema assim disposta resulta em um signo poético de grande

força sugestiva e potencializador de múltiplos sentidos, com alta voltagem estética. As formas

simbólicas encontram um meio de se manifestarem que não somente as torna evidentes, mas

capazes de serem contempladas e fruídas também por meio de uma vestimenta estética.

Como parte do caráter metalingüístico dos poemas, ocorre o desvelamento da

poesia não só como uma forma a mais de elaborar o discurso através da linguagem verbal,

mas chega o ponto de demonstrar como se procede o engendramento de uma metáfora, quer

dizer, não com um caráter enigmático ou algo secreto e sagrado, no qual apenas alguns

eleitos têm acesso e domínio acerca do que o senso comum ainda considera arcanos do fazer

poético.

ELEGIA (I)29

Mas para que serve o pássaro?
Nós o contemplamos inerte.
Nós o tocamos no mágico fulgor das penas.
De que serve o pássaro se
desnaturado o possuímos?

O que era vôo e eis
que é concreção letal e cor
paralisada, íris silente, nítido,
o que era infinito e eis

29 FONTELA, 1988, p. 131.
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que é peso e forma, verbo fixado, lúdico

o que era pássaro e é
o objeto: jogo
de uma inocência que
o contempla e revive
— criança que tateia
no pássaro um esquema
de distâncias —

mas para que serve o pássaro?

O pássaro não serve. Arrítmicas
brandas asas repousam.

O poema, na primeira estrofe,  ilustra admiravelmente o que acima referimos. O

que é visto, contemplado, não passa de objeto-forma em sua performance de animal – ave -

pertencente ao universo da natureza, domínio desde sempre submetido aos homens, já que

somos capazes de imperar sobre ele, pois o “possuímos”. A segunda e a terceira estrofes

introduzem o pássaro empírico, transfigurado em signo verbal, em palavra poética, num jogo

lúdico que desencadeia a metáfora do vôo, que, por sua vez, evoca o fugir, evadir-se

(“distâncias”). Não é de graça a associação da inocência  ao poeta e ao menino (“criança que

tateia”), pois ambos se estão num ângulo de visão que possibilita a nominação ou inauguração

do novo. Destarte, o pássaro  é desmascarado como signo da cultura, pleno de evocações

líricas, e passa a ser o que realmente é: uma forma como outra qualquer, desprovida de

possibilidades outras; em si, não é grande coisa (“O pássaro não serve. Arritímicas / brandas

asas repousam”). A importância e o valor atribuídos ao pássaro são um construto social, um

arbítrio simbólico, repousando sua beleza, quando transformado em palavra poética, em

metáfora, em frases (“verbo fixado”) que compõem versos, configurando um ritmo que, por

sua vez, plasmará eventuais sentidos30.

De resto, o clássico topos do pássaro, temática bastante condizente com a forma

elegia, na medida em que esta tradicionalmente discorre acerca das mudanças das coisas

(podemos lembrar a impermanência das aves migratórias, por exemplo). Muito bem, mas não

30 Lembramos que nesse poema o signo pássaro não detém o valor de arquétipo ou de invariante cultural; serve
como pretexto para desvelar os procedimentos usados na elaboração de uma metáfora artística. A palavra,
sozinha, conforma um verso. Normalmente são os substantivos que estão em evidência, como a suscitar no leitor
a busca de contemplá-los no fundo branco no papel. Esse isolamento da substantivação dá uma carnadura viril ao
poema, porém sem resquícios de agressividade, numa contemplação que não se quer lacrimogênica ou
sentimental, mas grave, e com sabor de permanência e sabedoria.
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parece ser disso que trata o poema. O pássaro funciona como puro pretexto para se apontar a

fragilidade escamoteada numa metáfora recorrente na história da lírica. O pássaro, tanto pode

ser a capacidade de se evadir da realidade como a poesia quando materializada numa forma

buscando alar-se num vôo metafórico, transportando-nos para oura dimensão, para uma

realidade distante e etérea, quando, na verdade, não passa de algo concreto, um objeto

quedado no mundo, como outro qualquer, constituído de elementos reconhecíveis e banais

(penas, cor, peso, silhueta, asas). O que era “pássaro”, projeções ou sublimações (ou, ainda, a

procura do sublime) do que poderia/deveria ser o humano, quando visto em sua natureza, não

passa de simples objeto, palpável, trivial e reconhecível, sem a necessidade de vir a ser

símbolo. Enfim, a poeta faz saber da arbitrariedade da metáfora, sendo somente uma simples

convenção, pois, diferente da metonímia, a metáfora não carece de motivação, de algo

concreto para que se proceda à aproximação de dois objetos postos lado a lado para efeito de

comparação. Ainda sobre o aspecto gramatical do poema, constatamos uma reiteração

vocabular, sintática, modulada em variações diversas, configurando um ritmo que só

aparentemente é repetitivo; na verdade, cria uma expectativa, para arrematar na estância final.

As reiteradas questões sobre o pássaro acarretam um ritmo um pouco angustiante; sobretudo

se manifestam através da adversativa “mas”, como contundente pausa, conclamando o leitor à

reflexão, não se deixar enganar pelas aparências ou pelos arbítrios tidos desde sempre como

“naturais”.

2.9  POESIA FRAGMENTADA E DESCONTÍNUA

Conquanto alguns poemas se apresentem descontínuos e fragmentados ou sem

obedecer à pontuação exigida pela gramática normativa , isso não leva à compreensão de que

lhes falta algo ou de que são lacunosos; há sim, quando de um olhar mais arguto e paciente,

uma totalidade e uma coerência, implicando sempre o refletir sobre algo que diz respeito à

experiência do ser no mundo. Essa totalidade é lograda a partir dos signos isolados,

configurando uma espécie de macrossigno poético.

Se se tratasse de um poeta ingênuo, não faríamos esforços para ensaiar uma

compreensão da deliberada atitude de dispor uma idéia numa forma descontínua. Como se
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trata de uma escritora com a exata consciência do que significa o ato de escrever, vale a pena

procedermos a um esforço maior de buscar as razões pelas quais ela abdica de uma escritura

discursiva-linear, procurando consubstanciar uma reflexão a partir mesmo dos procedimentos

empregados na elaboração do signo poético.

Não necessitamos de grandes esforços ou maiores profundidades teóricas para

detectar os equivalentes sociais do nosso tempo possibilitadores do surgimento de uma poesia

descontínua e com aparência de que não existe uma unidade. É suficiente acompanharmos a

dinâmica da vida social contemporânea, arraigada no fragmento, no retalho, enfim, numa

cultura na qual preponderam as partes, em detrimento31 do todo, como se vê no poema abaixo:

TERMO32

Despreende-se a seta alvo alcançado
apreende-se o tempo flor colhida

não mais além só isto

— é
       tudo —

      concentrado fruto e fonte.

Flor alcançada vida exata
    É
    TUDO

elimina-se a meta    jogo findo.

A maneira como a poeta  prepara as palavras e os versos, ou seja, a diagramação,

com seu ritmo, pleno de lacunas e grandes espaços em branco, apelando fortemente para o

visual, induz o leitor a uma leitura não apenas digital, mas buscando a simultaneidade do

analógico. O poema está dividido em dois eixos verticais, duas colunas com sintagmas sem

uma aparente relação. No entanto, observando-se com mais acuidade, é possível constatar

uma simetria bilateral – o poema pode ser cortado ao meio, ficando duas bandas quase  iguais.

Considerando-se o título como indício de um sentido - remate, conclusão, objetivo a ser

31 Curioso constatar a quantidade de antologias surgidas na última década : os cem melhores poemas, os cem
melhores contos de terror, etc.; as revistas de difusão não ficam atrás, capricham em pequenos artigos, que não
passam de esquetes superficiais sobre um tema.
32 Ibid., p. 136.
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alcançado -, o poema adquire um valor metalingüístico, pois a “flor” pode ser a

materialização, via linguagem, de um dado instante que, se não aprisionado nas malhas dos

versos (“apreende-se o tempo”), perde-se, posto que efêmero, como tudo. A flor, por

excelência, é ilustração do que se fana, do que é passageiro. Ao se lançar o intuito do querer, e

quando se logra êxito no que se pretendeu, a vida parece adquirir a dimensão de plenitude

(“vida exata”), pois é sabido do objeto de arte como capaz de transcender espaço e tempo,

lançando o poeta à posteridade.

A diagramação do primeiro verso é muito sugestiva: ao se apontar e lançar a flecha

(“Despreende-se a seta”), com o espaço em branco separando do sintagma “alvo alcançado”,

já temos visualmente a seta fincada no objetivo, que é cristalizar a flor em verbo, terminar a

difícil tarefa que é organizar sinteticamente em palavra poética (“concentrado fruto”) as

coisas contempladas, as sensações que nos imprimem o contato com as coisas que nos

cercam, os resíduos depositados na memória, enfim imprimir um sentido à vida por meio da

arte, que é o cerne de tudo. Por sinal, o primeiro “é tudo” e sua repetição em caixa alta (“É

TUDO”) estão justo no centro do poema. A atitude poética, de a tudo contemplar, desejando

sua permanência, sua fixação em poema, parece ser o centro da vida da poeta, lugar onde

batem suas emoções, aquilo que fomos acostumados a chamar de coração.

Em síntese, a ausência de uma pontuação gramatical regular impõe ao leitor uma

leitura não-linear, não-discursiva; quer dizer, o leitor sabe que está diante de um poema no

qual não poderá fazer uso das ferramentas que foi acostumado a usar ao analisar e interpretar

a poesia. Destarte, podemos inferir que a poeta se inscreve como herdeira direta dos processos

construtivos paratáticos instaurados pela modernidade em poesia e, sobretudo, de uma

estrutura coordenativa  que atinge não exclusivamente o nível sintático da língua, mas desce,

muitas vezes, até o nível morfológico, isolando, mormente, os substantivos. Essa técnica de

fatura do poema aproxima-se dos processos construtivos da poesia oriental.

2.10 META-POESIA

Um dos traços mais marcantes da poesia de Orides FONTELA é a possibilidade de

muitos poemas se permitirem uma leitura tendo como vetor principal o ato mesmo de escrever

poemas, e se perguntarem da sua natureza e serventia. A tessitura do texto procede a um

impiedoso autodesvelamento dos seus próprios procedimentos poéticos. Todos os atributos
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tradicionalmente relacionados à poesia são desvendados; em alguns poemas recebem mesmo

um tratamento descritivo e explicativo do processo de construção da metáfora, como, por

exemplo, no poema “Cisne”, do livro ALBA33:

CISNE

Humanizar o cisne
é violentá-lo. Mas
também quem nos dirá
o arisco esplendor
— a presença do cisne?

Como dizê-lo? Densa
a palavra fere
o branco
expulsa a presença e — humana —
é esplendor memória

e sangue.

E
resta

não o cisne: a
 palavra

— a palavra mesmo
cisne.

Essa poesia, que não tem vergonha de sua própria ficcionalidade, que tem

consciência do seu caráter de texto artístico, que, muitas vezes, trata da linguagem ou da

forma que a constitui, perguntando-se mesmo das razões por que as formas se

consubstanciam. A auto-reflexão parece funcionar como espécie de astúcia da poesia, que, ao

declarar sua natureza retórica, não pode receber a imputação de discurso enganoso ou

verossímil, ou seja, é mesmo um acréscimo ficcional de uma dimensão resultado de um

caráter imaginativo não contente com o que o circunda.

Com efeito, o poema se constitui muito mais como discurso teórico do que mesmo

como fala poética. Só para nos restringirmos a um exemplo dessa que é uma das mais

pujantes linhas integrantes da literatura mais criativa do século XX, citamos o escritor

argentino Jorge Luiz Borges, cujos textos problematizam as relações entre a ficção e o fato de

33 Ibid., p. 148.
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alguém deliberar engendrá-las, ou mesmo como um texto adquire o estatuto de objeto de arte,

inquirindo sobre o seu valor e lugar no mundo.

Uma das possíveis explicações para o caráter metalingüístico, que é um dos

principais afluentes da poesia produzida no século XX e início do século XXI é o fato de ter

ocorrido uma espécie de emparedamento impetrado por uma sociedade que transformou todos

os signos em matéria de consumo. Assim encurralada, a poesia não parece ter encontrado

outro modo de sobrevivência que não o de fechar-se em si mesma, num autismo que muito

tem de uma espécie de soberba ou intolerância para com o social que a entorna,

conseqüentemente passou a extrair sua substância vital das suas próprias entranhas, assim

como se fosse uma aranha que produz a teia das suas próprias vísceras. Sem nenhuma

autopiedade, desvela seus processos de construção, seus códigos mais intrínsecos, expondo

cruamente, sem nenhum pudor, sua natureza de objeto feito de linguagem. Chegando mesmo

a tratar do fazer poético propriamente dito, de como se elabora um poema através do exercício

de apalpar e sentir a palavra, quer seja em sua fisicalidade (escrita, pronunciada e ouvida),

quer seja em eventuais sentidos que pode vir a ter/ser, quando formatada em metáforas

(poema do livro TRANSPOSIÇÃO).:

TATO34

Mãos tateiam
palavras
tecido
de formas.

Tato no escuro das palavras
mãos capturando o fato
texto e textura: afinal
matéria.

Afora essa saída por meio da metalingüagem, elegendo como deus predileto

Narciso, parece que o enclausuramento da poesia deixou apenas mais duas alternativas

possíveis, ou ela se fechava num mutismo absoluto, como fez um dos seus epígonos, ainda no

final do século XIX, o vate Arthur Rimbaud, ou se vestiria com a indumentária do

hermetismo. A poesia orideana elegeu permanecer com/na palavra, não a palavra evocadora

34 Ibid., p. 23.
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da retórica ou da eloqüência, mas a palavra beirando o silêncio, em uma contenção

denunciadora de um estado de quase negação de nomear as coisas. A palavra poética parece

vir depois de uma ascese do silêncio, depois de um gesto em direção ao real que se fez

fracasso ao interagir com o outro, como nos sugere o seguinte poema do livro ALBA:

POEMA35

Saber de cor o silêncio
diamante e/ou espelho
o silêncio além
do branco.

Saber seu peso
seu signo
— habitar sua estrela

     impiedosa.

Saber seu centro: vazio
esplendor além
da vida
e vida além
da memória.

Saber de cor o silêncio

— e profaná-lo, dissolvê-lo
      em palavras.

2.11 A PROCURA DO SILÊNCIO

A busca de um silêncio capaz de plenificar o ser é a permanente procura dessa

poesia. O silêncio como possibilidade de existência da palavra. Um silêncio que também  está

impresso no papel, materializando-se na linguagem verbal escrita, tanto no minimalismo de

poemas contidos e curtos, cercados do branco da página, quanto nas pausas intercaladas entre

os vocábulos ou no proposital distanciamento dos versos, isolando-os por meio de espaços em

branco para se concretizar um ritmo em que esse silêncio integra o poema como um todo.

35 Ibid., p.144.
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A poesia orideana, num certo sentido, não buscaria sobrepujar o cotidiano através

do olhar ou do gesto – mediatizado pela sensibilidade – numa outra instância que se oponha

ao empírico vivido. Com efeito, esta seria uma atitude tradicionalmente vinculada às poéticas

da modernidade, ou seja, criar uma realidade no nível simbólico como contraponto ao que se

apresenta na vida de todos os dias. Tal gesto, pleno de utopia e fuga, não é a postura que toma

a poeta face ao ato criador, visto que em nenhum momento ocorre a derrota do mundo,

substituído pela realidade poética. Na verdade, esse gesto aproxima o mundo fenomênico para

si e o ilumina. Essa relação entre vida e arte – sendo que, para a poeta, existir rima com sofrer

– está organizada de maneira profundamente reflexiva neste poema do livro

TRANSPOSIÇÃO:

ROSA36

Eu assassinei o nome
da flor
e a mesma flor forma complexa
simplifiquei-a no símbolo
(mas sem elidir o sangue).

Porém se unicamente
a palavra FLOR — a palavra
em si é humanidade
como expressar mais o que
é densidade inverbal, viva?

(A ex-rosa, o crepúsculo
o horizonte.)

Eu assassinei a palavra
e tenho as mãos vivas em sangue.

Ora, através da leitura desse poema não podemos deixar de nos perguntar: afinal

de contas, qual a relação estabelecida entre a realidade empírica, ou as sensações emanadas da

alma do poeta quando do contato com a realidade, e a palavra quando feita poesia, quando

reelaborada no nível simbólico? Se o fato-sensação-substrato é o nível dos referentes

provedores de uma eventual transfiguração em símbolos, eles não deveriam, então, ser

considerados apenas como integrantes de um outro plano, que é o das representações, ou seja,
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a poesia cristalizada no poema não é apenas um fingimento, resultado da figuração via

imaginação?

Constatamos nos versos que não é assim que a autora trata a poesia, como algo

encerrado e estático, como algo sem vida. É uma prática simbólica, sim, mas que resguarda

um tanto de sofrimento e de dor, levando a poeta a dizer coisas não-lógicas, ou, pelo menos,

não de acordo com as expectativas correntes, tal como ocorre no poema acima.

O dístico final arremata de maneira contundente a reflexão trabalhada nos demais

versos. A poeta nos aponta a relação intrínseca e inevitável entre signo e coisa. Vida e

Linguagem. “Flor” e “FLOR” (a coisa e o símbolo que a representa).

