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RESUMO 

  

Nesta dissertação, examinamos algumas das questões fundamentais para a compreensão da obra 

Invenção de Orfeu do poeta alagoano Jorge de Lima. Para isso, optamos por analisar a natureza 

barroca do poema, evidenciando algumas das suas principais características: a estética do 

paradoxo; o gênero híbrido (épico-lírico); a síntese entre o mito antigo de Orfeu e o mito cristão 

da Queda em alegorias aproximadas; e a poesia como realização de uma utopia. Para realizar 

os diálogos propostos com o objeto de estudo, lançamos mão dos instrumentais teóricos de 

Walter Benjamim (1984), Eugênio D’Ors (s.d), Severo Sarduy (1989[?]), Oswald de Andrade 

(2011). 
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RESUMEN 

 

En esta disertación se examinan algunas cuestiones fundamentales para la comprensión de la 

obra Invenção de Orfeu del poeta alagoano Jorge de Lima. Para ello, elegimos analizar el 

barroquismo del poema, evidenciando algunas de sus principales características; estética de la 

paradoja; el género híbrido (épico-lírico); síntesis entre el antiguo mito de Orfeo y el mito 

cristiano de la Caída, en alegorías aproximadas; y la realización de la poesía como una utopía. 

Para realizar los diálogos propuestos con el objeto de estudio, hemos utilizado las herramientas 

teóricas de Walter Benjamin (1984), Eugenio D'Ors (sd), Severo Sarduy (1989 [?]), Oswald de 

Andrade (2011). 

Palabras clave: Barroco; Paradoja; Mitos; Utopía; Invención de Orfeo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Em 1952, no amplo e diverso panorama em que a poesia brasileira acontecia, o alagoano 

Jorge de Lima lançou seu mais audacioso trabalho poético, Invenção de Orfeu. Vale lembrar 

que naquele ano foram também publicados: Opus 10 de Manuel Bandeira; Sonetos de Cassiano 

Ricardo; Viola de Bolso de Drummond e a revista-livro Noigandres I (em torno da qual surge 

a poesia concreta no Brasil). Cada uma das obras correspondeu a um caráter personalíssimo, 

refletindo a diversidade de tendências que havia à época.  

A última1 grande obra de Jorge de Lima deixou perplexos alguns dos seus primeiros 

leitores: Murilo Mendes, João Gaspar Simões, Euríalo Canabrava, Alceu Amoroso Lima, 

Waltensir Dutra, Mário Faustino, (cada um contribuiu de maneira relevante com ensaios sobre 

a obra). Tamanha impressão causou, que Murilo Mendes – a quem é dedicado o livro e a quem 

coube ajudar a batizá-lo – lançou sua proverbial declaração: “O trabalho de exegese do livro 

terá que ser lentamente feito, através dos anos, por equipes de críticos que o abordem com amor, 

ciência e intuição” (MENDES, 1997, p. 128).  

Quando a obra não causou espanto e admiração, gerou impaciência e incompreensão. 

Como aconteceu, por exemplo, com Wilson Martins, que apresenta Jorge de Lima de maneira 

adversa na História da Inteligência Brasileira; ou Sebastião Uchoa Leite, que pejorativamente 

denominou a obra de “excessiva oficina barroca”; e ainda os irmãos Augusto e Haroldo de 

Campos. O primeiro confessou jamais ter conseguido ler Invenção de Orfeu por completo, 

“livro muito mais órfico do que intuitivo” que o “chateia”, “malgrado uma ou outra solução 

interessante, pela inconsistência de organização e falta de rigor” (ANDRADE, 1997, p. 120-

121). Em Metalinguagem e outras metas, Haroldo de Campos, tratando de Mario Faustino, faz 

duras críticas à obra Invenção de Orfeu, referindo-se ao livro como “vácuo estrutural” e “poema 

em regresso” (1992, p. 208). Segundo o poeta paulista, a obra seria antes uma “invenção” de 

Mario Faustino, que em sete domingos de 1957, publicou em sua página semanal no Jornal do 

Brasil uma série de artigos sobre as duas últimas grandes obras de Jorge de Lima, Livro de 

Sonetos e Invenção de Orfeu2. 

Invenção de Orfeu foi lida e bastante comentada durante toda a década de cinquenta e 

início da década de sessenta. Mas, a partir daí, passa por um período de hibernação, 

                                                             
1 No mesmo ano Jorge de Lima escreveu e publicou Castro Alves – Vidinha. Escrito em sextilhas populares, o 

poema narra a história do poeta dos escravos.   
2 Em 1977 os artigos foram reunidos no livro Poesia-Experiência. Presente nas referências desta dissertação. 
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provavelmente porque a obra destoava claramente das propostas de soluções estéticas em 

evidência naquele momento, advindas tanto da vertente formalista – que seguia os passos dos 

concretistas – quanto por parte da chamada “poesia marginal”, que surgia na época. Também 

pelas duras críticas advindas dos irmãos Campos. Decerto essas circunstâncias concorreram 

enormemente para que Invenção de Orfeu não fosse devidamente apreciada a partir da década 

de setenta, e passasse longa data sem reedição.  

 Sessenta e dois anos depois do lançamento da primeira edição3, podemos dizer que, 

mesmo diante de uma quantidade considerável de estudos sobre a obra, a perplexidade de um 

lado, e a incompreensão e impaciência de outro, continuam. E, embora a crítica literária esteja 

mais familiarizada com certas questões fundamentais em Invenção de Orfeu: a polifonia, a 

montagem e a intertextualidade4, por exemplo, ainda existem muitos caminhos a percorrer.  

O poema é uma obra de grande elaboração estilística, um mosaico que ganha mais 

sentidos a partir das releituras feitas com apuro e dedicação. “Los grandes textos – nadie lo 

ignora – demandan más de una lectura: en cuanto a los poéticos, si no los relee, no se los lee”, 

disse o poeta espanhol Jorge Guillén (1969, p. 70). Invenção de Orfeu é um longo poema. Por 

isso, achamos relevante deixar claro que o nosso intento com esta dissertação, se constitui na 

forma de um ensaio, no sentido que Adorno (2003) oferece ao gênero, visto que não buscamos 

uma conclusão sobre o objeto estudado, mas fomentar a discussão e apresentar as leituras que 

fizemos do poema e os diálogos suscitados a partir de leituras de teorias e críticas literárias que 

a própria obra parecia nos sugerir.  

 Em Invenção de Orfeu o poeta demonstra suas desmedidas inquietações artísticas e 

existenciais. Inquietações que se revelam, por exemplo, na diversidade de temas e na 

pluralidade estética do poema, e condiz com a atitude do homem que foi a um só tempo poeta, 

médico dedicado, romancista, tradutor, ensaísta, professor universitário de literatura, artista 

plástico, biógrafo e político. Como poeta, Jorge de Lima passou por diversas fases: inicialmente 

como parnasiano/simbolista, depois modernista-nativista-regionalista, poeta da negritude e 

poeta místico. Esses momentos se fundem na sua fase final, especialmente em Livro de Sonetos 

                                                             
3 Existem apenas sete edições do poema. A primeira edição é de 1952 da editora Livros de Portugal; segue-se a 

ela as de 1958 (primeiro volume da Obra completa de Jorge de Lima, organizada por Afrânio Coutinho pela então 

editora José Aguilar); sai uma edição da Ediouro sem data; mais uma vez em reunião da poesia completa, agora 

Organizada por Alexei Bueno publicada em 1997 pela Nova Aguilar; em 2002, editora Círculo do Livro; em 2005 

pela editora Record; e por último, a mais recente, de 2013, parceria das editoras Cosac Naif e Jatobá. 
4 Conforme Kristeva “para os textos poéticos da modernidade, poderíamos afirmar, sem risco de exagero, é uma 

lei fundamental: eles se constroem absorvendo e destruindo, concomitantemente, os outros textos no espaço 

intertextual; são, por assim dizer, alter-junções discursivas.”  Kristeva, 1974, p. 176. 
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(1949) e Invenção de Orfeu (1952), culminando em uma poética que procura restabelecer o 

poder mágico da palavra.  

 Do mesmo modo, a obra reflete a natureza agônica do poeta diante do sofrimento e 

aparente absurdo da existência e da criação. Mas também representa o desejo de transcender, 

ao criar uma ilha, lugar de encontro com o sagrado, terra do religare. Para isso, toma como 

topos o mito cristão da Queda: o tempo anterior a sua consumação; o instante mesmo da queda 

– seu acontecimento confundido com a própria criação, com a vida e o devir; e o instante futuro, 

de religação. E para fazer essa viagem junto aos homens e seu imaginário, Jorge convoca Orfeu. 

Porém, o caminho que o primeiro poeta percorre não é linear, seguindo de um princípio a um 

fim.  Seu caminho é tortuoso, como a vida, e acontece em um universo retorcido e labiríntico. 

Como se a humanidade estivesse continuamente em queda, e ao mesmo tempo se encontrasse 

sempre diante da transcendência, que acontece através da fusão dos tempos e da criação de um 

espaço utópico.  

 Contando com 11055 versos, distribuídos em dez cantos, Invenção de Orfeu surpreende 

pela extensão do texto, pela concentração e diversidade de temas, pela multiplicidade e 

metamorfose estética. Com essa obra o poeta realiza um desdobramento de sua poética, unindo 

as mais variadas habilidades técnicas de composição a uma profunda expressividade. A obra 

revela a alma barroca de Jorge de Lima, que, em gênero híbrido, unindo o épico e o lírico, 

compôs seu poema com versos alexandrinos, redondilhas, sextilhas, sonetos, oitavas, terça 

rima, metros breves e longos, versos brancos e versos rimados. As formas de composições 

clássicas são ainda aliadas a recursos técnicos modernos, sobretudo a montagem5 e a escrita 

automática. Como se o poeta, angustiado por não poder ou querer se decidir sobre a forma que 

daria a seu poema, permitisse que todas as formas se realizassem. 

 Entre os inúmeros temas que retoma, alguns são colhidos na Bíblia, em Virgílio, Ovídio, 

Dante, Milton, Camões. Ao mesmo tempo, dialoga com poetas modernos, como por exemplo, 

Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Lautréamont, Rilke, Pound, Eliot. Isso para ficarmos apenas 

com alguns dos nomes mais evidentes. Por isso mesmo, pode-se considerar a Invenção de Orfeu 

de Jorge de Lima como síntese entre tradição e ruptura, entre poesia clássica e poesia 

vanguardista, tendo merecido o expressivo comentário de César Leal: “[...] um coro universal, 

onde se ouvem as vozes de todos os grandes poetas antigos e modernos” (1969, p. 135). No 

mesmo sentido, Murilo Mendes proferiu: “Invenção de Orfeu é uma espécie de soma, em 

poesia, da nossa época” (MENDES, 1997, p. 127).  

                                                             
5 Um estudo aprofundado sobre o aspecto da montagem: BUSATTO, Luiz. Montagem em Invenção de Orfeu. 

Rio de Janeiro, Âmbito cultural, 1978.   
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 O poema é épico em sua extensão e em sua relação estreita com a memória, com a 

história, com os mitos e com o herói. Lírico em seu canto solitário e de profunda subjetividade. 

Órfico pela maneira como trata da criação. Gnóstico em sua incansável e monumental busca. 

Metafísico e metapoético. É, essencialmente, barroco, também em seu excesso e movimento 

complexo, em sua desproporção, ornamentos e hibridismos, em seu automatismo onírico e sua 

montagem6, em sua natureza agônica e inquieta.  

Reconhecendo a variada possibilidade de enfoque teórico que se pode lançar mão para 

compreender melhor Invenção de Orfeu, destacamos o barroquismo, afirmado aqui por três dos 

seus primeiros leitores: Murilo Mendes classifica a obra como “o máximo documento literário 

da natureza barroca do Brasil” (1997, p. 125); Mario Faustino afirmou que “para compreender 

a Invenção de Orfeu é preciso compreender o barroco” (1977, p. 237); e João Gaspar Simões, 

ao aproximar Jorge de Lima e Góngora, disse que “é justo chamar barroca à poesia do autor da 

Invenção de Orfeu” (1997, p. 108).  

No entanto, é difícil classificar uma obra como a Invenção de Orfeu dentro de alguma 

escola ou movimento literário sem a estar reduzindo a um grupo de características e excluindo 

outras. Haja vista que a obra já foi tratada através de variadas perspectivas, como de cunho 

surrealista, ou simbolista, também como expressionista, e até mesmo maneirista. O que reforça 

nossa posição, já que o Barroco que aqui tratamos extrapola o campo historicista para deitar 

raízes numa característica da arte de todos os tempos. E que guarda consigo uma multiplicidade 

de aspectos que encontramos nos mais distintos momentos e movimentos artísticos. 

Portanto, a hipótese deste trabalho diz respeito ao processo de barroquismo como 

possível chave de leitura de Invenção de Orfeu. Porque podemos chamar o poema de barroco? 

Como acontece o hibridismo dos gêneros épico e lírico? Que relações o poema faz entre o mito 

de Orfeu e o mito da Queda? Que metamorfoses sofrem os mitos na reatualização feita pelo 

poeta? Como acontece a busca de uma utopia no poema? Essas são algumas questões elucidadas 

no decorrer do presente trabalho. 

Iniciamos tratando das relações de Invenção de Orfeu com o Barroco e o barroquismo 

(capítulo 1). No momento seguinte (capítulo 2), examinamos as relações da obra com as 

tradições da poesia épica e lírica. No capítulo 3, procuramos analisar as referências míticas 

relativas à Queda e a Orfeu, relacionando-as entre si e mostrando suas principais características 

barrocas. No capítulo 4, apresentamos e analisamos algumas imagens e ideias referentes à 

                                                             
6 É relevante compreender que essas técnicas de composição são amplamente valorizadas com o surrealismo, mas 

já existiam na poética barroca.  
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utopia barroca criada pelo poeta, partindo da escolha de alguns poemas que contenham 

elementos simbólicos, tais como: a ilha; a viagem; a religação; a transcendência.  

Para este trabalho, utilizamos como corpus estâncias ou partes de estâncias do longo 

poema, todas escolhidas de acordo com a necessidade de dialogar com o eixo temático. Ainda 

assim, seria possível substituir vários dos trechos por outros, mantendo a ideia central desta 

dissertação. 
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2. A ESTÉTICA DO PARADOXO 

 

Traga sua noite para a luz do dia. 
 

Jean Cocteau 

 

 

O crítico Euríalo Canabrava, ensaiando sobre a poética de Jorge de Lima, associou 

Invenção de Orfeu ao expressionismo, afirmando que se tratava da primeira obra literária dessa 

corrente no Brasil. De outro modo, outro grande crítico da Invenção, Waltensir Dutra, em seu 

ensaio Plenitude de Orfeu, aliou a obra ao neo-simbolismo, embora, corroborando com o que 

disseram vários outros exegetas, também percebeu no poema traços surrealistas.7 De certa 

maneira não estiveram errados em suas observações.  

Faz sentido dizer que Invenção de Orfeu é expressionista se pensarmos em algumas das 

características que fundamentam esse movimento, tais como: o subjetivismo, as metáforas 

exageradas ou grotescas, a linguagem fragmentada e elíptica, e a visão apocalíptica da 

realidade, por exemplo. São igualmente evidentes as relações com a vertente simbolista, pela 

linguagem abundante em metáforas, sinestesias e sonoridades, o cultivo dos sonetos, o 

misticismo, o interesse pela loucura, pelo noturno, pelo mistério e pela morte.  Como também 

é coerente associar Invenção de Orfeu ao surrealismo, por suas relações com o inconsciente, 

por suas imagens insólitas e por seus processos de montagem e de escrita automática.  

No entanto, entendemos que se somarmos as características dos movimentos acima 

citados, acrescentando outras ainda, teremos o extenso perfil de uma obra com evidentes 

características barrocas. Pois, parece-nos correto afirmar que o expressionismo, o simbolismo, 

o surrealismo, podem ser considerados como correntes continuadoras de certos aspectos 

barrocos da arte. Para Walter Benjamim, por exemplo, o próprio expressionismo pode ser visto 

como barroco. Em seu livro A Origem do Drama Barroco Alemão, estabeleceu essa relação 

argumentando que, em ambas as correntes, prevalecem o exagero e a busca de um estilo 

linguístico tumultuoso e intenso (BENJAMIM, 1984).   