Outra relação que podemos estabelecer - que contém o silêncio como busca e

prática - é com a tradição búdica. Há um forte componente Zen-budista não só na poesia, mas

também na poética de Orides FONTELA, na medida em que sucede um esforço de construir

um poema economizando os meios e, assim, resguardando de maneira sintética a sucessão de

imagens que se sobrepõem quando de um instante de profundidade emocional. Em alguns

poemas percebem-se as ressonâncias da forma haicai, espécie de pequeno poema que  almeja

cristalizar algo retirado de uma paisagem ou de alguma  emoção efêmera. Vejamos como

ocorre essa síntese no poema “Gatha”, do livro ROSÁCEA37:

GATHA

O vento, a chuva, o Sol, o frio
tudo vai e vem, tudo vem e vai.
Tenho a ilusão de estar sonhando.
Tenho  o  manto  de  Buda,  que é nenhum.

Esse poema está assinado por MYOSEN XINGUE, que é o nome de Orides

FONTELA como leiga zen-Budista. É notável a beleza plástica do poema, construída com tão

poucos meios, tão simples substantivos, porém capazes de dizer com exatitude o que é o

budismo como disciplina mental, e não como religião ou filosofia. O poema, curto e singelo,

evoca imediatamente a forma haicai. Os budistas costumam dizer que Buda não pode ajudar a

36 Ibid., p. 33
37 Ibid., p. 213.
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ninguém. Não há proteção por meio de um manto que pudesse nos abrigar. Buda só pôde

ajudar a si mesmo. Interessante observar, na quadra acima, como o último verso quebra a

simetria da estrofe única, causando um efeito de estranhamento, pois isola a palavra

“nenhum”, sugerindo o abandono e a solidão do humano para dar respostas ao que lhe punge.

2.12 POESIA NÃO-CONFESSIONAL

Para o crítico, para quem elabora uma tese, que tem como pressupostos básicos o

ineditismo e uma contribuição original ao objeto foco da sua pesquisa, é bastante agradável

encontrar um escritor, uma poeta, com a exata consciência do lugar que ocupa, não apenas

dentro de uma coletividade, mas, principalmente, como indivíduo encarregado de lidar com a

linguagem, de elaborar emoções, contemplações, (ante)visões na palavra poética. É

impressionante a autoconsciência de Orides FONTELA do ofício de poeta, do que queria

veicular nos seus poemas, do modo como engendraria uma homogeneidade de discursos

tratando de poucos temas; mais ainda: de como organizar sintaticamente o que consideramos

como poesia não-confessional. Pensamos que a poeta dirá melhor do que nós:

Era o necessário para passar do nível ingênuo e confessional para algo mais
elaborado. E meu inconsciente fez isso, eu progredia com alguns senões. O
principal deles é este mesmo. A fuga ao confessional, à primeira pessoa, a
tudo que pudesse cheirar – até de longe – ‘a poesia feminina’. Eu já era
feminista e sabia que minha poesia ia ser desvalorizada se parecesse ‘poesia
de mulher’. Daí abstraí, abstraí. (FONTELA, 1991, p.258).

Não é à toa a dificuldade que a poesia orideana tem de se submeter a rótulos ou

classificações; tanto que quase todas as pessoas que se detiveram sobre sua obra evocam a

noção de síntese. Acreditamos que a impessoalidade contribuiu para refratar enquadramentos

de qualquer espécie. Pensamos que este poema, do livro TRANSPOSIÇÃO, pode servir como

exemplo desse distanciamento do objeto do qual trata.
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DESTRUIÇÃO38

A coisa contra a coisa:
a inútil crueldade
da análise. O cruel
saber que despedaça
o ser sabido.

A vida contra a coisa:
a violentação
da forma, recriando-a
em sínteses humanas
sábias e inúteis.

A vida contra a vida:
a estéril crueldade
da luz que se consome
desintegrando a essência
inutilmente.

Nesse poema, fica bem claro um tema que recebeu diversas variações na obra da

poeta: a consciência, a linguagem, a lucidez,  como violência e limite para o humano.

Conhecer, saber, é sinônimo de dor (“Não há piedade nos signos”). Ora, gostaríamos de

lembrar que ocorre aqui não uma experiência individual, mas um fenômeno da Cultura. O

poema alcança um registro universal, desprezando o que de autobiográfico possa haver nele.

Com efeito, a descrição de tal fenômeno não parece fruto de uma atitude que resulta de um

temperamento quieto ou passivo diante da vida, mas sugere um dobrar-se perante os fatos

inelutáveis e impossíveis de transformação, ou seja, é mais uma atitude de resignação, que,

mesmo trazendo nesse gesto uma certa amargura, deixa entrever o desejo de que as coisas

fossem de outro modo (“a estéril crueldade”). Assim, acontece um desdobramento, que aponta

em duas direções: a primeira é a implacabilidade da consciência de que a condição trágica do

homem resulta de um saber que o transcende (“[...] O cruel / saber que despedaça /o ser

sabido.”), massacrando-o e impedindo o desfrutar da vida; a segunda é a impossibilidade de

qualquer movimento de revolta ou de alteração do estado das coisas, devido à força da

linguagem, que se constitui como um estado/condição anterior a todos (“análise”).

38 Ibid., p. 36.
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2.13 ARTICULAÇÂO ENTRE SIGNIFICANTES E SIGNIFICADOS

A fusão entre significante e significado com vistas à produção do signo poético

como imagem mental, é notável, demonstrando uma poeta detentora de uma aguda

consciência crítica do ato de construir um poema. Não é de graça a aura de distanciamento e

impessoalidade que circunda os textos; dá a impressão de que foram esculpidos, ao invés de

escritos. Queremos dizer que a escultura do Renascimento (Michelângelo: “Moisés”) ou do

Neoclassicismo  italiano (Canova: “Eros e Psique”), por exemplo, necessitava de cálculos e

máquinas bastantes complexas para atingir a feição desejada de obras-primas que são. Esse

soldamento da parte material -  a imagem impressa no papel – consubstanciou-se de maneira

extraordinária neste poema do livro TRANSPOSIÇÃO:

O EQUILIBRISTA39

Essencialmente equilíbrio:
nem máximo nem mínimo.

Caminho determinado
movimentos precisos sempre
medo controlado máscara
de serenidade difícil.

Atenção dirigida olhar reto
pés sobre o fio sobre a lâmina
ser numa só idéia nítida
equilíbrio. Equilíbrio.

Acaba a prova? Só quando
o trapézio oferece o vôo
e  a queda possível desafia
a precisão do corpo todo.

Acaba a prova se a aventura
inda mais aguda se mostra
mortal intensa desumana
desequilíbrio essencialmente.

39 Ibid,. p. 65.
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Caudatária de diversas tradições e/ou linhas de continuidade da literatura, o grande

mérito da poeta Orides FONTELA  repousa justo numa enorme liberdade de não se filiar a

qualquer uma delas, todavia ela parece ter incorporado o que cada afluente da Literatura tinha

de melhor, ou seja, o que cada estilo histórico ou corrente incorporou ao sistema literário,

fazendo com que houvesse uma evolução de formas, consoante o momento histórico que foi

testemunha da produção do signo poético.

Com efeito, a poesia orideana manuseia procedimentos advindos de diversos

lugares. Embora grande parte dos textos sejam descontínuos, fragmentados, minimalistas, no

poema acima aposto a forma gráfica – um dístico, seguido  de quatro quadras – consegue, por

meio da estrofação, organizar o referente do poema: o equilíbrio. Acontece que, apenas no

nível da estrofação, na parte sensível ao sentido da visão, é que ocorre o “equilíbrio” (cada

estrofe acaba com ponto final, sem haver encadeamento para outra), posto que, no interior das

estâncias, o discurso está, gramaticalmente, “desequilibrado”, e aparece através de uma

sintaxe sem uso, sobretudo, das vírgulas. Com efeito, o que dissemos vai ao encontro do

referente do poema: a imposta fala da doxa, que requer de todos posturas equilibradas,

máscaras sociais (“de serenidade difícil”). Isto é: seguir a trilha da voz geral, que, como um

coro em uníssono, forma de ser ou parecer, nem se pergunta por que está lá ou para onde

conduz a vereda (“Caminho determinado”).

Ora, como requerer equilíbrio do humano, se a alma é o lugar por excelência da

oscilação, da instabilidade, da atribulação, da dissonância (consigo mesmo, com os próximos,

com o social como um todo). A única alternativa para que ocorra o  aprumo, quando das

relações intra/intersubjetivas, é por meio de uma artificialidade (“Atenção dirigida olhar

reto”), que também pode ser indigitada como hipocrisia, e, mesmo assim, está ancorada em

algo tênue, pouco dado  a suportar o peso e a estabilidade por muito tempo (“pés sobre o fio

sobre a lâmina”). Em suma, o que existe é homem humano, como Guimarães Rosa encerra o

GRANDE SERTÃO: VEREDAS40, pleno de fragilidades. E se, por ventura, desejar-se

superar a prova (“a aventura”), pode-se optar pela autenticidade, pelo que se é interiormente,

relegando-se os ditames e refratando-se o comportamento tido como normal; porém o preço é

a paga e a purga, através de um inexorável choque de frente com tudo e com todos; ou seja, é

o “desequilíbrio essencialmente”.41O possível equilíbrio só pode efetivar-se na arte: o verbo

40 ROSA, 1982, p. 450.
41 A escolha de um viver autêntico, suprema aventura, e certeza de fracasso, parece ter sido a trilha por onde
adentrou a Sra. Orides de Lourdes Teixeira FONTELA. Ficou mais conhecida pelos desententimentos com as
pessoas, por sua personalidade polêmica, do que mesmo por sua obra.
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feito palavra poética; os planos, cores e linhas das telas; a harmonia das formas, na escultura;

o ritmo harmonioso e controlado da música.

Após esse breve excurso,  retornemos ao que dizíamos sobre o significante.

A operação mental empreendida pelo leitor para a leitura do texto implica, além

dos dois tradicionais procedimentos - decodificar os signos lingüísticos impressos no papel ou

proceder a uma leitura em voz alta - uma terceira atitude, a saber: a visualização do poema na

mancha, ou seja, a distribuição dos versos ou das palavras isoladas, conformando todo um

conjunto de imagens físicas de alta sugestividade na confecção do signo poético. Nesse

sentido, o signo-poético perde uma boa parte da sua não-motivação, pois o leitor já conduz

para a interpretação sugestivas formas evocadoras de um objeto.

Tradicionalmente a poesia vinculou-se às artes de tempo, como a música, por

exemplo. O signo literário, devido ao seu canal de expressão – a linguagem verbal - , desde

sempre estabeleceu relações com o sentido da audição. A poesia, na Idade Média, era para ser

cantada; com o Romantismo, sedimentou-se de vez o hábito da declamação nos salões. Com

efeito, a poesia era uma arte abstrata, no sentido de que não se materializava no espaço. Com

Stéphane Mallarmé, Guillaume Apollinaire, e sobretudo com o Concretismo brasileiro,

movimento que radicalizou as concepções poéticas do autor de UN COUP DE DÉS 42, a

poesia incorporou a dimensão de espaço, manuseando desde então os sentido da audição

(tempo) e da visão com a mancha gráfica (espaço).

Contudo, não podemos esquecer que a literatura é um sistema semiótico de

segundo  grau, pois os signos que ela manuseia já pertencem a um sistema semiótico desde

muito codificado – a linguagem verbal. O que podemos inferir dessa assertiva é que o signo

literário não se constrói a partir de uma semântica calcada no vernáculo ou, às vezes, nas

rupturas da gramática normativa. Não é o sentido dado pelo encadeamento das frases que

engendra eventuais semânticas veiculadas pelo poema. Essa coisa a mais contida na poesia

parece estruturar-se num feixe de relações constituído de diversos elementos. Elementos que

implicam não apenas o repertório ou a experiência existencial do leitor (fatores intra-

subjetivos), mas também todo um arsenal coletivo de símbolos partilhados por todos os

homens e que parasitam inconscientemente o ato da leitura.

Interessante observar como a intuição poética logrou resultados tão belos ao

penetrar profundamente nesse reservatório de imagens do inconsciente coletivo. A poetisa não

42 A poesia Concreta brasileira (1956) configura-se como uma das derradeiras vanguardas que têm como origem
- caudatária que foi da Semana de Arte Moderna de 22 -  as rupturas com o Parnasianismo e com o Simbolismo.
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se contentou em dissertar sobre os topoi recorrentes da lírica ocidental: além de estruturar

lingüisticamente os textos, também foi buscar apoio nos signos ditos semióticos. É necessário

esclarecer que tais signos não se revestem, no stricto sensu, de imagem, como usualmente são

considerados, mas no sentido de diagramatizar o objeto tratado. O poema não é apenas uma

cadência de palavras, de frases, mas um elaborado diagrama do referente.

Enfim, a imagem inventada pelo poeta funciona não apenas afetivamente durante o

ato de leitura, mas também como um agente intelectual que vai alargando os círculos

concêntricos da interpretação consoante o repertório e a insistência de repetidas leituras. Se o

poema se estrutura - ou seja - articula-se em dois registros, o verbal e o imagético, se o

significante e o significado estão bem soldados, a imagem adquirirá não só uma eficácia

maior, como também, para dizer com Durand (1997, p. 29): quando “há homogeneidade do

significante e do significado no seio de um dinamismo organizador”, os símbolos reverberam

com maior intensidade.

2.14  POESIA E FILOSOFIA

Gostaríamos de esclarecer em que acepção utilizaremos o termo filosofia. Bem

claro que o uso de expressões ou mesmo a referência direta ou implícita a autores

relacionados ao campo filosófico não é inocente, na medida em que a poeta fez o curso de

Filosofia em um dos mais reputados centros de estudos filosóficos, a Universidade de São

Paulo (USP), tendo sido monitora da Profa. Marilena Chauí. Pois bem, a poesia de Orides

FONTELA toma um caráter filosófico porque se converte numa instância de questionamento,

expressando-se de maneira a problematizar questões que acompanham desde sempre o

homem.

Para Olgária Matos, uma das estudiosas da obra de Orides FONTELA, “ela tratava

a filosofia de um modo poético, e a literatura de um modo filosófico”. Eis aqui a mais exata

síntese sobre o que é a obra orideana. O poema a seguir, do livro ROSÁCEA, é o que melhor

ilustra essa assertiva há pouco dita; é uma interpretação de uma frase do filósofo Emmanuel

Kant, disposta em versos, e que, fazendo uso de apenas uma simples inversão, redimensiona a

frase do pensador, possibilitando toda uma série de sugestões semânticas acerca das relações

Influenciadas por Mallarmé, tais vanguardas radicalizaram, inclusive, numa atitude teleológica, que o tempo
provou infundada:  propugnavam, panfletariamente, o fim do ciclo histórico do verso na literatura ocidental.
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entre a maneira como a filosofia aborda as coisas  e como aborda a razão poética,

apreendendo de maneira completamente oposta, demonstrando que não há somente uma

maneira de pensar. Com efeito, esse procedimento lúdico não apenas se constitui num jogo de

palavras, mas arrasta consigo uma série de implicações, levando-nos a problematizar um

aspecto existencial extremamente importante, que é o de questionar as leis, que nos impõem

normas, e a possibilidade de determos uma liberdade interior. Vejamos:

KANT (RELIDO)43

Duas coisas admiro: a dura lei
cobrindo-me
e o estrelado céu
dentro de mim.

Inferimos, portanto, que o signo poético engendrado por Orides FONTELA não

somente detém um efeito estético de rara beleza, mas se faz acompanhar de um grande lastro

de informações extraliterárias relacionadas ao campo da filosofia e da sua história, além de

nos sugerir uma reflexão mais aturada sobre o que se encontra convencionado no interior de

áreas do conhecimento consideradas como distintas: a poesia e a filosofia.

2.15 ARREMATE

Enfim, podemos constatar, a partir dos excertos acima apostos, um minimalismo

bastante singular, essa suprema capacidade de reter em poemas extremamente curtos e

simples uma fulguração semântica de grande amplitude  e ao mesmo tempo capaz, talvez, de

desvendar um enigma a partir de um evento, de uma paisagem ou de um objeto estagnado no

mundo. Esse laconismo organizado numa gramática, nem sempre atrelado à sintaxe

normativa, prende o leitor em sua sedutora teia de significantes. Prova disso é que

dificilmente alguém não retoma os livros da poeta para leituras mais cuidadosas.

43 Ibid., p. 194.
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Com efeito, essa total ausência de retórica, tanto na forma quando no conteúdo, é

um dos privilégios conseguidos pela poeta no seu manuseio com a linguagem. Obstáculo

superado, visto que o sistema poético luso-brasileiro, via de regra, encontra-se impregnado de

sentimentalismo e retórica, como é mais do que sabido.

Para o término deste capítulo, discorreremos sobre o que chamamos de

fenomenologia da composição.

Muito bem. No processo de construção dos poemas de Orides FONTELA é

recorrente a presença de um núcleo essencial que funciona como referência para a metáfora,

contudo não se permite ser conhecido integralmente, pois que, por meio de qualificações ou

exemplificações, a poeta vai tentando aproximar-se desse núcleo, nem sempre para iluminá-

lo, embora às vezes possa acontecer, mas para extrair uma epifania, para extrair uma essência

do humano. No nível expressional, essas epifanias concretizam-se através da conjunção

adversativa mas,  que age como uma parada, como um chamado à atenção para a aparência

dos fenômenos, para a superficialidade enganadora do mundo aparente.

A conjunção adversativa tem a idéia de oposição, de contrariar, de provocar uma

espécie de parada, de que as coisas não são bem assim.

Com efeito, as coisas nunca são lineares, tampouco percorrem uma trajetória reta

e sem empecilhos. O humano que não se iluda com a aparência. Vemos aqui, no uso da

conjunção adversativa mas,  uma utilização estilística bastante semelhante à que Euclides da

Cunha faz em OS SERTÕES. Com efeito, a narrativa atinge em alguns momentos a

contundência de um caudal barroco, contudo o autor, às vezes, opera uma queda brusca na

narrativa, como que para chamar a atenção do leitor, mormente abrindo pequenos parágrafos

formados por uma só frase iniciada pela adversativa mas, quase sempre contundente,

apelando para que se observe por um outro viés o que vem acontecendo. As coisas não fluem

naturalmente, como muitas vezes nos deixamos conduzir; elas arrastam consigo signos,

oráculos, lições, dores, contradições.