O crítico espanhol Eugênio D’Ors, em sua obra Do barroco, identificou o Classicismo 

e o Barroco como as duas constantes na história humana. Nessa perspectiva, considera os dois 

princípios como eternos, recorrentes e antagônicos. Levando adiante essa ideia, os distintos 

                                                             
7 Ambos os ensaios estão inseridos na obra poética completa da Nova Aguilar 1997 e em Invenção de Orfeu, 

edição de 2013 da Cosacnaif.  Jorge de Lima e a expressão poética, por Euríalo Canabrava (p. 112-121); Plenitude 

de Orfeu, por Waltensir Dutra (p. 160-165). 
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períodos e movimentos da história e da arte podem ser tomados como um continuum daquelas 

duas constantes. Para D’Ors, o Barroco é um éon que reaparece em diferentes períodos da 

evolução do homem, e suas raízes estariam no período arcaico, na arte pré-histórica. O crítico 

estabeleceu diversas categorias históricas das metamorfoses do Barroco: “barocchus pristinus, 

archaicus, macedonicus, alexandrinus, buddicus, gothicus, franciscanus, nordicus, tridentinus, 

romanticus, finisaecularis, posteabellicus” (apud Aguiar e Silva, 1996, p. 453). 

É partilhando desse pensamento que chamamos Invenção de Orfeu de obra barroca. Sem 

querer, porém, incorrer no reducionismo da diversidade dos movimentos da arte, salientamos 

que, tanto o Classicismo quanto o Barroco, assumem novos aspectos, de acordo com a 

necessidade do momento em que ressurgem. Dessa maneira, entendemos o Barroco não como 

movimento fixado por datas, mas como processo. Vertente da arte essencialmente marcada pela 

diversidade, pelo dinamismo, pela fragmentação. Tendência universal que cruza toda a história, 

desde os primórdios da humanidade até o momento atual, como uma realidade profunda 

existente na natureza humana.  

Do mesmo modo, o classicismo não está atado ao período que corresponde ao 

Renascimento, suas raízes remontam à antiguidade clássica greco-romana, e ainda hoje 

persistem e se apresentam em toda criação que privilegia os aspectos racionais e diurnos, da 

vida e da arte, apresentando como características predominantes, a busca pela unidade, o 

equilíbrio, a harmonia. Isso faz pensar, como dissemos anteriormente, as determinações 

clássicas e barrocas como concepções de mundo antagônicas. Porém, entendemos que o 

Barroco não nega de maneira absoluta os aspectos classicistas da arte e da vida, justamente 

porque assume uma natureza dialética e o estado de tensão de todas as coisas. Ademais, também 

parece acertado dizer que clássico e barroco são aspectos de uma mesma coisa. A diferença 

elementar entre estes dois conceitos parece ser: enquanto o clássico é a negação do Barroco, ou 

seja, é a tentativa de polarizar, purificar, polir. O Barroco é a negação da negação. Despolariza 

repolarizando, purifica putrificando, pule mas cria dobras e curvas na linha clássica. 

Se, ainda assim, pensarmos no Barroco como estilo histórico, cristalizado no tempo 

(aquele do século XVII na Europa e XVIII nas Américas – segundo Afrânio Coutinho (1986)), 

confrontando-o com a obra de Jorge de Lima, destaca-se o acentuado interesse do poeta pela 

utopia humanista de Thomas Morus – várias vezes citado em Invenção de Orfeu8. Igualmente 

exemplar era a sua paixão pelos membros da Companhia de Jesus, especialmente José de 

                                                             
8 Trataremos destas citações e menções a Thomas Morus no capítulo 4 desta dissertação: A Utopia Realizada. p. 

84. 
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Anchieta, sobre quem escreveu uma biografia9. O jesuíta andarilho aparece também na 

Invenção de Orfeu: 

 
  [...] 

  Conhecemos jesuítas, se os conhecemos! 

Com eles andamos pelos megaís, 
pelos jequitinhonhas, grãos-mongóis; 

a corcova do padre ia na frente, 

a batina em velame, pés descalços, 

cantochão ponteirando esses mundões.10 
[...] 

(Canto I, estância XXXI, LIMA, 1997, p. 546) 

 

Além disso, as principais características estéticas das obras do Barroco histórico 

aparecem em Invenção de Orfeu: a síntese entre a mitologia grega e a cristã, o hibridismo dos 

gêneros, a profusão de imagens, a ornamentação e a engenhosidade da linguagem, os artifícios 

e as figuras de antítese, o paradoxo, as metáforas, simbolismos, sensualismos, sinestesia, 

hipérboles, catacreses, etc. Nessa perspectiva, Jorge de Lima seria o poeta anacrônico por 

excelência. 

Mas, podemos afirmar com muito mais coerência, que o interesse de Jorge de Lima pelo 

Barroco corresponde a uma preocupação inerente ao modernismo brasileiro: resgatar as raízes 

de uma cultura e de uma poética. A exemplo do que acontecera na Espanha com García Lorca 

e a geração de 27 relendo a obra de Góngora; ou na Alemanha com os expressionistas 

revalorizando a arte barroca; e, na Inglaterra, Eliot relendo os metafísicos ingleses – os artistas 

do modernismo brasileiro resgataram José de Anchieta, Gregório de Matos, Aleijadinho, e 

assim, o Barroco. E viram no hibridismo, na mestiçagem, as características fundamentais para 

a riqueza cultural que propunham.  

O resgate do passado barroco no Brasil aparece, por exemplo, na prosa e na poesia de 

Oswald de Andrade; no ensaio Aleijadinho (1935), de Mário de Andrade; no Guia de Ouro 

Preto (1938), de Manuel Bandeira, na prosa e na poesia de Carlos Drummond de Andrade, nos 

livros Contemplação de Ouro Preto (1954), de Murilo Mendes e Romanceiro da Inconfidência 

(1953), de Cecília Meireles. O modernismo, ao buscar as raízes da cultura, foi portanto o 

responsável pela reconciliação com o passado barroco. E os artistas assumiram aquele estilo 

como algo inerente ao espírito brasileiro, como seu autêntico e único estilo. De acordo com 

                                                             
9 Na biografia que escreveu sobre José de Anchieta, vemos os detalhes do surgimento de nossa cultura híbrida, 

mestiça, barroca. 
10 Todos os poemas citados neste trabalho foram colhidos em: LIMA, Jorge de. Obra Completa (org. Alexei 

Bueno). Rio de Janeiro: Aguilar, 1997, vol. Único. Optamos por não repetir o ano da obra em todas as citações. 
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Afrânio Coutinho, “a literatura nasceu no Brasil sob o signo do Barroco, pela mão barroca dos 

jesuítas” (COUTINHO, 1986, p. 29).  

Sendo assim, para compreender melhor e caminhar pelos múltiplos meandros da obra 

Invenção de Orfeu é preciso pensar o Barroco. Portanto, prossigamos com uma definição, 

sintética e poética, que Mario Faustino atribuiu tanto ao Barroco quanto à obra de Jorge de 

Lima: 

 
Barroco: o movimento livre em lugar do equilíbrio fixo. A policromia em lugar 

da cor uniforme. Um dinamismo que pode ir até o paroxismo. Um estilo cuja 

estrutura é sempre a de outros estilos, um estilo que está apenas na camada 
exterior da decoração. Barroco: o amor pelas curvas (...). Resumo do barroco: 

o pitoresco, o inesperado, o selvagem, o primitivo, o bizarro, o fantástico, o 

acidental, o realismo, a ilogicidade, o informal, o caos, a desproporção, a ordem 

da desordem, um certo automatismo, o terror, o grotesco, o obscuro, a 
distorção... (1977, p. 238) 

 

Na definição de Faustino, destaca-se o aspecto formal do Barroco, ao afirmar que se 

trata de um estilo que está na camada exterior. Todavia, ao longo das leituras, percebemos que 

a “camada exterior”, a qual o poeta e crítico piauiense se refere, é parte da dinâmica poética do 

Barroco. Permitindo-nos dizer que tanto a camada exterior revela a interior, como o seu 

contrário é perfeitamente complementar e verdadeiro. 

Em razão de nos aliarmos a uma visão transtemporal, consideramos que para prosseguir 

em nossa reflexão, não interessará dizer se o Barroco surgiu na Itália, Espanha ou Portugal. 

Nem se a palavra se originou de um silogismo ou do termo que dá nome a pérolas de forma 

irregular, ou à cidade da qual provinham essas pérolas: Broakti. Mas, interessará, 

evidentemente, considerarmos, à maneira barroca, todas as possibilidades de seu surgimento e 

de sua existência. E, é bem verdade, essas incertezas e multiplicidades condizem perfeitamente 

com o espírito barroco. Nesse sentido, Severo Sarduy, na sua obra Barroco, considera que  

 
é hoje impossível conhecer as origens do signo barroco, fundá-lo, ignorando o 
que esta operação implica ainda obstinadamente de moral: por pretender 

estabelecer uma concordância de ordem semântica, uma concordância de 

sentido, entre a palavra e a coisa: Quando se estabelece um sentido último, uma 
verdade plena e central, a singularidade do significado, instaura-se ao mesmo 

tempo o erro e a queda. (1989 [?], p. 26-27). 

 

É importante lembrar ainda que até meados do século XIX o termo barroco era 

depreciativo e indicava apenas obras com falhas e desvios das normas do classicismo 

renascentista, além de se referir primeiramente à arquitetura. Foi o suíço Heinrich Wölfflin que 

assegurou ao termo uma posição mais justa dentro da história das artes. Destacando as 
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características do Renascimento e do Barroco, demonstrou o contraste entre os dois estilos. A 

partir de Wölfflin, que examinou o Barroco nas artes plásticas, o termo será utilizado também 

dentro da história da literatura, sobretudo, como período histórico, delimitado por datas.  

Porém, como já dissemos, entendemos o Barroco além das concepções historicistas da 

arte. Entendemos que se trata de uma constante histórica, uma realidade profunda na existência 

humana. Como quis Eugênio D’Ors, um éon: termo advindo da Escola de Alexandria, e que 

apesar de seu caráter transcendental, acontece no tempo, de maneira ambivalente, unindo as 

características humanas e divinas, temporais e eternas. 

Além de D’Ors, teóricos como Severo Sarduy, Walter Benjamim, Jacques Lacan, Gilles 

Deleuze, Affonso Ávila, entre outros, e, como já mencionado, vários artistas, especialmente 

poetas, trouxeram a discussão para o terreno transtemporal. Visto fora da perspectiva 

historiográfica, o Barroco assumiu o caráter perpétuo de fluidez.  

Nesse sentido, podemos dizer que, assim como no século XVII o Barroco estava em seu 

ápice de ocorrência, também no século XX o contexto serve de fomento para o homem barroco.  

O estudioso Afonso Ávila, em sua obra denominada O lúdico e as projeções do barroco, 

apresenta evidentes relações entre o homem do século XX e o homem do século XVII:  

 
Cremos poder sintetizar aqui que as aproximações entre o homem de hoje e o 
barroco vão além de uma simples sintonia de sensibilidade, motivada pelo 

recurso a formas afins de expressão estética. A identidade com o barroco, ainda 

que revelada mais obviamente no plano da atitude artística, transcende a nosso 

ver a uma questão de similaridade de linguagem, de forma, de ritmo, para 
refletir de modo mais profundo uma bem semelhante tensão existencial. O 

homem barroco e o do século XX são um único e mesmo homem agônico, 

perplexo, dilemático, dilacerado entre a consciência de um mundo novo – ontem 
revelado pelas grandes navegações e as ideias de humanismo, hoje pela 

conquista do espaço e os avanços da técnica – e as peias de uma estrutura 

anacrônica que o aliena das novas evidências da realidade – ontem a 
contrarreforma, a inquisição, o absolutismo, hoje o risco da guerra nuclear, o 

subdesenvolvimento das nações pobres, o sistema cruel das sociedades 

altamente industrializadas. Vivendo aguda e angustiosamente sob a órbita do 

medo, da insegurança, da instabilidade, tanto o artista barroco quanto o 
moderno exprimem dramaticamente seu instante social e existencial, fazendo 

com que a arte também assuma formas agônicas, perplexas, dilemáticas (1997, 

p. 237). 

 

A comparação é fundamental para entender o que denominamos por Barroco em 

Invenção de Orfeu. Ou seja, não se resume apenas à maneira de fazer o poema, mas é também 

uma visão de mundo complexa, de um poeta angustiado diante de uma existência 

excessivamente racional, paradoxalmente desumana, na qual o poeta comunica sua poesia 

através de uma linguagem aparentemente obscura. João Gaspar Simões, sobre esse aparente 
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paradoxo, disse que “o século de Góngora é também o século de Descartes” e que o século XX, 

“o século de James Joyce e de T.S. Eliot, é também o século de Karl Marx” (1997, p. 101).  

O Barroco traduz o homem em perpétuo estado de conflito e tensão espiritual, o homem 

em estado de crise. Por isso, realizando ora a união da expressão formal e da expressão 

espiritual, da razão e da imaginação, o artista barroco concilia as forças antagônicas. Daí o 

dualismo e o contraste formarem o eixo estético do Barroco. Entretanto, é relevante atentar que, 

além da angústia e mesmo do suplício, o Barroco é, de outro modo, transcendência. Ou, nas 

palavras de Benjamim, o poeta barroco deseja garantir “o caráter sagrado da escrita” (1984, p. 

197). E, compreender isso, é essencial na obra em estudo.  

Ao iniciarmos a leitura do poema, lendo apenas algumas das primeiras estâncias, ou 

lendo aleatoriamente, logo será possível perceber alguns dos traços essenciais da Invenção de 

Orfeu – a multiplicidade, o movimento contínuo, o transbordamento, a transcendência, o 

excesso, a engenhosidade, o inconsciente. Porém, destaquemos primeiramente o jogo dialético, 

a luta travada entre concentração e desdobramento, que fica evidente desde o título, sugerido a 

Jorge de Lima por seu “companheiro de armas espirituais”11 – Murilo Mendes, e percorrem os 

mais diversos aspectos de todo o poema. 

O livro inicia com o desdobramento da palavra ‘poesia’: Invenção de Orfeu. Também 

pode se referir a invenção do inventor da poesia: Orfeu. Orfeu é uma alegoria do homem 

barroco. É o homem desolado, dilacerado pelo destino irrevogável, mas tocado pelo poder 

divino da palavra. Representa justamente a conciliação dos contrários: filho de Apolo (em 

algumas versões do mito), cultua Dionísio; sua mãe, Calíope, é a musa da poesia épica, 

enquanto o próprio Orfeu é o fundador da lírica ocidental; por um lado Orfeu é vitorioso em 

sua descida ao mundo inferior, encantando e convencendo todos com sua poesia/canto, por 

outro, sua busca é frustrada e sua vida encerra-se com o fracasso. Portanto, Orfeu representa a 

harmonia, como também o estilhaço e a fragmentação.  

Consequentemente, dentre os títulos sugeridos pelo poeta mineiro, Murilo Mendes – 

Canto Geral (descartado por haver um livro homônimo escrito pelo poeta chileno Pablo 

Neruda) e Cosmogonia (que o autor julgou muito pretencioso), – é Invenção de Orfeu que 

melhor revela a síntese da tensão, a dinâmica que percorre a obra de ponta a ponta.  

Essa síntese dialética fica ainda evidente nos oxímoros do subtítulo adotado a partir da 

segunda edição: “Biografia Épica, Biografia Total e Não Uma Simples Descrição de Viagem 

Ou de Aventuras. Biografia com Sondagens; Relativo, Absoluto e Uno Mesmo o Maior Canto 

                                                             
11 Expressão usada por Murilo Mendes em um dos ensaios que escreveu sobre Invenção de Orfeu.  (Lima, 1997, 

p. 121) 
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É Denominado – Biografia.”. Há também síntese dialética ao tentar a fusão do poema épico – 

que necessita de desdobramento de temas e profusão de imagens, com o poema lírico – em que 

há concentração, música e subjetividade. 