Consoante o que foi dito anteriormente, e repisando um pouco, mais do que uma

metáfora convencional retirada dos paradigmas estabelecidos pela lírica ocidental, a poeta

constrói o signo poético tendo como referência quase sempre a disposição impressa dos

caracteres gráficos no papel. Tal configuração engendra ambigüidades morfológicas e

sintáticas, conseqüentemente o texto aponta em direção a várias veredas de sentidos.

Estilisticamente essa aproximação do objeto que se constitui como a metáfora

expressa-se por meio de repetições obsessivas dos mesmos vocábulos, configurando  um

paralelismo morfológico e sintático e, sobretudo, por meio da adversativa mas, sempre em
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contundentes pausas semânticas, conclamando o leitor a enveredar por caminhos menos

seguros que aqueles que descrevem ou atestam uma rosa, uma paisagem, o vôo de um

pássaro...Veredas aparentemente pessimistas, só que o leitor pouco a pouco perceberá que,

como não poderia entrar nessa senda, se é um caminho tão natural, ou seja, para além do

seu percurso automatizado e cotidiano, existe uma naturalidade reflexiva, que é a da aceitação

terna das coisas com sua efemeridade, com sua precariedade, sua potencialidade de morte.

Porque essas coisas, assim enfocadadas,  querem é denunciar a desconstrução da

metáfora cristalizada pela tradição poética na história da lírica. A metáfora dicionarizada,

codificada, é apresentada de forma nua, demonstrando de maneira científica, no sentido de

que ela é descrita em suas partes constituintes, ou seja, é dissecada. Com efeito, ao seguirmos

as etapas propostas pela poeta nessa aprendizagem, constatamos  que a aprendizagem também

se constitui como uma ilusão, uma convenção que em si não existiria se não houvesse a

decantação de toda uma história da lírica. Materialmente, concretamente, a metáfora não

passa de uma projeção humana, que nos nomina ao ser nominada por nós.

Desse modo, tem-se desvelado de maneira crua, através de um poema

metalingüístico, a carne de um signo poético: beleza, que não é grande coisa, pois, como

qualquer objeto que evoca uma imagem, pode ser desfeito em suas partes constituintes. E, ao

ser desconstruído, desvela-se sua mitologia, sua mistificação, dando-se a conhecer em

precariedade e banal convenção estabelecida entre os homens.

Portanto, o que temos é  a dessacralização do poético = lugar para onde o homem

foge (este também se constitui como ilusão, posto que a imagem, concretamente, é de pouca

monta: pode ser desfeita, compreendida em suas partes, analisada; resta como linguagem).

Embora a poesia seja o espaço da fuga e também da redenção humana face à

impossibilidade do amor, face à morte ou mesmo diante da precariedade das coisas, ela não

passa de linguagem que retira da dinâmica da natureza metáforas em que se encontram

transfiguradas atitudes humanas, projeções daquilo que vivenciamos e que não teriam

autonomia existencial sem o nosso olhar, que nomeia, que aponta, que descreve, que analisa.

Sim, o homem criou a linguagem, para depois ser escravo dela;  é ela que, ao

dizer, imputa a dor, a aspereza. Não havendo mais limite entre criador e criatura. A poesia

resta como alternativa de fuga e de construção de um além.
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3 RITMO VISUAL E SENTIDO NA POESIA DE ORIDES FONTELA

As formas bruscas, a cada
brusco movimento, inauguram
belas imagens insólitas.

Henriqueta Lisboa

3.1 ESBOÇOS

Este capítulo tem como objetivo demonstrar de maneira mais detalhada como o

signo poético, na poesia de Orides FONTELA, é entretecido  no decorrer de uma leitura que

contempla não apenas a dimensão de tempo, mas o texto como mancha tipográfica, como

espacialização de vocábulos no branco da página, principalmente abordaremos a serventia e o

valor do ritmo.

É por demais sabido que o referente do poema é consubstanciado como imagem

mental a partir do seu processo de estruturação. O discurso poético é engendrado tendo em

vista uma específica maneira de articulação, em que o dito se caracteriza por ser o resultado

de um conjunto de procedimentos empregados para a consecução de um macrossigno, que o

leitor decodifica consoante o cristalizado nas diversas camadas constituidoras do poema. Em

síntese, o texto poético é autoprodutor do seu sentido, gerando uma espécie de

fenômeno/objeto que detém, em si, a razão do seu existir e o princípio que rege o seu próprio

dizer. Ou seja, o que se diz já está estabelecido na maneira de dizer, encerrando-se numa

geometria esférica, capaz de espelhar sentidos vários, posto que, como a esfera, é capaz de

refletir a luz conforme o ângulo que ela atinge, refratando tensões advindas da maneira como

o discurso poético sobrepõe o eixo paradigmático ao eixo sintagmático da linguagem44

ressaltando, conseqüentemente, a materialidade do signo verbal.

Com efeito, tudo que contribui para a produção do signo poético vem a ter um

valor semiótico, inclusive o suporte no qual o poema faz adormecer os seus significantes. Para

efeito deste trabalho, o plano da expressão, além de considerar uma eventual leitura silenciosa
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do poema, entrando aí a dimensão temporal, também inclui a mancha tipográfica distribuída

no branco da página do papel, contemplando a dimensão espacial.

Em assim sendo, os elementos que compõem o poema procedem como se fossem

indutores das imagens mentais, resultantes da apreciação, por parte do leitor, que se deixa

conduzir pelas metáforas suscitadas nas malhas das palavras, mediante a sua subjetividade e o

seu repertório de domínios, não apenas referentes à Literatura, mas também a outros códigos,

como: Antropologia, Mitologia, Filosofia, etc.

É consabido que:

No espírito, as imagens visuais predominam. É entre elas que se exerce, o
mais das vezes, a faculdade analógica. Pois a analogia, precisamente, não é
senão a faculdade de variar as imagens, de combiná-las, de fazer coexistir a
parte de uma com a parte de outra, e de perceber, voluntariamente ou não, a
ligação de suas estruturas  (PIGNATARI, 1987, p. 28)

Em outros termos, se o analógico tem mais a ver com o espírito, não sendo difícil

comprovar essa assertiva, basta ver como funciona a memória, com o seu cortejo de imagens

evocativas, ou também como se dá o processo metafórico, por substituições, tendo como

princípio que o rege a necessidade de se firmar sobre o mesmo paradigma para que ocorra a

associação mental que consubstanciará a comparação, calcada numa relação subjetiva entre os

dois elementos. Por sua vez, esse processo difere da metonímia, já que nesta prevalecem as

relações de objetividade.

Isso posto, falemos agora do objeto de estudo do presente ensaio: o ritmo visual e

o sentido na poesia de Orides Fontela. Queremos dizer, com essa idéia, da empreitada da

poeta em submeter o signo verbal a procedimentos que distribuem as palavras no espaço em

branco da página, vindo este se comportar como um ícone do denotatum. Logo, ocorre a

projeção do objeto tratado no poema, o substrato em cujo solo se estenderá a metáfora

poliédrica do texto, na imaginação visual do leitor, apelando simultaneamente para duas

diferentes áreas da percepção sensorial humana: a audição e a visão. De arte abstrata que

sempre foi, inscrita no tempo, a poesia passa a ser concreta, pois o espaço foi incorporado

como elemento significante. Eis a boda entre o digital e o analógico, realizando a festa da

44 Remetemos ao CURSO DE LINGÜISTICA GERAL, no qual Ferdinand de Saussure explica os mecanismos
de funcionamento da língua ; sendo que, depois, é Roman Jakobson quem vai propor uma explicação para o
fenômeno poético utilizando categorias já descritas por Saussure.
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poesia a ser fruída pelos que não detêm tramelas nos sentidos, pelos que sentem empatia pelas

coisas do espírito. Enfim, a informação estética refina-se, demandando uma atenção

redobrada em relação aos aspectos sutis e escamoteados nas dobras de uma teia furta-cor nas

quais o poema aquece seus significantes. Ao deter nos seus significantes determinadas

qualidades sensoriais, advindas do fato de o signo gráfico velar diagramas e não ser apenas

resultado de uma específica organização gramatical, o poema  resguarda uma cavilação que

requer uma atitude mais construtiva, mais intelectualizada perante o fato estético. Nos

círculos concêntricos irradiadores de imagens, não há lugar para a gratuidade nem muito

menos para o ingênuo. Há que se munir, o leitor, de um repertório mais elaborado, na medida

em que nos encontramos diante de um fato estético que é fruto de uma consciência

organizadora de diversos domínios fronteiriços da Literatura (Mito, Psicologia, Sociologia,

Antropologia), veiculando, conscientemente ou não, toda uma série de códigos.

3.2 FIGURAS

Tomemos como ponto de partida a noção de diagrama proposta pelo filósofo

Charles Sanders Peirce, que distingue

[...] entre os ícones duas subclasses diferentes: as imagens e os diagramas.
Na imagem, o significante representa as “qualidades simples” do significado,
enquanto que no diagrama a semelhança entre o significante e o significado
“concerne apenas às relações entre suas partes” (PEIRCE apud JAKOBSON,
1991, p.105).

Certamente, o diagrama opera a partir de um processo metonímico, ou seja,

compõe uma figura com os elementos essenciais do todo do objeto referenciado no poema.

Instaura-se a imagem a partir da evocação das partes do supersigno, fruto da confluência de

um conjunto de procedimentos catalisados, que são, pelo ritmo, instância maior do poema e

planície na qual tudo o que comporta o poema se encontra quedado, ansiando pelo sopro de

vida que lhe imprime o leitor.

Os versos procuram reproduzir, pictoricamente, o núcleo ideativo do poema. É

bom salientar que essa pintura não usa o artifício de desenhar com palavras, no papel, como
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nos caligramas de Apollinaire, ou mesmo uma certa Poesia Concreta, como nos profilogramas

de Augusto de Campos. É muito mais uma espécie de sugestão imagética a presidir a

ordenação do texto, tendo como regentes determinados destaques espaciais de sintagmas,

blocos semânticos ou vocábulos isolados que orbitam no entorno do centro nuclear do poema.

Em síntese: os poemas não são fisiognômicos, não imitam o objeto de que tratam, mesmo

porque Orides FONTELA, embora tenha usado livremente as palavras na página, jamais

perdeu de vista a noção tradicional do verso como segmento linear, encadeando-se em blocos

sintáticos ou semânticos dispostos nos limites do espaço de uma folha.

O que a poeta fez foi um redimensionamento do verso, dispersando-o para

conseguir concretizar um efeito imagético desejado. Compete ao leitor, ao apreender o ritmo

háptico-visual do poema, atinar para que direção se lançam os vetores de sentidos, quer dizer,

articular o que julga como a metáfora-base e o seu cabedal de significações no entorno,

orbitando como satélites a iluminar as formações semânticas. Tendo em mente a imagem

matriz do texto, estabelecer-se-á um processo de contaminação metafórica de todo o conjunto

de elementos que compõem o macrossigno poético. É óbvio que a leitura só se sustenta a

partir do momento em que puder comprovar-se, por meio dos procedimentos compositivos do

poema.

Como é universalmente aceito, tratando-se de uma prática simbólica, a poesia é

uma espécie de construção mental que depende, primacialmente, do signo lingüístico.

Contudo, a construção do signo poético na mente do leitor não se subordina apenas à palavra

escrita ou oral, porque entram outros fatores para que aconteça eficazmente a semiose poética.

Aqui cabe tratar da importância do ver/enxergar, quando se trata de um poema impresso no

branco da página de um livro. De fato, a disposição deliberada das frases poéticas ou de

vocábulos isolados, no espaço em branco, contribuirá para a consecução dos eventuais

sentidos velados nas metáforas que o discurso poético organiza. É bom lembrar o que já

disseram sobre esse fenômeno: “a formação da superfície-texto diz respeito à transformação

de um texto em supersigno, em supertexto” (BENSE, 1975, p. 78). Assim, tratando-se de

certa vertente da poesia de Orides Fontela, o olho tateará e identificará os elementos verbais.

Não obstante, há um efeito inusitado,  surpreendendo pelo fato de o discurso romper com a

hierarquia  e com a lógica linear.

Nesse sentido, pensamos em termos de um sintagma icônico-diagramático

rompendo com as naturais expectativas condicionadas, no horizonte do leitor, a melodia, a

harmonia e, sobretudo, o ritmo inscrever-se-ão numa outra espécie de registro que não o

sedimentado pela tradição do ato de leitura. De outra parte, gostaríamos de lembrar que o
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manuseio de alguns procedimentos usados pela poeta a torna isenta de deslizes emocionais,

com arrebatamentos nada condizentes com a sensibilidade e com as formas de

comportamento em evidência nos dias de hoje, incorporando, sobretudo, o que de melhor a

poesia brasileira do século XX produziu.

3.3 IMPRESSÕES PROVISÓRIAS

Como exemplo do que queremos ressaltar, empreenderemos uma breve análise e

interpretação de três poemas dessa poeta paulista falecida em 1999, que nos parecem sugerir,

de maneira ostensiva, o que acima ensaiamos teorizar. Primeiro, “Teia”45, poema que

empresta o seu título ao último dos cinco livros publicados pela autora (1996, p.13).

TEIA

A teia, não
mágica
mas arma, armadilha

a teia, não
morta
mas sensitiva, vivente

a teia, não
arte
mas trabalho, tensa

a teia, não
virgem
mas intensamente
                  prenhe:

no
centro
a aranha espera.

45 FONTELA, 1986, p. 13.
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Se olharmos para as quatro primeiras estrofes, veremos uma espécie de antítese e

tese, estruturadas num rigoroso paralelismo morfossintático-semântico. Elas se  sucedem num

encadeamento que busca apreender o objeto “teia” através de diversos ângulos, sendo que a

aproximação se dá pelo que ela não é (“mágica/morta/arte/virgem”). Às negativas segue uma

síntese, pondo em evidência a produtora da imagem que permeia todo o poema: a teia, matéria

produzida pelas vísceras da aranha e que serve de morada e lugar de tocaia para que ela

aguarde sua presa/seu alimento. A teia é morada e armadilha, lugar de paciência e aguardo,

que proporcionará a sobrevivência do inseto.

Dessa forma, a distribuição espacial dos versos num pausado minimalismo cria um

ritmo sincopado, que projetando no espírito o entremear que caracteriza a coisa “teia”,

efetivando-se por meio da ausência de pontuação gramatical, o que nos obriga a saltar

imediatamente para a próxima estrofe, amarrando uma à outra, assim como se fosse o

movimento de um tear manual, facilitando a evocação da imagem mental de algo que se

encontra em processo de fabricação. Façamos um esforço para explicitar como se efetiva a

urdidura dessa malha de palavras capaz de suscitar uma imagem na mente do leitor:

Primeiro verso: o fio esticado

Segundo verso: a pausa, o amarro para =

Terceiro verso: = o segundo fio que trespassa

O emprego do advérbio “não” no final de cada primeiro verso reforça a parada e o

poder de assertiva dos substantivos isolados no interior do terceto, seguindo-se da conjunção

adversativa “mas”, assim como se fosse um fio que se entrecruza com outros para formar o

desenho da tapeçaria. Com efeito, podemos mentalizar a alcatifa sendo urdida pelo

entrelaçamento dos fios-palavras, originando a trama-teia verbal, capaz de infundir no espírito

do leitor a idéia de uma espécie de tapete com desenhos figurativos, que, por sua vez, servirá

de substrato para o repouso da metáfora-base do poema. De outra parte, a parataxe que separa

e rege as cinco estrofes do poema está justaposta, como se elas fossem ideogramas, pois

configuram blocos imagéticos independentes. Quando encadeadas numa linha temporal e

espacial, circunscrevem um conjunto de idéias afins que dão a entender o objeto-teia, o qual

está articulado às afirmativas e negativas, manuseadas para que se possa apreendê-lo através

de aproximações.
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Sucede uma coisa que é bom lembrar: apenas algumas espécies de aranha dispõem

das glândulas capazes de produzir a seda que originará o fio. São exceções, como o fato de

escrever bem está restrito a alguns indivíduos, necessitados, por temperamento e sina, de lidar

com a palavra poética. Eis a metáfora do poema: a aranha é o poeta, submetido ao ronronar

dos teares capazes de fixar uma experiência de vida, tornando essa experiência, por meio do

fato estético, um discurso universal. Bem entendido: o poema é de caráter metalingüístico,

visto que discorre e encerra uma partitura apta a explicitar no seu construto o funcionamento

dessa atividade mental, que é produzir poesia.

O segundo poema, Penélope46, faz parte do livro ALBA(1983). Ei-lo:

PENÉLOPE

O que faço des
       faço

o que vivo des
       vivo

o que amo des
      amo

(meu “sim” traz o “não”
        no seio).

O que esse poema tem de breve tem de poder de sugestão. O paralelismo do

sintagma “o que” apresenta-se como um eixo vertical, seguido de verbos que, por sua vez,

repetem-se em seguida, como um eco, só que deixando o prefixo negativo na linha anterior,

para evidenciar as ações de fazer/viver/amar. Isolados na linha que segue, evocam o

sobretecer da malha enganosa articulada pela malícia da esposa de Ulisses, quando da longa

espera. As manhas da Rainha de Ítaca encontram-se expressas na maneira como ela engana os

pretendentes, só que no nível do discurso poético. Mormente, a maneira como a poeta dispôs

tal atitude do dizer na mancha apresentada aos olhos do leitor a ação de entretecer e desfazer,

já que o ato de desarticular o feito está expresso na fragmentação dos verbos, separados dos

seus respectivos prefixos, que, repetindo-se, em eco consigo mesma, adquirem um realce e

uma expressividade acentuadores do ato da mulher que elabora um trabalho durante o dia e o
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desfaz quando cai a noite. Evoquemos novamente Jakobson, para quem o significante

apresenta com o significado uma analogia icônica no que concerne às relações entre suas

partes. (1991, p.105).

O poema demonstra o paradoxo como recurso de engodo, engano e astúcia para

obter domínio sobre uma situação em que alguém se encontra em desvantagem, elevando a

astúcia a virtude. Porém, não podemos esquecer de lembrar que a convivência com os

contrários gera uma agonia, um dilaceramento interior, uma vez que, para se ganhar, é

necessário perder-se, reforçando a idéia de que em tudo há uma dialética.

Vamos ao último poema, “Ciclo”, retirado do livro HELIANTO47:

CICLO

Sob o Sol sob o tempo

(em seu próprio agudo

    ritmo)

dispersam-se         intercruzam-se

— em ciclo implacável —

pássaros.

Sob o Sol sob o tempo

          reinventa-se

    (esplendor cruel) o

              ritmo.

Sob o Sol sob o tempo

      automáticas flores

 inauguram-se.

Sob o Sol sob o tempo

            a vida se cumpre

     autônoma.

46 FONTELA, 1988, p. 162.
47 Ibid., p. 103.



84

Os dois eixos verticais e paralelos, erguendo-se como monólitos nas extremidades

da esquerda e da direita, retangulam o texto, aprisionando internamente sintagmas como se

fossem uma coluna erguida em linha, que biparte o corpo do poema em simetria bilateral,

marchetada/erguida com frases mais discursivas e cambiantes em relação ao lugar no espaço

em branco, fugindo às reiterativas anáforas de “Sob o sol” e “sob o tempo”. Ora, todo mundo

sabe que uma das leis íntimas estilísticas da arte verbal é a repetição, o paralelismo, recurso

extremamente simples e capaz de engendrar efeitos estéticos de rara preciosidade. A

ilustração prima são as Cantigas de Amigo, do medievo português.

Melhor exemplo de diagrama não poderia haver. Por quê? Porque a disposição

gráfica do poema resguarda um misto de sobriedade e afiada lucidez, já que a sua expressão

significante materializa a metáfora da espiral do tempo, simbolizada no signo do Sol,

elemento natural que resguarda uma imagética na qual dois estados antípodas estão fundidos,

a saber: o imoto, o parado, o estático, o que sempre esteve indiferente ao ser e ao estar do

homem sobre as terras e, em contrapartida, representa a alternância dos dias escandindo

inelutavelmente a passagem das horas, movendo-se no firmamento, desenhando um vergado

arco a demonstrar a dinâmica outorgadora da renovação do ciclo diário e também das

estações. Repetimos o que é conhecido: o sol “representa os ritmos repetidos da vida, o

caráter cíclico da evolução, a permanência do ser sob a fugacidade do movimento”

(CHEVALIER, 1993, p. 398). Não há como negar essa bonita síntese lírica, mesmo porque

todo o entorno que circunda o conjunto de imagens é propício às metáforas, baseadas num

lastro que tem como elementos primaciais coisas relacionadas à impermanência e à idéia

fatalista de destino, daquilo que se cumpre com desprezo a qualquer interferência por parte

daquele que, porventura, quiser deter o controle da situação, dos eventos, dos fenômenos.

Quem não havera de saber do tão inútil manto recobridor das filigranas de falso

ouro - enganosas (no fundo, sabido consciente ou inconscientemente por todos, numa

sabedoria comum e ancestral, regida por um tácito silêncio que muito tem de perverso). Ainda

mais: quem refrata corre o risco de sucumbir perante as vicissitudes e arapucas armadas pelo

Destino e o seu delta de afluentes desaguando no sombrio oceano da morte, pouco se

importando  com as pagas e purgas a todos os seres sencientes, tentando agarrar-se a algo que

lhes dê sentido, ou pelo menos guaridas provisórias a cada etapa da vida. Eis a vera vereda,

que não permite a qualquer quedar-se isento das variações tecidas nos hábeis teares da vida,

produtores de tapeçarias com estranhos arabescos, rebrilhando quais espelhos que, muitas

vezes, não reconhecemos como parte da nossa identidade.
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É aí que surgem de chofre os fósforos de luz que anularão as sombras traçadas

pelas selvagens sebes erguidas no entremear dos dias, numa permanente atividade do tempo

em pressa para a anulação do que palpita. Nesse sentido, o cotidiano jamais conseguirá

contrapor-se, tendo em vista que os mecanismos da máquina do mundo detêm uma lógica

própria, em furiosa autonomia, não deixando ninguém nem nada isentos dos invariantes sinais

constituidores das instituições culturais, com os seus esquemas propícios às vicissitudes e às

máculas inerentes a tudo que se refere ao humano.

Mas, pensando bem, sucumbir quem não há-de? As forças da vida imprimem o seu

número numa total e irrestrita ausência de piedade com o humano e suas circunstâncias.

Campeando, nada respeitam, importando chafurdar sobre o vivo, o ativo, o potencial. Querem

imperar, fazendo valer seu jugo e mando, seu valor, seu preço de câmbio. Como bem diz o

poeta Fernando Pessoa, no livro MENSAGEM, “Os deuses vendem quando dão.”48

Concerne-nos aquiescer, dobrar-nos, para evitar fratura maior. Aceitar é atitude de perdedor,

de covarde. Quem não sabe quando recuar diante do fogo cerrado das contingências que nos

outorga o existir? Proclamar um sim é gesto malicioso de quem procura, ou melhor, de quem

sabe the name of the game, astúcia necessária à sobrevivência e componente dessa coisa que

chamam de felicidade. Muros fortificados e impenetráveis guardam indiferentes as fronteiras

da Vida. Luís de Camões bem o disse: “contra os céus não valem palavras”. Síntese bem

articulada entre lírica e metafísica.

Poucas vezes a poesia brasileira logrou alcançar as fronteiras que separam a

planície da poesia com as formações alcantiladas da filosofia. Em síntese, no discurso poético,

por vezes, a metáfora lança suas forças significativas em direção a áreas atinentes ao

irracional, fazendo fronteiras com as comarcas do mágico, do devaneio, ou mesmo beirando o

extravagante. Porém, quando a metáfora é plasmada a partir de uma linguagem diretiva e

escorreita, buscando uma espécie de exatitude sentenciosa, passa a  aproximar-se do discurso

filosófico.

48 PESSOA, 1986a, p.5.



86

3.4 A TELA NA PAREDE DA IMAGINAÇÃO

A minimalista poesia de Orides Fontela funde num mesmo amálgama sígnico

diversas heranças da nossa literatura, impregnando os textos de elevada e sofisticada poesia,

lastreada em alicerces de sóbria reflexão formatada no que podemos nominar de lirismo

metafísico de alta voltagem estética. Detém-se principalmente sobre os topoi da passagem do

tempo como algo que fere bem como sobre o caráter despótico e agreste da linguagem,

imprimindo emblemas e números nos corpos dos sencientes. Uma grande parte dos poemas

dessa autora levou às últimas conseqüências a compreensão de que o signo poético foi sempre

um signo de natureza icônica. O signo poético é uma espécie de signo que quer porque quer

ser o objeto, não se contentando com o fato de que a sua materialidade, a língua como

representação gráfica de fonemas, não passa de uma convenção. Assim como se estabeleceu,

assim foi.

Todavia não faria diferença se os nossos ancestrais mais longínquos tivessem

arbitrado uma outra forma de representar. Repetimos o que todo mundo sabe: a língua é uma

instituição social, que se mira nos espelhos das formas de comportar-se e sentir, de acordo

com a sociedade e o tempo histórico que a produziu. Quando formatada com o intuito de

produzir o discurso poético, ainda mais quando esse discurso refoge às expectativas

sedimentadas pela tradição do ato de ler poesia, ousa inscrever-se numa perspectiva diferente,

incorporando novas formas de sentir e apreender o signo poético. Podemos, então, pensar

assim:

Trata-se de textos que, em essência, se desenvolvem de maneira
bidimensional ao invés de unidimensional, cujo fluxo de signos e de
informação deve ser considerado como um acontecimento sobre o plano, não
sobre a linha, que, portanto, precisam ser vistos, observados, para serem
percebidos e compreendidos (BENSE, 1975, p.177)

Finalizamos dizendo que a poesia de Orides Fontela demanda um leitor com uma

redobrada atenção no ato de leitura, pois a semiose poética só ocorrerá a partir do uso de

vários códigos simultaneamente, estendendo-se através de um vergado arco contemplador de

um repertório que inclua o conhecimento dos diversos níveis da língua, passando pelo
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desenho e pela pintura, incluindo a religião budista e chegando ao continente da Filosofia e da

sua história49.

49 Como dissemos anteriormente, a poeta fez vasto uso, na sua poesia, dos conhecimentos adquiridos no curso
de Filosofia na USP.
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CAPÍTULO IV
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4 O REGIME DA IMAGEM DIURNA NA POESIA DE ORIDES FONTELA

ORPHEU E EURYDICE
Juntos passavam no cair da tarde
Jovens luminosos muito antigos.
Sophia de Mello Bryner Andresen

4.1 ALGUMAS PALAVRAS

Referindo-se a Edgar Alan Poe, no seu livro A ÁGUA E OS SONHOS, Gaston

Bachelard acentua a grande vantagem que é encontrar num poeta a “unidade da

imaginação”50, sobretudo porque, para o último, o campo da imaginação é normalmente

móvel e diverso. Com efeito, a imaginação, ao se emancipar do real e da sua gramática,

instaura sua lógica própria, estabelecendo relações que não estão necessariamente dentro de

um quadro de expectativas condizentes com os padrões indigitados de normais.

Não é à toa que a imaginação pode muito bem dar-se o luxo de empreitar o

engendramento de objetos ou discursos, utilizando, para isso, toda uma série de artifícios, que

vão da simulação, passando pela invenção e chegando até mesmo a improvisar pura e

simplesmente, sem que, para esse efeito, ocorram necessários vínculos entre as imagens

trazidas para uma convivência inusitada ou mesmo a elaboração de uma composição na qual

integre coisas sem necessários laços de parentescos. Pode, muitas vezes, articular conexões

entres objetos completamente antípodas, construindo imagens detentoras de dizer

potencialmente o novo ou o inusitado, fazendo vibrar o que existe de inovação na

criatividade. Fora o fato de, ao se inventar o novo, também se poder dar conta de sentimentos,

sensações ou mesmo raciocínios incompletos, todos, como é consabido, tributários da

linguagem, que, por sua vez, não consegue alcançar ou dar conta da complexidade quando da

interação do homem com o seu meio ou nos contatos  interpessoais.

50 BACHELARD, 1997, p. 47.
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 Assim sendo, podemos inferir que a imaginação é uma espécie de fonte capaz não

apenas de gerar a novidade, dela emanando infatigavelmente imagens que são incorporadas ao

patrimônio cultural e afetivo do humano, ou seja, idéias, símbolos, sentimentos, formas de ser

e de se comportar, que configuram um grande sistema irrigador/revitalizador das maneiras de

representar e de sua fatal conseqüência: as maneiras de apreender e sentir.

Tudo sobre o que acima discorremos nos interessa sobremodo, na medida em que

o nosso objeto de estudo – a poesia de Orides FONTELA – logrou plasmar, em apenas cinco

livros, a aludida unidade da imaginação, visto que a obra dessa poeta se rege por uma

notável homogeneidade, com relação não apenas aos topoi, mas também à maneira como ela

articulou as imagens, fazendo valer uma beleza plástica, atrelada a uma eficiência cognitiva,

capazes de produzir um efeito que une a dimensão estética a aspectos mais relacionados ao

intelecto.  Efetivamente, constatamos uma imagem com feitio de síntese, resultado da fusão

entre procedimentos que conduzem à dimensão estética, somados a elementos que  estão

associados a raciocínios lógico-discursivos e que dizem respeito mais ao campo das

atividades vinculadas às especulações intelectuais.

Assim sendo, podemos constatar quanto o conjunto de poemas circunscre uma

região na qual reverberam símbolos que apresentam traços em comum, ou seja, como a poeta

manuseia alguns recorrentes elementos produtores de imagens capazes de lançar seus vetores

para uma mesma área qualitativa do simbólico. Com efeito, podemos constatar uma enorme

coerência no que diz respeito à organização e (involuntária?) sistematização de todo um

cabedal de imagens integrantes do patrimônio que compõe nosso Imaginário. Em síntese:

procuraremos demonstrar no nosso trabalho como o regime diurno da imagem

consubstanciou-se numa poesia e numa poética específica: a obra constituída de apenas cinco

livros de poemas, quase sempre curtos.

Nessa exígua bibliografia, ocorre o agenciamento de diversos elementos que nos

levaram a crer que, para além do nível conteudístico, as formas dizem de maneira ostensiva a

presença, fazendo-as manifestar-se, de invariantes pertencentes ao inconsciente coletivo. E

que estão organizadas a partir de obsessões caras à poeta; sobretudo vale ressaltar que o seu

lirismo não somente propõe, mas demonstra, subliminarmente, a existência de símbolos

atemporais, inerentes aos homens de todas as épocas. Um dos aspectos a serem lembrados,

quando tratamos da construção da metáfora na poesia de Orides FONTELA, é o fato dessa

poesia quase sempre manusear objetos extraídos não da sociedade contemporânea, ou que

digam respeito à vida em sociedade dos dias atuais, mas volta-se para a contemplação dos

mesmos referentes nos quais se deteve a lírica ocidental que, como é de conhecimento, extraiu
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da natureza suas imagens, produtoras de sentidos capazes de tentar dar conta daquilo que o

poeta queria apresentar.

Ora, a seleção dos paradigmas para a consecução de uma metáfora, aproximando

áreas com contornos próprios, denuncia não só uma concepção de mundo, mas principalmente

uma intenção de se meditar a partir de extratos os mais simples, os mais banais, numa

tentativa não só de eventual transitividade, como também de atingir um registro universal, já

que, em sua maioria, os mesmos elementos encontram-se disponíveis em todas as culturas,

suscitando ou provocando uma espécie de antropomorfização. Isto é, o domínio das coisas

naturais, quando contemplado com acuidade, pode  vir a ser uma espécie de reflexo ou doador

de revelação e sentido para o comportamento do homem, pois é inerente aos nossos esquemas

mentais submeter o nosso entorno, em atitude que possibilite não somente dominar o mundo

natural, como também aceitá-lo como produtor de narrativas e lições, permitindo um

conhecimento mais profundo do nosso comportamento, de eventuais didascálias, do nosso

ser/estar no mundo.

De outra parte, a poesia orideana não registra eventos ou passagens da sua vida

empírica, digamos assim, embora seja uma poesia, repetimos, revestida de grande carga do

vivenciado, mormente porque o substrato de onde emanou a provocação ou o sobressalto

primevo, a surpresa e o entusiasmo intrínsecos a toda lírica de qualidade,  é quase sempre

simbolizado com grande força, tanto no que concerne às imagens representantes daquilo que

foi decalcado quanto no forte conteúdo de reflexão que acompanha a fatura de um poema

lírico. Essa conexão entre o individual e o coletivo é um dos principais fulcros do nosso

trabalho, sendo o que Gilbert Durand chamou de “trajeto antropológico”: ou seja, a

incessante troca que existe no nível do imaginário entre as pulsões subjetivas e assimiladoras

e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social (1977, p. 41)

Como podemos ver, há um movimento que oscila entre o ato que impulsiona a

consubstanciar em arte algo advindo do interior e o meio material e social, num vaivém

permanente. Sendo que a literatura, como fenômeno cultural, não se apresenta como

caudatária de nenhuma outra atividade. A literatura representa uma espécie de necessidade

para que venha à tona a imaginação, denunciando-se por meio das representações sociais ou

das obras de arte, por exemplo.

Como dizíamos, acerca do caráter reflexivo da poesia orideana, essa  dimensão

crítica e meditativa de tal poesia afasta qualquer tom sentimental; essa impessoalidade

conforma um enorme pendor para a generalização e para o universal, apagando o singular e o

particular. Ou seja, a poeta não buscou o genius loci, pois tudo leva a crer que ela não
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considerava o particular, como a paisagem local ou suas experiências de vida. Vejamos o

que nos diz Jung:

A essência da obra  de arte não é constituída pelas particularidades pessoais
que pesam sobre ela; pelo contrario, sua essência consiste elevar-se muito
acima do aspecto pessoal. Provinda do espírito e do coração, fala ao espírito  e
ao coração da humanidade (JUNG, 1991, p. 89)

Contudo, o que poderia vir a ser um discurso seco e desprovido de vigor é, na

verdade, uma poesia com forte componente de que o sentido na pele foi depois reorganizado

poeticamente, não sendo difícil perceber a presença de vida, o que torna a leitura mais

estimulante, conduzindo o leitor a portar uma atitude mais armada frente a um discurso que

se encontra impregnado de consciência face ao ato de escrever e, por outro lado, pleno de toda

uma gama de códigos que o lançam para fronteiras que lhe são circunvizinhas, tais como

antropologia, filosofia, psicologia, etc. No que diz respeito aos elementos evocadores de

experiências, depois retomadas pela memória e transfiguradas em linguagem poética, estes

podem ser sentidos logo num primeiro contato com a escritura. Há um tom geral de

despojamento, seriedade e forte sentimento de melancolia e fracasso, conformando uma

postura cheia de resignação e aquiescência diante das forças inelutáveis da vida.

Tendo em vista a existência de universais e invariantes nos fenômenos da cultura,

os textos poéticos, com sua capacidade cognitiva própria, podem vir a ser um grande

manancial de elementos que possibilitem revelar-se a natureza e a sintaxe de tais fenômenos.