Percebemos outro aspecto barroco do Orfeu da Invenção: das transformações que sofre 

durante o percurso do poema, a mais significativa é a simbiose com Cristo. E, ainda, vemos 

como barroca a escolha de Orfeu como protagonista e do mito cristão da Queda, como tema 

principal.12 

Em Invenção de Orfeu, o poeta é o “engenheiro noturno” (Lima, 1997, p. 528), metáfora 

reveladora de união das forças normalmente vistas como antagônica. O engenheiro é o racional 

que trabalha com ferramentas de precisão. Enquanto que o termo noturno nos remete para um 

ambiente onírico, imaginativo. Unindo os elementos contrários, que normalmente seriam 

incompatíveis e antagônicos, o poeta rompe com a aparente oposição entre razão e inspiração 

no processo criativo. Desse modo, subverte-se a ideia de que existam apenas dois tipos de 

possibilidades criativas: aquela em que o artista criaria somente por meio da inspiração e a 

outra, em que a criação acontece apenas por meio do intelecto.  

A engenhosidade é marca certa da poesia barroca. E, em Jorge de Lima, o barroquismo 

vai ao extremo, pois se o poeta é o engenheiro que trabalha uma construção, em Invenção de 

Orfeu o trabalho é realizado à noite, sonambúlico ou em vigília. Nesse sentido, o rigor e a 

inspiração dialogam no poema. Seguindo esse pensamento, podemos dizer que o processo 

criativo de Jorge de Lima acontece numa espécie de geometria do espírito – expressão cara a 

Mallarmé, referindo-se à poética que não separa o trabalho artesanal do trabalho intuitivo.  

Neste ponto é importante ressaltar que Jorge de Lima exaltou várias vezes, ora em 

versos, ora em depoimentos e entrevistas, a inspiração do processo criativo, não porque 

desprezasse a influência da razão e do intelecto em sua poética, mas porque, conhecedor e 

praticante que era das mais diversas formas poéticas, usava-as sem grandes esforços, podendo 

por isso deixar livre sua intuição. Corroborando essa ideia, dispomos da declaração do próprio 

poeta sobre a produção de Invenção de Orfeu: “Durante dois anos fui escrevendo o poema sem 

saber onde ia chegar, de quantos versos constaria, nem o que pretendia. Com a sua leitura depois 

de composto é que verifiquei a sua intenção independente das minhas intenções. (...) Foi feito 

como criação onírica” (LIMA, 1997, p.94).  

                                                             
12 Examinaremos os mitos citados no terceiro capítulo, p. 59.  
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Outro momento revelador da importância que o poeta atribui à inspiração e à intuição é 

o apólogo que conta em entrevista a Homero Sena, respondendo uma pergunta a respeito de 

poesia ornada e poesia livre: 

 

Animus e Anima eram um casal que vivia muito bem. Animus, isto é, o amante, 

simbolizava a inteligência, a consciência, a vontade. E Anima, isto é, a esposa, 

a intuição, a sensibilidade, o subconsciente. O ménage transcorria em paz. 
Apenas Animus achava que Anima não tinha a menor inteligência, devia viver 

tão-somente para cuidar dos serviços domésticos, preparar-lhe a comida, 

prestar-lhe obediência e ajudá-lo com seus dotes de intuição. Ora, acontece que 
um dia Animus vem mais cedo para casa, e, quando se aproxima, verifica que 

lá dentro alguém canta uma canção como jamais tinha ouvido outra tão bonita. 

Maravilhado, corre para verificar quem cantava, e descobre que a dona daquela 
voz tão suave e tão rica não é outra senão Anima. Esta, porém, assim que o 

amante entra, se cala. Animus pede-lhe que continue a cantar, mas isso é 

impossível, porque Anima sofre verdadeira inibição na presença de Animus. 

Desesperançado de tornar a ouvir aquele canto que tanto o fascinara, Animus, 
usando de um estratagema, sai outra vez. Da rua ouve de novo o canto. Volta, e 

Anima novamente se cala. Aqui termina o extraordinário apólogo, que serve 

para demonstrar que todas as vezes que a inteligência, a consciência, a vontade 
intervêm no mistério leigo da poesia, este não se produz. A preocupação de 

contar sílabas, escolher rimas, enfeitar o verso, faz com que Anima não cante...  

(LIMA, 1997, p. 40-41) 

 

O entrevistador então pergunta se é preciso abandonar e banir definitivamente os 

ornamentos que entravam o fazer poético espontâneo. Jorge responde que não há razão para 

tanto, e que “poderão ser utilizados quando ocorrerem espontaneamente, sem nenhuma 

interferência da consciência ou da vontade, porque do contrário Anima se calará” (ibid., p. 41). 

Portanto, podemos concluir do apólogo, que não se trata de excluir a razão na produção poética, 

mas de não deixar, ela mesma, excluir a intuição. Animus continua a exercer suas atribuições, 

mas não deve oprimir Anima, pois seu canto, apesar de não parecer útil à manutenção da 

existência no dia-a-dia, é órfico, e pretende alimentar o espírito. 

Um poeta que facilmente é colocado como antítese desse Jorge de Lima da última fase 

é João Cabral de Melo Neto, por sua poesia declaradamente preocupada com a maneira 

engenhosa de construir o poema. Todavia, disse acertadamente João Cabral acerca desse tema:  

 

A composição literária oscila permanentemente entre os dois pontos extremos 

que é possível levar as ideias de inspiração e trabalho de arte. De certa maneira, 
cada solução que ocorre a um poeta é lograda com a preponderância de um ou 

outro desses elementos. Mas essencialmente essas duas maneiras de fazer não 

se opõem (NETO, 1985, p. 381). 
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Ao expressar a relação entre as duas instâncias do fazer poético, João Cabral mostra a 

inutilidade de separá-las. Certamente Jorge de Lima não as separava, ao contrário, pois fica 

claro que intentou restabelecer a importância da inspiração no processo criativo. 

A crítica destaca que Jorge de Lima iniciou-se na poesia com tendências parnasianas e 

simbolistas. E, mesmo depois de toda a bem sucedida aventura modernista, com a linguagem 

solta e coloquial, e depois da investida mística a partir de Tempo e Eternidade e A Túnica 

Inconsútil, em que a poesia caminha para a prosa poética de Encontro e Anunciação de Mira-

Celi, Jorge de Lima ainda volta a publicar sonetos e poemas em formas fixas nas últimas obras 

poéticas: Livro de Sonetos e Invenção de Orfeu. 

Jorge de Lima tinha as formas fixas da poesia incorporadas em seu processo criativo, 

desde muito jovem exercitara sonetos e outras formas fixas de poemas, e por isso, ao que nos 

parece, a facilidade em executá-las. Além do mais, vale lembrar, como disse Mario Faustino 

(1977, p. 230), Jorge de Lima “voltou à velha forma – tendo, contudo, a classe de usá-la, de 

dominá-la, de revolucioná-la, de lutar com ela – e não de a ela submeter-se”. Portanto, não é 

importante em si o fato de Jorge ter retomado as formas fixas, mas o trato autêntico que deu a 

elas. Neste poema, colhido no Livro de Sonetos, está um exemplo perfeito do caráter inovador:  

 

  Este é o marinho e primitivo galo 

  de penas reais em concha e tartaruga. 

  Com seu concerto afônico me embalo, 
  turva-se o vento, o Pélago se enruga. 

 

  Silencioso clarim, mudo badalo, 
  dos ruídos e ecos rápido se enxuga. 

  Jorra o canto sem voz de seu gargalo 

  e se encrespa no oceano em onda e ruga. 

 
  Galo sem Pedro, em pedra vivo galo, 

  de córneos esporões de caramujo, 

  – tubas dos espadartes e cações. 
 

  O dia sem mistério, seu vassalo 

  esvai-se no seu bico imenso, em cujo 
  som as brasas da crista são carvões. 

         (LIMA, 1997, p. 500) 

 

Aparentemente este poema se insere no rol dos sonetos clássicos, pela utilização dos 

moldes tradicionais: decassílabos heroicos, com rimas sonantes alternadas. Nessa perspectiva, 

não haveria novidade nenhuma, nenhuma inovação. Mas, como demonstrou Fábio de Souza 

Andrade (1997), se atentarmos para a organização semântica do poema, então, perceberemos 

como as imagens confluem realidades diferentes e distantes, desorganizando e descompondo a 
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realidade, para reconstruí-la sob uma nova ordem.  Assim, lançando mão da metáfora absoluta, 

o poeta alude ao próprio fazer poético dentro da modernidade através de uma poesia 

extremamente imagética.  