O discurso poético, em sua dinâmica de arrumar diversos procedimentos estéticos, constitui-

se, assim, uma modalidade de conhecimento diferente do conhecimento chamado científico,

habituados que fomos com sua lógica, eivada de discursividade. Conquanto a poesia detenha

uma outra gramática de apreensão do real, não sucede a perda do seu valor epistemológico,

sendo ela capaz não apenas de apresentar ou descrever, mas ainda de compreender a lógica

interna de um fenômeno por meio de intuições expressas em metáforas integrantes da sua

natureza mesma de objeto estético.

No que diz respeito ao seu valor de registro de universais, aludimos ao fato de,

reiteramos, deter nas suas malhas toda uma sorte de elementos invariantes, que tornam

possível o estabelecimento de um circuito da rede de comunicação, na medida em que

articulam uma estrutura conceptual básica, capaz de possibilitar tanto o processo de produção
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quanto o de recepção por parte do leitor. Desse modo, a arte pode vir a transcender o tempo

histórico e o espaço geográfico no qual ela é produzida. Tais universais se organizarão não

somente no nível dos eventuais sentidos anunciados no poema, mas também estarão presentes

– e um leitor atento poderá localizá-los – em outros extratos, como, por exemplo, no nível

lingüístico, pois a seleção do vocabulário para o estabelecimento das metáforas pode

denunciar recorrências e aproximações que só aparentemente são o resultado dos devaneios

de um indivíduo em particular, capaz que foi, através da imaginação, de sistematizar

estruturas desde sempre difusas no imaginário e das quais a literatura fez recorrente uso nos

seus mais diversos gêneros.

O que queremos deixar claro é que, no processo de constituição de uma imagem

poética, sucede uma notável homogeneidade do significante e do significado, soldados que

estão por uma dinâmica que os funde numa totalidade, cujo cimento são as representações

sociais, ou seja, a práxis, a pragmática das imagens em ação no seio da vida social,

provocando um encantamento que emana de toda poesia de qualidade. É assim que a poesia,

muitas vezes sem a menor consciência, revela ou descreve constituintes da psicologia

profunda que estavam adormecidos, hibernando ou diluídos nas malhas plenas de diferentes

texturas, cores e gostos do aparentemente sempre ordenado cotidiano.

Em síntese, a convergência de algumas categorias de imagens configurou uma

estrutura da imaginação cujos símbolos mais recorrentes são aqueles relacionados ao regime

diurno da imagem, conduzindo-nos a crer numa homogeneidade simbólica notável. Com

efeito, a fidelidade certas imagens, manuseadas com um viés diferente em cada poema,

possibilitou-nos a organizar em alguns arranjos uma simbólica que integra um dos regimes

sistematizados por Gilbert Durand no seu livro ESTRUTURAS ANTROPOLÓGICAS DO

IMAGINÁRIO (1977).

Essas considerações acima desenvolvidas possibilitam-nos concluir que há uma

prevalência da paisagem diurna, expressa que está por elementos bastante evidenciadores,

tais como luzes, águas, mares, silêncio, branco, bem como outras imagens derivadas ou que se

aproximam semanticamente delas, demonstrando claramente que a manipulação desses

elementos implícitos denuncia o anseio de calma e plenitude que se encontra presente numa

poesia que expressa uma personalidade melancólica e um temperamento resignado diante do

sentido trágico da existência51.

51 Os poucos dados que se tem acerca da biografia da poeta revelam um temperamento saturniano, com fortes
tendências autodestrutivas.
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Tendo como ponto de partida esses núcleos semânticos básicos, organizadores de

uma constelação metafórica regida pela imagem da claridade e da transparência, podemos ir

adentrando pelos círculos concêntricos semânticos vizinhos, sendo possível incorporar

elementos afins com extraordinário parentesco simbólico.

Outro aspecto que seria interessante remarcar é que não apenas os lugares

semânticos se repetem com obsessão, mas também ocorre a repetição dos mecanismos de

estruturação do texto. Podemos arrolar como exemplo a técnica de repetir o primeiro verso de

cada estrofe, fazendo todas elas iniciarem sempre pelo mesmo sintagma. Assim sendo, a

repetição passa a adquirir uma grande importância na dicção poética de Orides FONTELA,

pois configura um ritmo foneticamente martelado e semanticamente contundente.

Ora, a repetição não se constitui apenas como um fenômeno estilístico, mas como

atitude mesmo de tentar apreender a essência do objeto através de ângulos diferentes,

perscrutando suas diversas faces para que revele o que retém de essencial e universal. É

sintomático que a autora retorne aos mesmos topoi nos seus cinco livros. Uma rápida olhada

nos permite constatar a ausência de diversidade temática. As novas elaborações poéticas do

mesmo referente funcionam como variações sobre o mesmo tema, ou seja, ao se abordar o

objeto por outro ângulo, também o modo de focá-lo  é alterado, proporcionando a iluminação

ou o aparecimento de dimensões ocultas ou aparentemente inalcançáveis.

Podemos constatar, sem grandes esforços, a predileção da poeta por determinadas

imagens susceptíveis de serem organizadas em um mesmo conjunto semanticamente

homogêneo, demonstrando que nossa hipótese de trabalho está num plano plausível. Só a

título de exemplificação, pois retomaremos essa discussão mais adiante, apresentamos um

poema que ilustra de maneira evidente a emergência da imagem diurna
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GIRASSOL52

Quero expressar a flor
e o girassol me escolhe:
helianto bizâncio ouro luz

       ouro ouro

Variando de horizonte
porém sempre
audazmente fiel
fitando a luz intensamente

o girassol me escolhe:
adoração dourada
fixação tranqüila
calor lúcido.

Flor para sempre e muito mais
que flor.

O poema organiza com bastante propriedade muitos dos elementos que se

encontram associados ao regime diurno da imagem: gravitam em torno da palavra

“girassol”, “bizâncio” (mítica cidade com cúpulas douradas), “ouro”, “luz”, “dourada”,

“calor”, “lúcido”, “helianto”. E os organiza poeticamente, sobretudo por meio de repetições

de vocábulos que parecem querer chamar o objeto à vista do leitor, concretizá-lo. A reiteração

causa uma espécie de efeito materializador, numa tentativa de tornar tangível o objeto que,

sendo linguagem,  é abstrato. Porém, aqui tudo está substantivado: mesmo sendo o elogio à

flor (“girassol”), os vocábulos usados são substantivos: helianto, bizâncio, ouro, luz,

corporificando o objeto de admiração.

4.2 TEORIA

Para Gilbert Durand, os símbolos organizam-se em determinados arranjos porque

integram uma mesma área arquetipal, sendo uma espécie de variação em torno do mesmo

núcleo arquetípico. Com efeito,

52 Ibid., p. 50.
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São esses conjuntos, essas constelações em que as imagens vêm convergir em
torno de núcleos organizadores que a arquetipologia antropológica deve
esforçar-se por distinguir através de todas as manifestações humanas da
imaginação. Essa convergência foi, de resto, bastante evidenciada pela
experimentação  (1997, p. 43-44)

Mas por que o imaginário humano teria se organizado em dois princípios básicos

que se apresentam como antagônicos: o regime  diurno da imagem e o regime noturno da

imagem? Consoante esse pensador francês,  essa bipolaridade – calcada não somente em suas

próprias investigações – mas baseada, como ele mesmo admite, em vários outros estudiosos53,

tais como (só para ficar nos dois mais conhecidos) Georges Dumézil e Mircea Eliade, permite

dar conta das motivações gerais do simbolismo, ou seja, da maneira como as imagens se

organizam tendo em vista seu parentesco muito mais no nível da estrutura, da forma, do que

do seu funcionamento. O pensador Gilbert Durand, ao estabelecer a bipolaridade, não partiu

do nada, porém considerou um patrimônio já incorporado ao domínio da Antropologia,

procedendo a uma síntese de diversos autores e construindo um pensamento próprio a partir

de categorias, análises e conceitos advindos não apenas dos diversos autores, mas de diversas

áreas.

Com efeito, “A homologia é equivalência morfológica, ou melhor, estrutural, mais

do que equivalência funcional” (DURAND, 1997, p. 43). Os símbolos formam combinações

tendo em vista serem manifestações do mesmo significante, porém conservando uma espécie

de natureza intrínseca, e que vão convergir para o que o pensador nomina como “imagens

motrizes”, “metáforas de base”, “categorias vitais” da representação.

Em suma, o regime diurno da imagem “define-se como o regime da antítese”

(Ibid, 1997, p. 67), pois a noite tem uma existência simbólica autônoma; ela não precisa do

dia para se afirmar semanticamente; já o contrário não sucede, visto que a luz só existe por

antítese às trevas.

De modo esquemático, apresentaremos os principais elementos relacionados ao

regime diurno da imagem, com seus atributos e classes de paradigmas, quer seja no nível

mais estático, como o substantivo, quer se relacione a uma dimensão mais dinâmica, como o

verbo. Vejamos:

53 Cf. DURAND, p. 57. et passim.
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DIA: luz, iluminar

CLARIDADE: brilho, archote, lâmpada

AZUL-CELESTE: branco, aurora, louro

RAIO DE LUZ: sol, astro, estrela

VISÃO: olho

GRANDEZA: alto, zênite, diante, subir, levantar, imenso, cimo, céu, fronte,

Deus

PUREZA: anjo

OURO: é ao mesmo tempo cor celeste e solar e quintessência oculta, tesouro

da intimidade, demonstrando que os objetos simbólicos não são puros.

Em resumo:

LUZ: atividade

ESCURO: inércia

4.3 PRÁTICA

4.3.1 Leituras críticas de poemas consoante o denotatum

O imaginário é engendrado e aparece por  meio de símbolos. A poesia, como uma

das formas de expressão do homem, pode ser tida como um lugar privilegiado para a

manifestação de imagens integrantes do nosso patrimônio comum, na medida em que se gesta

nas camadas mais abissais da mente. Mas para Octávio Paz (1990, p. 48), há uma grande

diferença entre a linguagem corrente e a linguagem quando em sua função estética: “A

linguagem indica, representa; o poema não explica nem representa: apresenta. Não alude à

realidade; pretende – e às vezes o consegue – recriá-la”.

Com efeito, não é o interesse primeiro da poesia transmitir alguma mensagem, mas

buscam uma forma de interação que conclame o leitor a recriá-la, a fruí-la, a revivê-la, por

meio das imagens que apresenta.
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Agora vejamos como se cristalizou, através de uma série de poemas, o regime

diurno da imagem na obra de Orides FONTELA. Procederemos a leituras mais pontuais,

retirando poemas de cada um dos cinco livros que constituem nosso corpus de análise, com o

objetivo de melhor ilustrar a nossa idéia acerca da convergência de imagens com a mesma

natureza, situadas que estão no mesmo entorno dos elementos matriciais: a luz, o branco, o

silêncio. A confluência de imagens pertencentes à mesma categoria logra figurar uma

estrutura da imaginação, ou seja, denota o regime diurno da imagem, composta que é por

uma série de elementos acima apostos e que, de maneira extraordinária, eclodiu com

veemência em todos os cinco livros, sendo uma espécie de fio costurador de outras simbólicas

presentes de maneira ostensiva ou implícita.

Para a leitura dos poemas, não podemos abandonar o fato de que no nosso método

emergirão sintomas da nossa convivência cotidiana com o objeto de estudo em questão, quer

seja na sala de aula, quando do exercício do nosso magistério, quer seja como tradutor dos

cinco livros de poesia de Orides FONTELA para a língua francesa. É nesse sentido que as

técnicas de análise e interpretação textual não poderiam refratar nossa participação como

tradutor, pois, como se sabe, a tradução de poesia exige esforços de tentar encontrar o maior

número de possibilidades de leituras, transpondo para a outra língua uma forma poética de

tensão máxima em suas multiformes ambigüidades, como é o caso da poesia orideana. De

outra parte, não podemos esquecer que os pensadores que fundamentam nosso solo teórico,

tais como C. G. Jung ou Gilbert Durand, encontram-se vinculados a uma linha de

continuidade que tem como matriz o pensamento platônico, no qual as imagens são detentoras

de sentidos universais, e que, para o primeiro, evocam as estruturas do inconsciente; para o

segundo, conduzem a determinadas estruturas biopsíquicas e sociais do Homo sapiens. Em

síntese, as imagens que eclodiram na poesia orideana, mesmo detendo um valor universal, não

poderíamos desprezar a informação de que estão ancoradas numa geografia e numa história,

tendo sido organizadoras de alguns traços fundamentais do espírito da época na qual foram

produzidas.

Com efeito, se o inconsciente coletivo pode ser considerado “como doador de

significados em situações históricas e culturais definidas e como fornecedor de significados

ao universo em que vive e concebe” (LAPLANTINE, 2003, p.16), há que se observar o fato

de a produção poética orideana encontrar-se ancorada não apenas em algumas das nossas
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tradições formais ou preocupada com alguns temas54, plasmando um âmbito de idéias ou

maneiras de sentir inerentes às décadas nas quais elaborou sua obra.

4.3.2 A luz e seus afluentes simbólicos

Nos cinco livros de poesia de Orides FONTELA, a simbólica da luz aparece de

maneira extraordinária, manifestando-se em suas diversas possibilidades de apreensão e

modulada através de uma gama enorme de variações. Dessarte, podemos dizer que é o topos

mais obsessivamente tratado pela poeta, que conseguiu alcançar o mérito da originalidade,

diante de um motivo que remonta aos primórdios da tradição lírica do Ocidente. A poeta

chega a falar, num soneto, nos “domínios da luz”55.  Evocaremos apenas dois exemplos do

nosso patrimônio literário. Safo de Lesbos não se furtou a tratar: “Ó estrela da tarde,/dos

astros o mais belo!”56; assim como a poesia Trovadoresca, do medievo português: “Alvas

roupas lava;/ rompe a alvorada;/o vento as levava/no rio:/lava-as de alvorada”57.

Um dos poemas que melhor sintetiza o tema da luz, aqui associada à lucidez e sua

rascante capacidade de fazer aparecer o velado, desvendando o que porventura pode

escamotear as sombras ou a alienação, é este, que faz parte do livro TRANSPOSIÇÃO:

MEIO-DIA58

Ao meio-dia a vida
é impossível.

A luz destrói os segredos:
a luz é crua contra os olhos
ácida para o espírito.

A luz é demais para os homens.

54 Evocamos algumas conexões possíveis de serem aventadas: no que diz respeito ao poema como forma
impressa no branco da página, a poesia orideana remete aos procedimentos empregados pelo movimento
Concreto de poesia; com relação à ponte entre poesia e metafísica, muito se assemelha à poeta mineira
Henriqueta Lisboa, grande observadora dos objetos, extraindo quase sempre uma didascália.
55 FONTELA, 1988, p. 34.
56 FONTES, 1991, p. 409.
57 D. DINIS, Cantiga d’amigo, apud CORREIA, 1978, p.259
58 FONTELA, 1988, p.34.
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(Porém como o saberias
quando vieste à luz
de ti mesmo?)

Meio-dia! Meio-dia!
A vida é lúcida e impossível.

A idéia central do poema está organizada no uso recorrente da vogal i, que se

encontra distribuída ao longo de todo o corpo do poema, manifestando-se por meio de rimas

internas, ecos e rimas toantes. Consabido é o valor estilístico dessa vogal em contextos que

sabem mais a dramático ou puxam em direção a se querer ressaltar algo, visto que se trata da

vogal mais aguda da língua portuguesa. Assim sendo, a imagem, ao ser plasmada em

determinado acento, cuja freqüência detém um elevado número de vibrações – no nosso caso,

opondo-se ao som grave -, dela passa a emanar um mais forte poder de sugestão, capaz de

suscitar no leitor uma espécie de ritmo constituidor do signo poético, com seu cabedal de

metáforas organizadoras de um âmbito semântico que é, na verdade, o fulcro do poema, o que

ele apresenta ou deseja ressaltar.

O uso da terceira pessoa do singular do verbo ser, elemento definidor por

excelência, demonstra quanto a hora do meio-dia, tempo em que o sol atinge o zênite, se

reveste de importância, na medida em que a luz atinge o apogeu de claridade e a conseqüente

varredura das sombras, obrigando a se enxergar/contemplar o que se encontra à vista, e nos

impõe seu despótico valor de quase obrigatória lucidez. Nesse sentido, a luz opera como

espécie de imposição, como elemento que aponta/demonstra nossa impotência face à

consciência de nos percebermos como seres abandonados no mundo, permanentemente

assolados por uma luminosidade que implica conhecermos realidades e limites, sendo ela, por

sua vez, produtora de sofrimento. É bom lembrar aqui o uso semiótico dos parênteses para

propor uma interrogação, que tem muito mais valor de afirmação de extrema contundência,

pois, se o ser soubesse que o contato com o oposto das sombras, a luz, traria a necessária

carga de penas, purgas e dores, não se teria deixado conduzir.

Ora, é sintomático que o primeiro poema, que dá título ao primeiro livro da poeta,

TRANSPOSIÇÃO, venha a tratar do processo instaurado pela luz, que perfaz os contornos

das coisas, expondo-as não só à contemplação, mas a uma quase necessidade de lucidez face à

realidade que nos rodeia. Eis o poema:
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TRANSPOSIÇÃO59

Na  manhã que desperta
o jardim não mais geometria
é gradação de luz e aguda
descontinuidade de planos.

Tudo se recria e o instante
varia de ângulo e face
segundo a mesma vidaluz
que instaura jardins na amplitude

que desperta as flores em várias
coresinstantes e as revive
jogando-as lucidamente
em transposição contínua.