Reforçando ainda a questão do processo criativo de Jorge de Lima em Invenção de 

Orfeu, temos como exemplo perfeito da dialética do seu fazer poético o seguinte trecho: 

 
[...] 

 

Há decerto essa ventosa 
extermínia sanguessuga, 

carnifária malvadosa 

que te adormece e te suga 

o corpo dentro do esquife, 
o esquife dentro do luto; 

e o cura que te borrife 

o teu beijo já corruto, 
antes da cal no caixão, 

antes do osso enluvado, 

antes da vela na mão, 
antes do corpo lavado. 

 

[...] 

(Canto V, estância XIII, p. 653) 

 

Há rigor na estrutura do trecho acima. A rima é alternada, e o ritmo é variado mas muito 

bem cuidado. O poeta demonstra domínio da redondilha maior. São aliterações e assonâncias, 

repetição de palavras e paralelismos. Mas, percebe-se que o conteúdo parece nascer de um 

delírio, de uma visão onírica. Trata da morte, angustiosamente sugerida como num pesadelo. É 

barroco esse trato com a morte, que se apresenta ambiguamente como um animal marinho que 

mata e suga o corpo já sem vida.  

Examinemos o vocabulário do excerto: a palavra “ventosa” pode ser um termo advindo 

da terapêutica – lembremos que Jorge era médico –, significando um vaso cônico que aplicado 

à pele provoca inflamações. No entanto, mais próxima semanticamente da palavra 

“sanguessuga” no verso seguinte, é o sentido de sugadouro de certos animais. Observemos 

também a mudança de gênero da palavra “extermínio”, dando força de sentido a nova 

expressão. As construções das palavras “carnifária” e “malvadosa” se combinam na intensidade 

da consumação da morte.  

A morte, na estância, não é apenas a morte de Orfeu, ou de Cristo. É a morte de toda a 

humanidade. É a morte antes do corpo morto, e é a contemplação do corpo já morto. Como 

observou Benjamim, “do ponto de vista da morte, a vida é o processo de produção do cadáver” 

(1984, p. 241). Mas a morte é também evento de transformação e, compartilhando as palavras 
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do professor estudioso da poesia barroca, Francisco Ivan, “a vida toda é compreendida através 

da morte” (2011, p. 82).  

Por isso, é importante destacar que a morte é tema recorrente na Invenção, e se alia 

diretamente ao mito de Orfeu, assim como ao conhecimento dos mistérios da vida e da morte. 

A Queda, que é separação, é também morte. Portanto, podemos inferir que na visão mística a 

vida entre os vivos, neste mundo de pecado e erro, é que é a morte. Enquanto que a morte é 

religação, reencontro com o tempo e o espaço perdidos. Sobre esta questão, disse Fernando 

Pessoa: “O que a vida te esconde, porque é a morte, revela-te a morte, porque é a vida” (s.d., p. 

232). 

Junto ao tema da morte, o luto tem lugar especial. A incapacidade de substituir aquele 

que se perdeu é tema essencial a Orfeu, como ao Barroco. O sentimento da perda que o 

indivíduo experimenta faz recair sobre si todas as relações que possuía com a pessoa amada, e 

até mesmo o sentimento de ser, ele próprio, um objeto ausente. Por conseguinte, o vazio deixado 

pelo outro termina por ser o vazio do próprio eu. No poema, o luto aparece em meio a um jogo, 

confuso, lúdico. Um sentimento antecipado pela própria consciência. Um luto por si mesmo. 

De acordo com a narrativa do mito de Orfeu, que trataremos com detalhes no próximo 

capítulo, antes de sua descida ao mundo dos mortos, o vate sente a desolação da perda do ente 

querido, e canta os mais tristes e belos poemas. No percurso, e ao chegar ao mundo infernal, 

continua seus cantos de desolação, convencendo todos a ajudá-lo no seu intento de resgatar 

Eurídice. Mas ao voltar à superfície, depois de ter fracassado em sua missão, Orfeu percebe a 

morte na vida. O poeta canta seu cântico de morte. De morte aparentemente total.  

Em vários trechos da Invenção de Orfeu o tema da morte toca a insignificância da vida. 

A estância abaixo transmite a angústia em que vive o poeta, semelhante a que sente Orfeu 

depois da perda de Eurídice: 

 
Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo 
em que até aves vêm cantar para encerrá-lo. 

Em cada poço, dorme um cadáver, no fundo, 

e nos vastos areais — ossadas de cavalo. 

 
Entre as aves do céu: igual carnificina: 

se dormires cansado, à face do deserto, 

quando acordares hás de te assustar. Por certo, 
corvos te espreitarão sobre cada colina. 

 

E, se entoas teu canto a essas aves (teu canto 
que é debaixo dos céus, a mais triste canção), 

vem das aves a voz repetindo teu pranto. 
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E, entre teu angustiado e surpreendido espanto, 

tangê-las-ás de ti, de ti mesmo, em que estão 

esses corvos fatais. E esses corvos não vão. 
(Canto VI, estância I, p. 660) 

 

O poeta tem plena consciência da morte, sabe que ela é parte essencial da própria vida, 

da consciência de existir, da existência finita. Sabe que faz parte do destino individual e fatal 

de cada um, assim como, consequentemente, é destino coletivo. Mas, o poeta sofre ao perceber 

tão intensamente a morte. Sua desolação torna-se a desolação do próprio mundo, como também 

o contrário. Há um jogo (dentro-fora) do poeta, que o faz refletir em si o que vê, como também 

ver fora o que se passa dentro de si. As aves que anunciam doenças, guerras e morte e os “corvos 

fatais” habitam o poeta, não há como “tangê-las”. É o luto profundo em que submerge o poeta 

num ambiente lúgubre. Embora, possamos dizer que, sendo a morte libertação, o luto outrora 

aparecerá como união de tristeza e alegria que invade o poeta e o poema.  

Contraponto da estética clássica, que busca uma representação da beleza harmônica e 

apolínea, o poema barroco valoriza o grotesco, o bestial, a febre, o delírio. Invenção de Orfeu 

está repleta de figuras com esses atributos. A harmonia do Barroco é dialética e se realiza com 

a conjunção dos contrários, como podemos ver neste soneto: 

 

Nasce do suor da febre uma alimária 
Que a horas certas volta pressurosa. 

Crio no jarro sempre alguma rosa. 

A besta rói a flor imaginária. 

 
Depois descreve em torno ao leito uma área 

De picadeiro em que galopa. Encare-a 

O meu espanto, vem a besta irosa 
E desbasta-me o juízo em sua grosa. 

 

Depois repousa as patas em meu peito 
E me oprime com fé obsidional. 

Torno-me exangue e mártir do meu leito, 

 

Repito-lhe o que sou, que sou mortal. 
E ela me diz que invento esse delírio; 

E planta-se no jarro e nasce em lírio.  

(Canto IV, estância XIV E XV, p. 629) 
 

 Neste soneto, que curiosamente recebeu de Jorge de Lima dois números, a imaginação 

delirante do poeta cria um ambiente em que as imagens estão em metamorfose. Há um embate 

do poeta com sua própria visão. Há um deus opressor que se confunde com uma besta. Mas 

esse deus bestial é semente de lírio (símbolo da luz e do juízo divino) no jarro do poeta. Há 

novamente o trato com a morte, mas dessa vez com a visão de uma vida eterna. O soneto é 
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extremamente visual. É como se estivéssemos diante de uma tela, uma janela por onde o poeta 

enxerga além e aquém da visão dos olhos. As imagens têm sentido profundo e alegórico, pois 

representam e transmitem significados outros, que precisam ser decifrados. Uma das leituras 

que nos parece possível é o tema do próprio fazer poético. Ademais, todo o poema poderá ser 

interpretado como um imenso e poético manual de versos e poemas que visam atingir a poesia. 

Outra característica barroca, encontrada por todo o poema de Jorge de Lima, é a 

correspondência entre os elementos, entre as coisas e os seres. A metamorfose é constante no 

livro. Surpreende pela novidade das imagens criadas. Eis um exemplo:  

 

Há umas coisas parindo, ninguém sabe 
em que leito, em que chuvas, em que mês. 