4.3.3 O tema do pássaro

A simbologia do pássaro, ao longo da história da poesia, sempre resguardou um

valor semiótico associado à luz e a seus afluentes metafóricos, sendo na poesia orideana um

dos temas que mais foi submetido a variações, ora representando a própria poesia, ora

metaforizando a figura do poeta, ser para quem a linguagem detém um valor maior, na medida

em que é a matéria mesma que ele manuseia, engendrando os objetos-poemas que incorpora

ao real, resultado quase sempre de uma imanente necessidade. É interessante ressaltar não

apenas o arcaísmo da simbólica do pássaro vinculado aos elementos que constituem o regime

diurno da imagem, sobretudo quando remete a aspectos relacionados ao mundo celeste, mas

também lembrar a universalidade da qual se encontra ungido, tanto é que partilha com a

flecha conotações que remetem à ascensão e ao vôo.

Com efeito, é recorrente em toda a história da literatura o uso do pássaro como

símbolo do poeta. Só para retermos um exemplo, essa imagem encontra-se no conhecido

poema “O Albatroz”, do livro FLORES DO MAL, de Charles Baudelaire60, sendo a ave

encarada como uma espécie de ser dissonante, fora do lugar e servindo, inclusive, de motivo

59Ibid., p.13.

60 BAUDELAIRE, 1985, p. 111.
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de escárnio, na medida em que pateticamente mostra a diferença entre o que detém asas para o

vôo e sua contraditória incapacidade para se deixar conduzir pela imaginação, permanecendo

preso a um lastro da realidade que não é condizente com seus pendores íntimos.

Assim sendo, o pássaro pode vir a ser o antípoda ou o singular, ou seja, aquele – o

poeta – que, destoando da maioria, resguarda em si o arguto olhar face ao real, inquietando-se

com os objetos ou com as vicissitudes que lhe ocorram. Nesse  sentido, o pássaro vem a ser o

anti-pássaro, o que detém em si as brechas possibilitadoras de fazerem emanar das camadas

mais profundas ou obscuras do ser toda uma sorte de significantes que tentarão apresentar,

por meio da linguagem poética, uma experiência (embate, recusa?) com o real. Vejamos como

a poeta conseguiu descrever essa condição de antagonismo do pássaro/poeta, num poema do

livro TEIA:

O ANTI-PÁSSARO61

Um pássaro
seu ninho é de pedra

seu grito
metal cinza

dói no espaço
seu ôlho.

Um pássaro
pesa
e caça
entre lixo
e tédio.

Um pássaro
resiste aos
céus. E perdura.
Apesar.

61 FONTELA, 1996, p.38.
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De outra parte, pensamos como  Bachelard (1990, p. 93), para quem o “pássaro

mítico” é o símbolo do instante poético, da lucidez do poeta, que trabalha na fronteira do

sonho para renovar, criar um mundo paralelo ao que fomos acostumados a reconhecer como o

real, não apenas acrescentando mais uma fala, mas fazendo do poema um espaço para o

desvendamento ou uma reflexão a mais acerca do que se apresenta como fenômeno ou

questões ontológicas.

O instante eterno também pode ser compreendido como o instante poético, cujo

fulgor será cristalizado no poema, transcendendo os condicionamentos do tempo e do espaço

no qual foi produzido, transformando uma dada apreensão individual em algo universal, posto

que organiza eventos ou fenômenos partilhados por todos os humanos. No segundo poema, do

conjunto “Sete poemas do pássaro”62, do livro HELIANTO, confirma-se o que acima

dissemos: o instante eterno está relacionado ao pássaro (ou seja, à poesia, o momento em que

a inspiração plasma-se em linguagem, em poema).

II

Se for esta a hora do pássaro
abre-te e saberás
o instante eterno.

De outra parte, o poema esclarece o processo do insight no qual se inscreve o

surgimento do fenômeno poético. Não que esse surgimento seja totalmente involuntário, mas

não parece haver dúvida de que emerge de uma liberdade, digamos, provisória, que o

Inconsciente não apenas se permite, mas também indica o ser capaz de se justapor aos seus

significantes e apresentá-los de maneira a que se possa alcançar áreas nem sempre visitadas

pela consciência. Tampouco nos interessa reforçar a representação sedimentada,

principalmente durante o Romantismo, do poeta como um ser distinto dos seus pares

humanos, dotado de uma capacidade sobrenatural, de uma genialidade face ao uso da

linguagem na sua função poética. Não é à toa a compreensão junguiana do autêntico poeta:

62 FONTELA, 1996, p. 98, segundo movimento do poema.
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Ele tocou as regiões profundas da alma, salutares e libertadoras, onde o
indivíduo não se segregou ainda na solidão da consciência, seguindo um
caminho falso e doloroso. Tocou as regiões profundas, onde todos os seres
vibram em uníssono e onde, portanto, a sensibilidade e a ação do indivíduo
abarcam toda a humanidade  (JUNG, 1991, p. 93)

Contudo, mesmo sabendo o preço a ser pago por lidar com uma área inesgotável

de significantes e detentora da sua própria mecânica, o poeta articula seu canto, arrisca-se

impulsionado por forças que possibilitaram o seu engendramento histórico como espécie de

escolhido dentre uma determinada população partilhadora do mesmo espírito do tempo. E eis

que de um singular, o poeta/o poema, organizam-se paradigmas, mitos, obsessões, topoi,

concernentes a uma época, que se cristalizam em um discurso que transcende uma experiência

individual, projetando, por meio da arte, as formas de sentir e de se comportar de um tempo,

conduzindo a uma apresentação, ou mesmo uma interpretação de fenômenos sucedidos numa

era e num espaço, porém alçando-se a um caráter universal. É até interessante observar que,

muitas vezes, o poeta antecipa coisas que dizem respeito a um futuro próximo ou distante, ou

que só serão corriqueiras então.

E aqui vale registrar que a postura visual encontra-se intrinsecamente relacionada

ao regime diurno da imagem. Isso vem ao encontro do que afirma Bachelard (1986, p. 71):

“Com singular convicção, a imaginação afirma que o que ilumina vê. A luz vê.”

Por isso, a poeta insiste no contato com a poesia, mesmo compreendendo quanto o

discurso poético é capaz de macular o branco de um silêncio tacitamente acordado entre os

homens, quando no convívio social. Percebe-se quanto a consciência, malgrado ser tida pela

poeta ao longo de toda a sua obra como sinônimo de sofrimento, como intrinsecamente

vinculada à dor, é levada a um lugar de grande valor. O canto dessa ave é o que a faz diferente

das suas demais assemelhadas de condição. O pássaro faz ecoar o grito pungente de um Ser,

de uns Seres. Vejamos como isso se cristalizou num excerto do poema “Ditado”63:

63 FONTELA, 1996, p. 22
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    II

Mais vale o
canto
agreste
do que o vívido
silêncio branco
além do humano
sangue.

O tema do pássaro aparece, também, por meio do tema da ave, de outras aves ou

de seres que detêm a capacidade do vôo, funcionando como espécie de variações, tais como o

cisne, o astronauta, a flecha, a pomba, o joão-de-barro, o bem-te-vi, as sereias, a coruja ou o

galo. Vejamos, só para termos uma idéia, como emerge, e quais simbólicas vão encetar.

Selecionamos o galo.

Não podemos esquecer que o galo é o pássaro da aurora, anunciando com seu

estridente canto a chegada da luz, impondo com seu alarido uma chamado à despótica

disciplina e aos trabalhos de mais um dia; portanto vincula-se à simbólica do regime diurno,

com seus atributos e signos relacionados ao ato de ver, enxergar um novo dia, apalpar-se

diante do que parece retorno, porém grávido de potencialidades, que podem ser observadas ou

não.

GALO64

Canta o galo e a
noite
se aprofunda
em plena meia
noite: o galo
é negro.

Galo abissal – galo invisível
canta
e tudo o mais se cala. No
vazio

64 Ibid., p. 50.
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só – opaco – per
siste
o galo
negro.

Com efeito, todo o sistema poético da autora está organizado aqui nesse pequeno

poema. Os objetos evidenciados durante toda a sua vida e aquilo que simbolizam

explicitamente ou implicitamente na sua obra. Vejamos: o Pássaro (a poesia, o poeta, a

inspiração, a arte, o Sol, a luz, a lucidez, a consciência das coisas), a Pedra (o silêncio, o

sangue, tudo que é humano – não só em sua condição perante a linguagem, mas também no

que concerne à sua experiência de sofrimentos provocados pelo embate com as forças da

vida).

4.3.4. A obsessão pelo branco

ANTÁRTIDA65

O campo branco (nenhum mapa) intenso.

Os passos consomem-se
o espaço introverte-se
branco branco

asséptico / absoluto.

Norte nenhum
noite nenhuma
— branco sobre

o branco.

O tema do branco e da luz é modulado pela poeta numa grande amplitude de

metáforas decalcadas de toda uma série de substratos do mundo empírico. Nesse poema,

pleno de evocações plásticas, aparece um núcleo imagético que vai se alargando como se

fossem círculos concêntricos, pois a cor e a qualidade do adjetivo branco estão entre os
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principais elementos que integram o regime diurno da imagem. Branco remete aos raios

solares, à aurora, aos astros, que, por sua vez, evocam o alto, o subir, o zênite, enfim o que se

lança, o que almeja a elevação, o puro. Como ler esse poema sem que venha de chofre a

imagem (a visão e o ato de ver são atributos do regime diurno) da tela “Branco sobre

branco”, do pintor russo Kazimir Malievitch, demonstrando o limite que a arte abstrata havia

alcançado, ou seja, a saturação da cor; seria o equivalente a um livro no qual as páginas

estivessem todas em branco. Embora o branco possa significar a mistura de todas as cores, no

poema parece ter mais o sentido da total ausência de qualquer nuance, do absoluto. Aqui a cor

branca tem a mesma função da busca do silêncio: o desejo de sair da realidade, a ânsia de uma

plenitude além do real, representados por duas formas de expressão da linguagem humana: as

palavras e as cores.

4.3.5 Este silêncio: ainda!?

Nos cinco livros de poesias de Orides FONTELA há uma profusão de imagens e

metáforas relativas ao silêncio, bifurcando-se em dois caminhos semânticos. A primeira, é o

silêncio requerido. O desejo de quietude e paz, num anseio de tranqüilidade face ao agir e ao

repensar, dimensões desejadas pelo estar no mundo. Desse modo, o silêncio é o lugar de

contraposição à dinâmica da realidade, que nos enreda na sua teia de relações calcadas quase

sempre nas demandas de ser ou querer algo. A outra dimensão do silêncio é aquela na qual a

linguagem despoticamente invade, com seus signos, seus discursos, nominando e fazendo

valer o imperativo maculador, porém necessário, já que a consciência interior ou do que se

encontra ao nosso redor só pode dar-se quando em presença da linguagem, mesmo que seja

para conduzir ao sofrimento e a dor. A poeta sintetizou muito bem a intrínseca conexão entre

a palavra, seu poder de nomear, sua obrigatória imposição diante dos objetos e das situações

nas quais o humano interage com o real. Vejamos o poema do livro TRANSPOSICÃO:

65  FONTELA, 1988, p. 171.
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FALA66

Tudo
será difícil de dizer:
a palavra real
nunca é suave.

Tudo será duro:
luz impiedosa
excessiva vivência
consciência demais do ser.

Tudo será
capaz de ferir. Será
agressivamente real.
Tão real que nos despedaça.

Não há piedade nos signos
e nem no amor: o ser
é excessivamente lúcido
e a palavra é densa e nos fere.
(Toda palavra é crueldade.)

Não podemos esquecer que a brancura se inscreve como o equivalente plástico do

silêncio (DURAND, 1997, p. 16), tendo sido modulada de várias maneiras, desde como foco

principal do poema, até como epifenômeno, no conjunto dos signos, funcionando como

reforçadora da imagem em evidência, compondo uma imagem que é plástica e simbólica ao

mesmo tempo.

Em suma, parece que a poeta divisava apenas dois horizontes. Um, cujo objeto

contemplava à sua frente, com suas implicações de risco, pois a tudo os olhos tateavam

dotados de uma límpida luz, conhecedora dos limites impostos pela linguagem que a tudo

nomina, enquadra, rubrica. O segundo horizonte é o mais difícil: o silêncio, visto que somos

seres de e para a linguagem, que nos diz mais do que dizemos dela.

Ancorando-se a poeta na experiência vivida, da qual toda a sua poesia permite

entrever  sutilmente a um leitor dotado de empatia e sensibilidade, constatamos que é a

expressão sublime e estóica de uma consciência angustiada que não encontrava saída para o

fato de existir, e que, face a esse estado de coisas, parece haver somente uma atitude, a saber:

ante as dificuldades e vicissitudes do cotidiano, resta a atitude de silenciar, numa aquiescência
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estóica e afirmativa diante da vida. Perante as dificuldades do trabalho para com a linguagem,

ou seja, as limitações que a criação poética sofre de não alcançar o vivenciado ou o

contemplado, resta um minimalismo anti-retórico que procura deixar implícitos essa angústia

e desassossego do não-alcance da linguagem face à vida.

4.3.6 Tema do fogo

A simbólica do fogo vincula-se ao regime diurno da imagem por toda uma série

de signos que orbitam em torno da luz, da claridade. A luz é tributária do fogo, e encontra-se

vinculada à simbólica da estrela ou do sol, que, por sua vez, remete ao brilho, ao archote,

enfim à lâmpada67. Contrária à inércia, ao estático da ausência de luz, das trevas, a

luminosidade vem instaurar a dinâmica da atividade, do movimento, do campear sobre os

trabalhos e sobre o que nos chama à ocupação.

ANJO68

    I

Um anjo
é fogo:
consome-se.

Um anjo
é olhar:
introverte-se.

    II

Um anjo
é cristal:
dissolve-se.

Um anjo

66 Ibid., p. 31.
67 Cf. esquema no início deste capítulo
68 FONTELA, 1996, p. 89.
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é luz
e se apaga.

No poema acima, o que sucede à condição de ser anjo sugere a atitude do  poeta,

numa concepção bastante sublime, sobremodo elevada, daquele que detém a energia69 para

organizar o que se encontra em estado de potência. Em se tratando do anjo/poeta, é o talento

para a escritura, embora sejam “raros os homens criadores que não pagam caro a centelha

divina de sua capacidade genial” (JUNG, 1991, p. 91). O melhor exemplo daquele ser que

pagou caro (“consome-se”) o fato de ter ido chafurdar nas áreas mais abissais do humano

(“introverte-se”) é a própria poeta Orides FONTELA, exemplo de fracasso perante a vida.

Ora, a luz é atributo do fogo. A lucidez pode até clarear, iluminar, abordar as diversas faces de

uma coisa, mas não podemos esquecer que o excesso provoca queimaduras. Consciência e dor

nem chegam a ser rimas toantes, mas rimam por pertencerem a uma mesma área da

experiência do homem durante seu tempo de vida. Nisso não há novidade alguma; a sabedoria

popular encontra-se impregnada desse conhecimento que foi decantado por sucessivas

histórias do empírico.70

4.3.7 O tema do ar

O deslizamento semântico da temática da luz para o argumento do ar é quase

natural. A translucidez requer um ar sem sombras, sem brumas, sem poluição, no qual a luz

esplende com mais transparência71. De outra parte, o ar também remete à vontade de se

evadir, de voar, de fugir de uma realidade que não apetece à poeta. Vejamos dois poemas

extraídos do livro HELIANTO, que precisam bem essa necessidade de contrapor ao real uma

outra dimensão, que se encontra acima do concreto:

69 A etimologia da palavra, originalmente grega, energia, remete a força, eficácia, virtude e,  por sua vez, ela
gerou « ergo », significando « executar, produzir, fazer, trabalhar, operar ».
70 Na Bíblia, encontra-se o tema. O livro ECLESIASTES, em algumas passagens, faz referência a essa conexão
entre saber e sofrer: « Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem; e quanto mais sabe,mais
sofre » (I,18). Em outra passagem, encontramos: « E cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a
tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão » (II,13).
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VÔO (II)72

Asas de
neve
buscam o
branco
cume perfeito.

Asas contra o
azul
montanha contra o azul.

azul — e — branco.

A terra muito
                         abaixo.
Muito abaixo o odor

       do sangue.

Com efeito, a imagem do pássaro (quer seja pelo processo metonímico, como asa

ou anjo, ou mesmo versando sobre atributos de uma ave, coruja, galo, cisne) é recorrente ao

longo de todos os cincos livros da autora. A ave voadora simboliza a poesia e sua

potencialidade de criação e nominação das coisas vistas e não vistas. No taoísmo, a forma da

ave significa leveza, a liberação do peso terrestre73. Mas, se o pássaro significa essa

capacidade de evadir-se da realidade, de se desincumbir  dos dias e dos seus repetitivos

trabalhos e ritos, de outra parte também pode vir a significar aquele que detém a possibilidade

de se distanciar da terra e contemplar detalhes e ângulos que não se dão à vista com

facilidade. Nesse sentido, o olhar do pássaro é o atento perscrutador dos fenômenos e dos

objetos, liame estabelecedor entre o céu e a terra. A lenda da ave fênix talvez simboliza essa

capacidade da linguagem poética de periodicamente renovar-se por meio de imagens

inusitadas ou novos arranjos sutilmente reorganizados. Morre e ressuscita numa série de

ciclos, que acrescentam sempre algo de novo ao sistema poético, o qual, consoante o espírito

da época, satura-se, precisando renovar-se, tanto nas formas quanto nos conteúdos.