Coisas aparecidas. Céus morados. 

As presenças destilam. Chamam de onde? 
 

Em que útero fundo este ovo cabe, 

no regaço alcançado em que te vês? 
A porta aberta, os vales saturados, 

e um gemido bivale que se esconde. 

 

Fios para aranhas orvalhadas. 
Rosas florindo pelos. Graves molhos 

mugidos sob as órbitas dos bois. 

 
Há apelos nas pelejas procuradas 

na multiplicidade de cem olhos 

refletidos na espreita. Choram dois. 

(Canto I, estância IX, p. 516) 
 

O poeta parece aludir à origem das coisas. À fonte primeira de onde tudo surge 

infinitamente. Depois de surgidas, as coisas se consomem pouco a pouco. Para onde vão? Ao 

chamado de quem? Tudo vem de um mesmo útero, e deita no mesmo colo, e vive num mesmo 

vale. Tudo se inter-relaciona; como a teia da aranha, a teia do universo. Dentro dessa 

heterogeneidade, e da relação de tudo com todos, o poeta, em seu momento de criação, solitário 

como Deus houvera se sentido antes do verbo, sofre antevendo sua própria criação.      

Além de temas como: a morte, o sagrado e o profano confundidos, correspondência 

secreta entre as coisas (que o poema revela), há a presença de Eros. na exaltação do corpo e da 

sensualidade. O Eros barroco é a expressão de uma lei universal, o desejo pelo outro. Na 

estância anteriormente transcrita, a fertilidade e a abundância da vida nascem através de 

“aranhas orvalhadas” e “Rosas florindo pelos”. Versos potencialmente eróticos e sensuais. 

Corroborando a relação intrínseca entre o erotismo e abundância e desperdício, em seu 

livro Barroco, Severo Sarduy explica: 
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No erotismo, o artifício, o cultural manifesta-se pelo jogo com o obcjeto 

perdido, jogo que encerra em si próprio a sua finalidade, e cujo propósito não é 

o encaminhamento de uma mensagem – a dos elementos reprodutores, neste 
caso – mas o seu desperdício em função do prazer. Tal como a retórica barroca, 

o erotismo comporta uma ruptura total do nível denotativo, directo e natural da 

linguagem – somática –, mais a perversão inerente à metáfora, à figura em geral. 

(1989 [?], p. 95) 
 

No soneto a seguir, o erotismo e o sensualismo acontecem justamente na íntima relação 

entre o sagrado e o profano. Com efeito, a expressão da religiosidade, na literatura barroca, está 

intimamente associada a motivos eróticos. Portanto, espiritualismo e sensualismo confundem-

se constantemente.  

 

Ó presente libídia, vulva em frente 
aos possessos de Deus reencarnado 

que te entreabres com visgos e corolas 

e agiológios de vidas escarlates. 
 

Ó Francesca contínua agonizada, 

companheira de infância, tatuada 

como as sereias da cintura abaixo, 
desses mares de flores hibernadas. 

 

Urna febril dos seres solitários, 
treva sem lei em que as papoulas nascem 

e os santos do deserto suam mijos. 

 

Mas indelével mãe que marca os filhos 
com os beijos fundos que jamais se apagam 

com a santa baba com que salga o mundo. 

 (Canto IV, estância XXVI, p. 638-639) 

 

As imagens são eróticas e invocativas. A vulva – confundida com flores e com uma 

“urna febril” entreaberta diante dos “possessos de Deus reencarnado” – é no mínimo uma 

imagem extremamente conflitante. O divino e o profano dividem o mesmo e único espaço. No 

soneto, Jorge de Lima dialoga com a Divina Comédia, de Dante Alighieri: Francesca é uma 

personagem que aparece no 2° Círculo do Inferno: fora condenada à morte por ter cometido o 

crime de adultério. O termo libídia remete à libidinis (luxúria em latim) ou à libido, ou seja, aos 

instintos e desejos sexuais. Assim, na estância, percebe-se termos aparentemente opostos, 

relativos ao mundano e ao celestial, gerando tensão e rompendo os limites entre a matéria e o 

espírito. A invocação celebra a união dessas dimensões aparentemente opostas, que diremos 

aqui: complementares. 

Mais um exemplo de elementos e imagens sensuais é este outro soneto: 
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A garupa da vaca era palustre e bela,  

uma penugem havia em seu queixo formoso;  

e na fronte lunada onde ardia uma estrela 
pairava um pensamento em constante repouso. 

  

Esta a imagem da vaca, a mais pura e singela 

que do fundo do sonho eu às vezes esposo 
e confunde-se à noite à outra imagem daquela 

que ama me amamentou e jaz no último pouso. 

  
Escuto-lhe o mugido – era o meu acalanto,  

e seu olhar tão doce inda sinto no meu: 

o seio e o ubre natais irrigam-me em seus veios. 

  
Confundo-os nessa ganga informe que é meu canto: 

semblante e leite, a vaca e a mulher que me deu 

o leite e a suavidade a manar de dois seios. 
(Canto I, estância XV, p. 520) 

 

Este soneto alexandrino é um poema-fábula que mescla elementos da memória do poeta, 

misturando-os a imagens oníricas. A vaca descrita está barrocamente ornamentada. O 

antropomorfismo é sensual e evocativo. O “ubre” amamenta e acalenta o poeta. As imagens são 

poderosas, estranhas e estão em movimento. Remetem à fertilidade, à maternidade, à 

abundância. A vaca é a ama amamentando o poeta no colo, olhando em seus olhos; a garupa da 

vaca é confundida com um pântano; a fronte do animal é confundida com o céu. Este é o Eros 

barroco.  

Em Invenção de Orfeu predominam a linguagem não-discursiva, fragmentada, o 

labirinto de temas, a profusão de imagens insólitas e herméticas13. O poema é sobre uma viagem 

íntima e interior. E, neste ponto, também se realiza a dialética intrínseca do ser e da vida: a 

viagem solitária e angustiosa que o poeta realiza é ao mesmo tempo uma viagem cósmica. 

Lembramos aqui da ideia da mônada descrita por Leibniz, na qual, segundo Deleuze (2001), 

tudo está contido. A mônada é a alma do ser. É seu recinto mais secreto. Lá, tudo se realiza.  

A estância a seguir é composta de dois sonetos unidos, que o poeta nomeia de “sonetos 

gêmeos”. Poderíamos acrescentar que são gêmeos siameses, pois o último verso do segundo 

terceto termina iniciando o soneto que virá. Assim, não dá para separá-los sem que ao menos 

um saia mutilado: 

                                                             
13 Já que usaremos esse termo em alguns momentos neste trabalho, achamos oportuno analisar a origem da palavra 

e suas significações. A despeito do termo hermético ser usado frequentemente como algo pejorativo, atribuído a 

poetas que seriam incapazes de escrever numa linguagem clara, em sua raiz está um deus: Hermes. Para a cultura 

greco-latina ele era o deus que conduzia as mensagens sagradas. Criador da lira, foi também inspirador de um 

conjunto de conhecimentos esotéricos, de onde surgiu a fama de obscuro, símbolo do que é secreto. Estes aspectos 

do deus Hermes ligam-se a outro mito que trataremos no próximo capítulo: Orfeu.  
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Se me vires inúmero, através  

desse poema, entre as coisas e as criaturas,  
como se eu próprio fosse o que outrem é, 

dissipado nas páginas impuras, 

 
arrebatado pelo próprio poema, 

possesso, surpreendido, fragmentado, 

travestido de herói ou de réu, em 

quase todos os versos degredado, 
 

negarás meu irmão, a alma que vive 

perdida na ansiedade de si mesma 
sonhando a paz, querendo a paz; a paz 

 

mas nas tormentas em que a paz revive 
mas nos silêncios em que a paz se lesma  

e se intumesce. Eu enlouqueço! Mas  sonetos gêmeos 

 

até na álgida paz da insânia, Deus 
me busca para ser seu convulsivo 

e amado filho em torno de quem crês 

morar a paz que ele destina viva 
 

a todo aquele que lhe faz perguntas. 