O poema está tão bem arrumado que até as cores participam da coerência interna,

no que diz respeito à simbólica: a cor azul (“Asas contra o / azul”) encontra-se vinculada à

71 Curioso saber que a cidade na qual nasceu e viveu um tempo a poeta,  São João da Boa Vista, é reputada como
uma das cidades do Brasil onde a luz é mais clara, onde a paisagem pode ser contemplada sem nada que
intermedeie o olhar e os objetos
72 FONTELA, 1988, p. 119.
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imaginação, sendo a mais imaterial das cores, evocando a divagação e o sonho. Já a cor

vermelha (“sangue”), está relacionada ao princípio da vida74, à matéria, à carne, ao sexo; não

é de graça que, via de regra, o que remete ao mundo concreto é representado em tons de

vermelho ou nuances de terracota.

Como exemplo de que a cor azul remete ao sonho, à fantasia, à busca de uma

alternativa, de uma realidade que nos circunda, mesmo que essa realidade seja pura e

simplesmente resultado da nossa miopia ou imaginação, apresentamos o seguinte poema:

SONHO75

O ar irreal que cai
compõe um nítido campo
onde os ritmos os tempos
interfecundam-se             plenos.

Imagens — ó cores puras! — sem peso
amplitude intangível       claros pomos
peixes sutis na água viva             peixes
deslizando –– secretos –– no silêncio.

O ar irreal que cai           a queda lúcida
dentro do sono        a grande flor aberta
o íntimo tempo que se instaura       mito
rápidos peixes    e pássaros     e campos.

O ar irreal que cai
e se constela
— o absoluto no horizonte
     do tempo.

Mas por que essa demanda de furtar-se, que mais parece uma espécie de

obrigação de negar a realidade?

Quem sabe a reposta está numa convicção íntima do inútil que é lutar contra os

ditames das Parcas (tema de um seu poema), contra as forças inelutáveis da vida, contra a

idéia fatalista de existência que permeia toda a obra da poeta, espécie de pano de fundo para

quase tudo aquilo sobre que discorre em seus poemas. Para a poeta, o que sucede é uma luta

inglória da vontade humana contra os ditames do Destino, configuração de uma força cósmica

73 CHEVALIER, 1993, p. 687.
74 Ibid., p. 944.
75 FONTELA, 1988, p. 126.
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superior aos próprios deuses. Ironicamente, será a própria tentativa de fuga que levará o

homem ao cumprimento daquilo que voluntariamente não escolheu para si, tendo que se

subordinar a eventos não compatíveis com seus desejos.

Essa noção, tão cara aos antigos gregos, e bem mais presente no nosso cotidiano

do que se possa imaginar ou admitir, se consubstancia num embate no qual já se conhece o

perdedor: o Humano. E que se afirma como a configuração de uma força cósmica superior,

transcendendo, inclusive, o poder dos próprios deuses. Ao homem compete cumprir o

estabelecido, sendo inútil a própria tentativa de fuga ou de rebeldia, pois, muitas vezes, será

justamente essa negação que o conduzirá ao cumprimento daquilo que será levado a realizar.

Nos “Sete poemas do pássaro”76, do livro HELIANTO, o primeiro e o segundo poemas, dois

tercetos com forte componente epigramático, falam categoricamente da noção de destino:

I

O pássaro é definitivo
por isso não o procuremos:
ele nos elegerá

II

Se for esta a hora do pássaro
abre-te e saberás
o instante eterno.

Com efeito, podemos observar que a noção de destino, na poesia de Orides

FONTELA, encontra-se sobretudo na maneira como ela encara o Tempo. Na verdade é este

que será um dos grandes agentes instauradores dos impeditivos à vontade humana. Para a

poeta, em diversos textos, o tempo é elevado à estranha condição de elemento ativo, ao

contrário do que se encontra convencionado desde sempre. Ou seja, o tempo é que nos vive, e

não o contrário, como fomos habituados a percebê-lo através de uma convenção universal,

tacitamente aceita por todos. Vejamos um exemplo do livro HELIANTO77:

76 FONTELA, 1988, p. 98.
77 Ibid., p. 100., grifo nosso.
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PARA FIXAR

Para fixar
a flor
não nos serve o espaço
de pauta

ela des
liza pre
cede-nos
no horizonte duração

 aberta

elaestrela nada
a fixa
mas ela flor nos fixa
em seu
vôo

flor
que nos vive no puro
tempo.

Essa inversão do tempo outorga à vida um caráter extremamente trágico, na

medida em que não somos proprietários da nossa vontade, mas simples fantoches

manipulados por uma força maior que vigora acima de tudo e queda-se em sua tirânica

autonomia, deixando-nos apenas a alternativa de aceitarmos resignados aquilo que não

escolhemos.

E de todas as modulações do tempo tematizadas na obra de Orides FONTELA, só

uma subsiste e é capaz de transcender os homens e as eras: aquele tempo cristalizado na arte e

organizador, por meio da linguagem, de um momento ou evento vivido. O tempo que se

configura como instante eterno, que nos lança para o futuro e nos redime diante do vazio da

morte. O instante eterno que a intensidade do momento vivido faz revestir-se de uma

diferença com relação a outros que já se repetiram desde sempre. Sim, o instante poético, cujo

fulgor será cristalizado no poema, transcendendo o tempo e o espaço no qual foi produzido,

servindo para resguardar um valor simbólico rico de significantes e compreensões dos

fenômenos que nos cercam e dos quais nem sempre temos consciência. O pássaro do real

muitas vezes rasteja à nossa frente, para que possamos observá-lo com atenção. Os olhos,
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como queria Bachelard, devem alçar um vôo mais alto, para que possamos nos enriquecer

com um onirismo novo, nomeando ou fazendo ver o que nos passa desapercebido, na medida

em que a distância proporciona um ângulo de visão mais amplo.

A noção de destino atravessa toda a obra da poeta:  do Tempo, que não se permite

aprisionar por nada nem por ninguém, indo até o fato de que sua missão era ser poeta num

mundo que de todas as maneiras sempre a rejeitou, desde sua infância. Sim, começando pelo

fato de ter nascido numa família de operários completamente desinformados e indo até sua

compleição física não coadunável com os padrões de beleza instituídos por nossa sociedade.

4.3.8 Temas mesclados: a teia poética entretecida por nós

São inúmeros os poemas nos quais as imagens acima descritas são o resultado da

fusão78 de um ou mais elementos pertencentes ao âmbito do regime diurno da imagem,

numa bem engendrada articulação, ligadas pelo mesmo fio condutor, produzindo - por meio

da aproximação de dois ou mais símbolos, em que não apenas ocorre um efeito plástico de

beleza e compleição equilibrada, mas também uma forma que imprime no espírito do leitor os

vetores que apontam para a lucidez com seus naturais efeitos -  a consciência de que o

homem é um ser limitado, fadado que está ao relativo e ao impermanente.

Podemos referir uma série de exemplos. Vejamos alguns fragmentos de poemas:

(o pássaro, o silêncio)

IV79

Galos
no alto silêncio
impressos

seda
translúcida do silêncio.

78 Para Durand, « os objetos simbólicos, ainda mais que os utensílios, não são nunca puros, mas constituem
tecidos onde várias dominantes podem imbricar-se » (1997, p. 54)
79 FONTELA, 1988, p. 177, quarto movimento do poema « Silêncio ».
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(o branco, o pássaro, o silêncio)

II80

Na floresta um branco
pássaro

oculta-se em seu
silêncio.

(o silêncio, a estrela, a água)

II81

A mão destrói-se
furtando-se
à textura do ser
e do silêncio

e — naufragada a forma —
subsiste uma estrela
sobre as águas.

Como podemos observar, as ligações entre os temas sobre os quais discorremos

acima acima fazem com que os topoi obssessivos da poeta apareçam simultaneamente,

denotando quanto tem cabimento nossa tese de que toda a obra da poeta encontra-se

circunscrita num conjunto de imagens que podem ser organizadas em um mesmo âmbito: a

comarca do diurno, uma das estruturas antropológicas do Imaginário.

80 Ibid., p. 179, segundo movimento do poema « Via ». 
81 Ibid., p. 154, segundo movimento do poema « A mão ».
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4.3.9 Considerações últimas

Essas considerações acima desenvolvidas nos possibilitam concluir que há uma

prevalência da paisagem diurna, expressa que está por elementos bastante evidenciadores do

âmbito tomado pelo regime diurno da imagem, tais como luzes, águas, mares, ar, fogo, bem

como outras imagens derivadas ou que se aproximam semanticamente delas. Vemos

claramente que o manuseio desses elementos denuncia sem subterfúgios o anseio de calma e

plenitude que se encontra presente numa poesia que expressa uma personalidade saturniana e

um temperamento resignado diante de uma aguda consciência do sentido trágico da

existência.

Tendo como ponto de partida esses núcleos semânticos básicos, organizadores de

uma constelação metafórica regida pela imagem da claridade e da transparência, podemos ir

adentrando pelos círculos concêntricos semânticos vizinhos, sendo possível incorporar

elementos afins com notável parentesco simbólico.

Outro aspecto que seria interessante remarcar é que, na poesia de Orides

FONTELA,  não apenas os lugares semânticos se repetem com obsessão, mas também ocorre

a repetição dos mecanismos de estruturação do texto. Podemos arrolar como exemplo a

técnica de repisar o primeiro verso de cada estrofe, fazendo-o iniciar sempre pelo mesmo

sintagma. Desse modo, a repetição passa a adquirir uma grande importância na dicção poética

de autora, pois configura um ritmo foneticamente martelado e semanticamente contundente.

Ora, o tornar a dizer não se constitui apenas num fenômeno estilístico, mas em

atitude mesma de tentar apreender a essência do objeto através de ângulos diferentes,

perscrutando suas diversas faces para que, quem sabe, revele o que retém de essencial e

universal. É sintomático que a autora retorne aos mesmos topoi nos seus cinco livros. Uma

rápida olhada nos permite constatar a ausência de diversidade temática. As novas elaborações

poéticas do mesmo referente funcionam como variações sobre o mesmo tema, ou seja, ao se

abordar o objeto por outro ângulo, também são alteradas, proporcionando a iluminação ou o

aparecimento de dimensões ocultas ou aparentemente inalcançáveis.

Podemos constatar, sem grandes esforços, a predileção por determinadas imagens

susceptíveis de serem organizadas em um mesmo conjunto semanticamente homogêneo,

demonstrando ostensivamente que nossa hipótese de trabalho encontra-se num plano

plausível.
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Com efeito, nosso ponto de partida foi considerar a universalidade das imagens

relacionadas ao regime diurno da imagem, proposto por Gilbert Durand e que, por sua vez,

configura arquétipos fundamentais participantes da dinâmica de imagens que regem o

funcionamento da imaginação e do comportamento  humanos, sendo responsáveis pelas tantas

maneiras de apreender o real, de representá-lo, de enxergar, enfim de todo um referencial de

elementos que produzem o real e sua dinâmica. Mas na poesia de Orides FONTELA,

encontram-se articulados o sentir e o pensar como duas coisas complementares, que, numa

boda inusitada, produziram poesia com alta voltagem de beleza plástica, ritmo visual e arguta

reflexão acerca do caráter trágico da existência. O seguinte poema organizou de maneira

extraordinária nossas conclusões acima.

ALVO82

Miro e disparo:
o alvo
o al
o a

centro exato dos círculos
concêntricos
branco do a
a branco
   ponto
   branco
atraindo todo o impacto

(Fixar o vôo
da luz na
     forma
firmar o canto
em preciso
silêncio

— confirmá-lo no centro
          do silêncio.)

Miro e disparo:
o a
o al
o alvo.

82 Ibid., p. 76.
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CAPÍTULO V
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À ESPERA DE BACCO (díptico)
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5 CONCLUSÕES

Trevo
Trevo de quatro falhas
Trevo de quatro filhas
Trevo de quatro folhas

Trevo trave treva trova

Murilo Mendes

5.1 DE UM SILÊNCIO QUE FALA

Como intentamos apor uma conclusão a cada parte da tese, a nossa finalização será

breve, apenas com o intuito de arrematar ou chulear idéias desenvolvidas ao longo de todo o

texto que, por ventura, ficaram sem a necessária costura.

Muito bem. Talvez nunca tenha havido ao longo da História uma época que se

impôs tanto a obsessão de acompanhar-se a si própria, compreender-se, mirar-se. Nessas

condições, produzir arte torna-se uma tarefa bastante delicada, na medida em que temos

acumulado todo um aparato teórico-metodológico advindo de inúmeras áreas do

conhecimento para, quase concomitante à sua produção, a obra já ser submetida ao crivo da

teoria e da crítica. A teoria não parece mais contentar-se com seu antigo papel de participar

somente post festum dos fenômenos da cultura.

Com efeito, a literatura, na segunda metade do século XX, passou a ser objeto de

estudo de praticamente todas as disciplinas do conhecimento, sofrendo um impiedoso

desnudamento, tanto no que diz respeito aos seus procedimentos estruturadores enquanto

linguagem específica, quanto a sua ontologia ou ao lugar social que ocupa. Ao mesmo tempo

que foi mais bem compreendida, analisada, interpretada, houve também uma espécie de

emparedamento.

Do Formalismo Russo, com suas pretensões cientificistas, às escolas de natureza

mais voltadas para a semântica, com suas ferramentas buscando o extraliterário, as diversas

teorias da crítica que se voltaram para a literatura usaram o fenômeno poético como foco de

atenção para seus estudos, decodificando-o através de seus múltiplos prismas exegéticos. O

que referimos como emparedamento de uma prática simbólica extremamente densa como a
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poesia manifestou-se de maneira ostensiva num pendor generalizado para a poesia de natureza

metalingüística. E eis que temos a poesia falando de si mesma, dos seus processos estruturais,

e indagando-se do seu papel perante uma sociedade refratadora da palavra poética. Sociedade

que não mais parece acolher as coisas advindas do imaginário, com suas possibilidades de

devaneios e tonificação da vida, como queria Gaston Bachelard. Com efeito, a

metalingüagem é uma espécie de resistência ativa da poesia, autismo narcisista, passando esta

a extrair de si mesma a matéria necessária à sua sobrevivência, como se fosse um Narciso

contemplando-se silencioso e orgulhosamente (muitas vezes escondendo-se num esquisito

hermetismo) no espelho. Essa recusa do mundo encontra-se metaforizada no pássaro que

recusa cantar ou permanece quedado, indiferente, como no poema “Rota”83

ROTA

Há um rumo intacto, uma
absoluta aridez
na ave que repousa. Nela
o repouso é rota: não há mais
necessidade de vôo.

Como já tivemos oportunidade de tratar com mais detalhes, o tema do pássaro é

uma das mais importantes recorrências em Orides FONTELA, simbolizando o poeta, que

canta em sua solidão para a permanente indiferença do mundo. O canto é resultado de uma

dor advinda de uma dupla incompatibilidade - uma com o real, outra consigo próprio - pois é

bastante evidente a recusa de si, tanto que a poeta pautou sua vida por comportamentos que

conduziam ostensivamente à autodestruição.

Com relação à sua poesia, constatamos uma escritura  de natureza minimalista, que

denuncia, por meio de sua condensação, quanto de silêncio ressoa no seu entorno, quanto de

ausência vigora na presença da ausência da palavra. O silêncio pode até ser uma capitulação

diante das forças da realidade, mas não podemos negar que também se insurge como um

discurso contrário a essa mesma realidade. Nesse sentido, podemos falar numa dialética do

silêncio: ausência e presença simultaneamente. O que queremos dizer é que da densidade do

83 Ibid., p. 41.



124

silêncio devemos não apenas constatar uma ausência, mas também tentar inferir aquilo que se

encontra implícito: o não dito. É no espaço de um pesado silêncio que a poeta colhe sopros de

rara intuição, depurando a palavra poética e deixando apenas o essencial, para que o leitor

possa também fruir dessa lição resultante do confronto de uma subjetividade com a realidade,

plena que está de um sentimento estóico para com os caminhos impressos pelas Moiras. Com

efeito, a poeta permite reinar em si o silêncio, não como mutismo, mas como deliberado gesto

de uma ascese que mais parece imposta pelas vicissitudes e desencantos para com a realidade;

é como se fosse uma espécie de silêncio ascético, digamos, búdico, como possibilitador de

afastar o sofrimento por meio de uma ausência de um contato mais profundo com a realidade

empírica.

De outra parte, o silêncio funciona também como forma de arma contra um

mundo logocêntrico, sobretudo uma sociedade de palavras desgastadas e sem mais valor que

o fôlego. Outrora, o dito tinha valor de documento. E, em assim sendo, o silêncio se

inscreverá como crítica da palavra e da maneira como ela está sendo usada no cotidiano. O

espaço criado pelo silêncio evidenciará a nulidade da palavra quando não acompanhada pela

ação. Palavra que não passa de flatus vocis. Seria interessante lembrar aqui o valor dado por

algumas regras monásticas, nas quais o silêncio adquire o caráter de uma grande cerimônia,

vindo a ser constantemente ritualizado.

5.2 A PÁGINA EM BRANCO E SEU ISOMORFISMO SOCIAL

O uso recorrente dos espaços em branco da página não apenas funciona como

meio material no qual se encontra impresso o equivalente da linguagem verbal oral, mas se

configura também como função evocadora ou configuradora, durante o ato de leitura, da

existência de um espaço não-linear. As poéticas que trabalharam com o verso mais

tradicional, quer dizer, a linha que se estende inteira na pauta real ou imaginária do papel,

obedecendo à quebra arbitrária consoante o tamanho do verso, pareciam ter como seu

equivalente sócioantropológico uma concepção de mundo resguardada numa representação

das coisas como inteiras, sem falhas ou sem sobreposições antagônicas. O homem se pensava

inteiro. A poesia se assemelhava a ele, nas suas formas e ritmos fixos. Bem diferente de uma

grande parte dos poemas de Orides FONTELA, fraturados morfossintaticamente, plenos de

sugestões ambíguas, refletindo um ser também dividido que os elaborou.
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Destarte, uma leitura mais atenta conseguirá perceber o registro universal,

sintonizado com seu tempo, no que concerne à reflexão sobre as intersubjetividades

contemporâneas, e que se firma como uma enorme capacidade do manuseio dos estímulos

enviados pelos sentidos e organizados de uma determinada maneira pela alma, quando do seu

contato com o empírico.  Em síntese, ao não reproduzir as formas desgastadas e/ou não mais

condizentes com o nosso tempo (falo dos anos 1969-1998, arco de tempo no qual a poeta

publicou seus livros), a obra de Orides FONTELA firmou-se como uma poesia e uma poética

eivadas de uma categoria que a literatura contemporânea passou a questionar com veemência:

a originalidade. A poesia orideana consagra-se como um permanente deleite para todos os que

compreendem que a literatura deve ser feita com um olhar no passado, ou seja, considerando

o que foi feito antes. É bom lembrar dos nove sonetos tradicionais que fazem parte do livro

ROSÁCEA, os quais revelam um domínio da técnica de compor poemas considerando os

procedimentos que fizeram parte de textos produzidos ao longo da história da literatura, tais

como métrica ou rima.

Há que ressaltar a característica mais admirável de todo um sistema poético

harmoniosamente construído: o refinamento intelectual e o requinte formal, resultado de um

hábil soldamento de frases evocadoras de toda uma constelação de idéias e de opulentas

imagens, fruto que são do vivenciado e profundamente sentido, fazendo crer numa escritura

com espessas raízes na vida, mesmo que a realidade se apresente sempre como signo de dor e

agonia. Nesse sentido, ser e estar no mundo é a consciência do sentido trágico da existência,

passando a adquirir um caráter de clamor e denúncia, mesmo que a poeta jamais tenha

levantado qualquer bandeira concernente à condição da mulher ou à luta contra os

preconceitos dos que são originários do meio operário. Enfim, sua poesia transcende

rotulações simplificadoras do tipo resultado da condição feminina no mundo.

Com efeito, aqui temos uma poesia que não se compraz em ser apenas um mero

jogo de palavras, uma inania verba, como é possível encontrar em grande parte da poesia

produzida contemporaneamente, mas poesia que é o resultado do confronto de uma

subjetividade inadaptada à realidade, resultando numa espécie de resistência simbólica a uma

sociedade que tem por lógica maior a perversidade de punir os que não repetem o discurso

dominante. Esse caráter de resistência e negação é possível encontrar ao longo da pequena-

grande obra da escritora, pois definitivamente o poeta hoje em dia foi expulso da República.

A aguda consciência de todo esse processo de solidão inelutável está organizado no último

poema do derradeiro livro da poeta, que parece organizar de maneira contundente a busca de

um silêncio repousante para quem fora desde cedo expulsa da república da cidadania,
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fazendo-se com que provasse da miséria material que mais tarde se transformaria num travoso

gosto de miséria metafísica. E tudo, para essa mulher, parece ter adquirido uma grande

dimensão negativa, posto que, devido a seu próprio temperamento como pessoa, adentrou no

ciclo vicioso de quem procura ressaltar o lado negativo das coisas, para depois se alimentar do

fracasso.

Surgida num quadro de hegemonia cultural de esquerda, a poeta não se permitiu

atrair por uma arte didática e a serviço dos que lutavam contra a ditadura militar. Com efeito,

a poesia não foi convertida em instrumento, tampouco buscou no seu tempo seus temas,

embora tenha permanecido em sintonia, na medida em que incorporou as estruturas formais

que sua época experimentava em oposição às formas do passado. Uma prova bastante

evidente dessa indiferença para com os mitos da época do seu surgimento, como já tivemos

oportunidade de afirmar, é o seu permanente interesse pelas imagens mais elementares,

retiradas da natureza, procurndo extrair o que há de substantivo e universal nessas imagens.

Nesse sentido, podemos detectar uma forte marca contemporânea, sendo que o seu diferencial

com relação a poetas da sua geração é uma estreita aliança entre a percepção poética e o

conhecimento, gerando um discurso com alta densidade reflexiva.

Quem sabe não seria interessante pensar toda a obra poética orideana como uma

espécie de martírio (mártir = testemunha). Quero com isso fazer valer o sentido etimológico

da palavra mártir. Pensando nesses termos, as reflexões que Orides FONTELA deixou

explícitas ou embutidas nos seus poemas nos dizem de um tempo social em mutação, de uma

época em que, só para citar um exemplo, a noção de amor sofre transformações a olhos vistos.

O poema “Eros II”84 é bem denunciador dessa crise enfrentada pelo que se conhecia como

amar:

84 FONTELA, 1996, p. 46.
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EROS II

O amor não
vê

o amor não
ouve

o amor não
age

o amor
não.

5.3 UM CRONOS FATIGADO

Orides FONTELA expressou com sobriedade e elegância o cansaço de uma época.

A natureza paratática e fragmentada de uma grande parte dos seus poemas parece encontrar

seu equivalente social: um espírito de época marcado por uma cultura do retalho e do

justaposto. A poesia organiza na sua forma as mutações sofridas no corpo social. Como

conseqüência disso, podemos pensar também num certo hermetismo do discurso poético, pois

um uso mais freqüente das pausas, do silêncio, do fragmento ou do isolamento da palavra leva

a uma semiose marcada pelo subliminar e pelo implícito, apelando ao leitor uma leitura mais

cuidadosa e participativa na construção do signo poético.

Nesse sentido, podemos afirmar que, subjacente à sua obra, existe toda uma

cosmovisão engendrada a partir de delicadas filigranas, construída que foi num grande esforço

de retirar a essência profunda e simples dos fenômenos, com suas tintas impostas pelo ritmo

da vida de todos os dias, cujos mecanismos repetitivos enfaram e imprimem um sentido

trágico à vida.

Assim também a poesia pode ser compreendida como uma episteme, como uma

forma não só de conhecimento, mas também de criar uma realidade, de desvendar os

meandros do ser e das reações que lhe causam o embate com as forças do destino. É tendo a

poesia nessa conta que podemos afirmar o seu valor de forma de conhecimento, de

desvendamento do ser através de imagens novas produzidas pela imaginação, mas, sobretudo,
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pela profundidade dessas raízes, ancoradas que se encontram na psicologia mais profunda dos

homens.

Essa razão poética mergulha em águas empoçadas, plenas de signos pertencentes à

coletividade, banhando-se em suas áreas mais abissais, daí extraindo signos-novos que servem

para iluminar ou acrescentar espaços humanos obscuros ou completamente desconhecidos,

resguardados que estão em sua aparente quietude. Com efeito, esses signos-novos ou

metáforas fazem vibrar o humano no que é tocado, no que punge e fere os seres. Orides

FONTELA nos aporta essa possibilidade de ir por meio da linguagem livre a lugares

normalmente deixados em paz pelas conveniências sociais ou individuais.

Todos os símbolos por nós selecionados e aqui abordados apresentam como pano

de fundo uma forte noção de destino e uma idéia do tempo como instância poderosa, às quais

o homem deve se submeter, resignando-se e aceitando os fatos impostos pela vida e pela

passagem inexorável das horas acumuladas. Eis aqui um dos principais sintomas do sentido

trágico da existência: a nossa impotência perante as forças de Cronos em sua impiedosa

autonomia. Só que ocorre um agravante: em alguns poemas da autora aparece uma curiosa

inversão, que se consubstancia numa original imagem literária: é o Tempo que nos vive. Com

efeito, há uma total passividade do indivíduo, que não conduz à dinâmica do relógio, com o

passar das horas, mas é apenas objeto de uma força autônoma:

ODE85

O início? O mesmo fim.
O fim? O mesmo início.

Não há fim nem início. Sem história
o ciclo dos dias
vive-nos.

Essa imagem do tempo como Senhor do homem inscreve-se como um “onirismo

novo”, como queria Bachelard, quando se referia à necessidade de que as imagens literárias

detivessem um mérito de originalidade, fazendo com que se observasse algo a partir de um

viés diferente, ou seja, nomeasse o que até então havia ficado sem nome. Afinal de contas,

85 FONTELA, 1988, p. 182.
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não é atributo do poeta nomear aquilo que ainda não dispõe de nome, introduzindo na

linguagem potencialidades adormecidas?

O corpo franzino e cansado dessa mulher espelhou com notável propriedade os

conflitos existenciais de uma subjetividade permanentemente sofrendo os reveses da vida,

bem como os de toda uma geração desencantada com os rumos que tomavam a sociedade

brasileira (golpe militar de direita), transformando-se num espaço no qual forças advindas do

imaginário, somadas aos problemas do empírico, entraram em conflito, gestando, no nível da

escritura, um sistema poético marcado pelo cepticismo com relação ao despotismo da

linguagem que nos outorga comportamentos à nossa revelia, pelo fracasso dos

relacionamentos interpessoais, lastreados numa contundente incomunicabilidade, enfim pela

ontológica dor de existir.

Com efeito, quem observa atentamente as fotografias dessa mulher constata a

pouca virilidade (vigor, energia) da sua compleição física, a ausência de beleza e

sensualidade, denotando a inexistência de um corpo não afeito ao fruir dos prazeres físicos ou

festivos oferecidos pelo mundo. Corpo da indecisão e da ambigüidade, enfim corpo de uma

rara autenticidade, pouco dado à hipocrisia das relações sociais e interpessoais, tanto que

enveredou - ao optar por uma certa intransigência, buscando ser, quem sabe, ela mesma, numa

raríssima postura de autenticidade - pelo caminho que se voltava contra si mesma, expondo

suas fragilidades e idiossincrasias. Não havia como fugir à impiedosa punição na qual o

mundo refrata e lentamente destrói os que fogem à regra geral, sobretudo no meio literário,

lugar por excelência em que predominam os narcisismos e as vaidades exarcebadas.

Mesmo tendo consciência de tudo isso, a poeta optou por ser fiel a si própria, à sua

autenticidade interior, mesmo que tal comportamento exigisse um alto preço de permuta, ou

seja, mesmo que acabasse no ostracismo e na solidão à qual foi relegada e que levou-a

finalmente a um processo autodestrutivo, conduzindo-a inexoravelmente à morte, quase sendo

sepultada como indigente.

E, para finalizar, diríamos que, ainda e sempre, o sopro da lírica permanece com

suas inumeráveis possibilidades de organizar as idéias ou o espírito de uma época em formas

poéticas condizentes com as sensibilidades explícitas ou subliminares de um determinado

tempo histórico, porém, sendo capaz de transcendê-los, capaz de mergulhar no mais íntimo da

subjetividade humana, extraindo sua psicologia mais profunda, dando a conhecer formas de

pensar e sentir de um  tempo histórico que nem sempre é favorável àqueles que gestam e dão
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à luz os poemas. No último livro de Orides FONTELA, TEIA, o vaticínio, a premonição, o

exato discernimento estavam chantados no último poema, reverberando uma luz que tinha

certeza de que era o derradeiro cintilar. Leiamos na última página:

VÉSPER86

A estrela da tarde está
madura
e sem nenhum perfume.

A estrela da tarde é
infecunda
e altíssima:

depois dela só há
o silêncio.

86 FONTELA, 1996, p. 90
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AS TRÊS GRAÇAS
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5.4 À GUISA DE PEQUENO EXCURSO

Não nos propusemos, desde o início,  explicar o temperamento da Sra. Orides de

Lourdes Teixeira Fontela através do que ela deixou escrito em vida - ou seja, compreender a

escritura como sintoma de uma personalidade - , mesmo  vez ou outra tendo feito uso discreto

de dados advindos da biografia. O que intentamos foi tão somente demonstrar como seu

discurso poético organizou algumas imagens integrantes do patrimônio imagético coletivo,

num arranjo detentor de uma extraordinária coerência, que vai ao encontro do que teorizaram

alguns pensadores.

De resto, talvez tenha se configurado, ao longo da leitura, ou do trabalho, ou dos

poemas apostos no corpo da tese, o latejar de uma pergunta: por que ela teria escrito assim e

não de outra forma, que impulsos condicionaram essa mulher de origem humilde e vida difícil

- até afeita a comportamentos que causavam grandes constrangimentos em público, como se

não tivesse nada a perder - a deixar para a história da literatura em língua portuguesa uma das

grandes contribuições no domínio do gênero poesia? Em suma, o vitalismo encontrado

ostensivamente ao longo dos cinco preciosos livros da poeta não somente perdura  como um

índice de qualidade mas também marca uma diferença em relação à poesia contemporânea

publicada paralela à sua.

Façamos nossas as palavras de um pensador que não quis enquadrar pura e

simplesmente o que aqui, de maneira bastante livre e sem maiores questionamentos teóricos,

podemos chamar de natureza humana. Parece que, para o antigo discípulo de Sigmund

FREUD, uma dos nossos teóricos eleitos para ancorar nossa proposta de trabalho, a condição

humana não é matéria dúctil o suficiente para se enquadrar em categorias pré-estabelecidas,

com fumos assemelhados aos das ciências naturais. Vejamos como C. G. Jung tenta explicar o

fenômeno estético:

A forma visionária rasga de alto a baixo a cortina na qual estão pintadas as
imagens cósmicas, permitindo uma visão das profundezas incompreensíveis
daquilo que ainda não se formou. Trata-se de outros mundos? Ou de um
obscurecimento do espírito? Ou das fontes originárias da alma humana? Ou
ainda do futuro das gerações vindouras? (JUNG, 1991, p. 79)
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Ou de tudo isso junto? O erudito mestre de suiço parecia ter mais perguntas que

respostas.

De resto, havemos que especular, se assim o desejarmos, se a organização de

símbolos, através do discurso poético, numa homogeneidade notável, não teria sido uma

espécie de função compensatória das imagens. Ou seja, a situação vivenciada empiricamente,

através do nível consciente da mente, foi buscar um repouso ou pouso, um lenitivo ou alívio,

nas camadas mais profundas do inconsciente?

O certo é que não desejamos, ao longo da nossa modesta contribuição à exegese da

poesia de Orides FONTELA, simplesmente atribuir a ela uma  poesia e uma poética com alto

vigor estético e reflexivo lançando explicações às fronteiras da vida pessoal de uma mulher.

Num certo sentido, até podemos pensar numa espécie de purificação através das imagens do

fogo, da água, do silêncio e do ar, imagens obsessivas em toda a sua poesia, que transcendem

a natureza física das coisas, deixando subentendido um desejo de se livrar do que a pungia.

 Contudo, não podemos olvidar as relações que toda obra estabelece com sua

época, que aquilo falado por um indivíduo capaz de plasmar em arte emoção ou memória

pode ser que seja a fala desejada por uma dada coletividade, pelo espírito que paira sobre uma

época. Enfim: diga-me o que tu dizes, ó poeta, e eu te direi quais são as dores / humores

de tua época.
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NOTA SOBRE A TRADUÇÃO DE ORIDES FONTELA PARA O FRANCÊS

O meu sonho mais infantil é ser traduzida

Orides Fontela

Um pequeno esclarecimento sobre a metodologia empregada durante o processo

de verter para a língua francesa os quatro primeiros livros de Orides FONTELA, organizados

nos tomos TRÈFLE e ROSACE.

Não nos limitamos, eu e meu co-tradutor, a transpor palavra por palavra, embora

sabendo que, tratando-se de línguas neolatinas, a percentagem de palavras cognatas é bastante

alta. Procuramos mergulhar nessa poesia, deixando-nos desinteressadamente habitar por seu

pathos, por sua requintada atmosfera de melancolia e lucidez. E foi assim que aderimos com

enorme aquiescência a esse universo meio luminoso, meio amargo da poesia orideana.

Mais: o sentido íntimo de uma obra não é dado pelo encadeamento das palavras

em frases, com suas imagens literárias, mas também requer, quem sabe, uma espécie de

abertura possibilitadora de uma afinidade íntima para com o texto artístico. Sendo assim, o

texto funciona como espécie de espelho, e traduzir fica como se fosse uma espécie de trair-

se.

Considerando a existência de universais e invariantes nos fenômenos da cultura, os

textos poéticos, com sua capacidade cognitiva própria, acabam por revelar a essência de tais

fenômenos. O texto, em sua dinâmica de arrumar diversos procedimentos estéticos, constitui-

se, assim uma modalidade de conhecimento oposta ao conhecimento lógico-discursivo, o

conhecido como cartesiano, sem que perca seu valor epistemológico, sendo capaz não apenas

de apresentar ou descrever, mas ainda, e sobretudo, de compreender a lógica interna de um

fenômeno por meio de intuições expressas em metáforas constituidoras do discurso poético.

Com efeito, são os elementos invariantes que tornam possível o estabelecimento

de um circuito da comunicação, na medida em que engendram uma estrutura conceptual

básica, possibilitando tanto o processo de produção quanto o de recepção por parte do leitor.

Desse modo, a arte transcende o tempo e o espaço da sua produção, ao possibilitar o efeito

estético sobre os homens. Tais universais se organizarão não apenas no nível semântico do

poema, mas também estarão presentes – e um leitor atento poderá localizar – em outros

extratos, como, por exemplo, no nível lingüístico, pois a seleção do vocabulário para o
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estabelecimento das metáforas pode denunciar recorrências e aproximações que só

aparentemente são fruto da imaginação de um indivíduo; muitas vezes não passam de

estruturas organizadas de uma outra forma e desde sempre presentes na literatura.

Em suma: o que queremos deixar claro é que, no processo de constituição de uma

imagem poética, ocorre uma homogeneidade do significante e do significado, soldados que

estão por uma dinâmica que os funde num todo, possibilitando um encantamento que emana

de toda poesia de qualidade É assim que a poesia, muitas vezes sem a menor consciência,

revela ou descreve constituintes da psicologia profunda que estavam adormecidos ou diluídos

no nem sempre ordenado cotidiano.
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Antiga Cidade dos Reis, 18 de setembro de 2006.
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