Eis as respostas nessas vozes gêmeas, 
deblaterando sobre teu defunto, 

sobre teu louco, sobre o teu recente 

 

corpo hoje inda nascido e já julgado 
e já descido, e já movido nesses 

campos da morte, sob os passos, pássaros, 

 
aos ventos indo, sob as noites gastas, 

passos sob as caliças, sob os gessos, 

sob as bocas sem choros, em seus nadas.  

(Canto II, estância IV, p. 563) 

 

Nestes versos, aparecem as mais diversas características apontadas como barrocas. Por 

exemplo: mistura e fusão do eu e do outro; impureza do poema; o homem arrebatado, possesso, 

fragmentado; o cadáver; o pó das ruínas; um vocabulário e sintaxe barrocos, como por exemplo 

nos quinto e sexto versos da quinta estrofe e os dois primeiros da estrofe seguinte; a síntese 

dialética e o oxímoro do herói que é também réu. Aliás, os oxímoros dão extrema força ao 

trecho, como nestes outros exemplos: nas tormentas em que a paz revive; paz da insânia.  

O poeta cria seus versos com uma musicalidade de ritmo quebrado, deblaterando 

consigo e com o poema. Há uma dissonância no 2º verso, é o único irregular. Há igualmente 

uma tensão entre o ser em tormenta e a paz buscada. E, no terceiro verso do primeiro terceto, 

há um decassílabo perfeito mostrando o lado harmônico do poema: sonhando a paz, querendo 
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a paz; a paz. E em versos como estes: mas nos silêncios em que a paz se lesma / e se intumesce. 

O tema da morte aparece mais uma vez. A morte na vida. Aqui também aparece o tema da 

queda: o corpo já descido. Em meio ao tormento e a loucura do poeta, Deus responde às 

perguntas a Ele destinadas, e a resposta é o próprio poema. Da mesma forma, o deus que o poeta 

busca, reflete-se nos versos. O poema é, portanto, um espelho. Nessa perspectiva, o crítico 

Severo Sarduy afirma que a estrutura da poesia barroca é o “reflexo redutor que a envolve e a 

transcende” (1989 [?], p. 95).  

A linguagem barroca da Invenção de Orfeu não advém, como já dissemos, apenas da 

estética, mas sobretudo da visão de mundo. Sendo assim, faz-se relevante recordar que o 

Barroco do século XVII é inscrito, entre outras coisas, sob o signo das descobertas científicas 

de Kepler, grande entusiasta e defensor do heliocentrismo, que acaba por descobrir que os 

planetas não se movimentam numa órbita circular, como se acreditava, mas numa elipse. Esse 

descentramento, segundo Sarduy (1989[?]), estava também nas obras de Caravaggio. 

Curiosamente, Kepler e o artista barroco nasceram no mesmo ano, 1571. Do mesmo modo, no 

século XX, o descentramento é tema de grande importância. Dessa vez quem perde o centro é 

o sujeito, o indivíduo. Outra oitava do universo. Essas ideias advêm da teoria da psicanálise, 

assim como das artes dos diversos movimentos de vanguardas.  

No imenso poema Invenção de Orfeu não há um centro. Há justamente esse 

descentramento, seja na forma, seja no conteúdo – saliente-se que essa divisão é apenas 

didática. No primeiro caso, a multiplicidade de formas que o poeta usa é exemplar. No aspecto 

semântico, também temos uma proliferação de temas e assuntos que se mesclam e se 

assemelham e convergem. Ou, como nos versos abaixo, temos um descentramento do sentido 

das próprias palavras que o poeta usa, misturando-as: 

 

A proa é que é, 
é que é timão 

furando em cheio, 

furando em vão. 
 

A proa é que é ave, 

peixe de velas, 

velas e penas 
tudo o que é a nave 

 

A proa é em si, 
em si andada, 

ave poesia 

ela e mais nada. 

 
Soa que soa 
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fendendo a vaga 

peixe que voa, 

ave, voo, som. 
 

Proa sem quilha, 

ave em si e proa, 

peixe sonoro  
que em si reboa. 

 

Peixe veleiro, 
que tudo o deixe 

ser só o que é: 

anterior peixe. 

(Canto I, estância VI, p. 513) 
 

Nestes versos de Jorge de Lima, observamos um jogo de metamorfoses, no qual coisas 

e seres se confundem, na possibilidade múltipla da linguagem poética. Não há um sentido único, 

puro, isolado nas palavras. Por outro lado, também é possível dizermos que o poema é 

metapoético, e que Proa/timão/ave/peixe/veleiro são uma mesma e única coisa, 

metamorfoseada, em seus mais diversos aspectos: o próprio poema em movimento. É o 

transporte para a poesia. É o barco do poeta. Tornando mais complexo ainda, também se 

confundem o poema e o poeta. Não só se confundem, mas fundem-se, misturam-se. Sendo 

assim, percebemos o completo descentramento, ou desregramento dos significados.  

O ritmo soa irregular, como as ondas do mar em que o barco metafísico, “sem quilha”, 

e físico “peixe veleiro”, “peixe sonoro”, segue sua rota “fendendo a vaga”. O poeta busca a 

origem das coisas: “anterior peixe”. A origem das palavras: “ave poesia”. Em busca da união 

das coisas, do caráter divino de unidade perdido com a modernidade. 

Note-se que no transbordamento da Invenção de Orfeu há também exemplos de 

economia e concisão. O trecho acima, com suas quadras tetrassilábicas, faz lembrar a dicção 

sintética de outro poeta, já mencionado anteriormente – João Cabral de Melo Neto.  

Mais uma vez, o jogo de polarizações contrárias. Desta vez, explica a bifurcação do 

Barroco em duas direções, ora convergente, ora divergente no próprio Jorge de Lima: o 

conceptismo de um lado, o culteranismo de outro14. O primeiro, evidente nos versos 

anteriormente transcritos, se distingue pela economia na forma e expressa o máximo com o 

mínimo de palavras. Esta complexidade talvez condiga ainda mais com a poesia de João Cabral. 

Enquanto que o cultismo, predominante em Invenção de Orfeu, desdobra a forma de um 

                                                             
14 Segundo Massaud Moisés, “os dois ‘ismos’ em que o Barroco se bifurca não constituem manifestações puras, 

estanques: ao contrário, guardam numerosos pontos de contato e permutam, inclusive num mesmo escritor e num 

mesmo texto, os seus recursos diferenciadores” (MOISÉS, 1995, p. 60). 
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significado mínimo, valorizando a imagem, a profusão de elementos ornamentais, o paradoxo. 

Assim, o poema ergue-se como um monumento a ser decifrado, um enigma. 

No poema, nada é gratuito, e as coisas não são apenas o que parecem ser. O próprio 

Jorge escreveu: “Lede além / do que existe / na impressão” (LIMA, 1997, p. 676). Nesse 

sentido, o poema é alegoria que precisa ser pensada e refletida para ser compreendida. Um 

enigma a ser investigado e desvendado.   

Segundo Walter Benjamim (1984, p. 52), “a alegoria é a degradação da narração 

natural”. Por isso, no âmbito da criação alegórica, a imagem se constitui dos fragmentos e 

guarda profunda relação com a situação de um mundo em ruína. Benjamim afirmou ainda que 

“é sob a forma de fragmentos que as coisas olham o mundo” (ibid. p. 208). O século XX 

manteve o contexto de uma cultura capitalista em desagregação, em rompimento com os ideais 

tradicionais. O mundo, a existência e o sujeito estão fragmentados.  

Além disso, Benjamim se refere ao Barroco como a arte da imagem estilhaçada, do olhar 

melancólico e alegórico do artista: “O que jaz em ruínas, o fragmento significativo, o estilhaço: 

essa é a matéria mais nobre da criação barroca” (1984, p. 200). De acordo com Hansen, a 

alegoria é a “metáfora continuada” (2006, p. 225).  

 O próprio poema nos dá pista da necessidade de interpretá-lo: 

 
   [...] 

 

   Os ouvidos do deus são duas conchas 
Que deglutem impulsos inviolados 

E os transformam enfim nestas reais fontes 

Que necessitam ser adivinhadas.  
(Canto I, estância XIV, p. 520) 

 

A metáfora é um dos principais elementos da poética barroca, é elevada ao quadrado, 

ao absurdo, ao absoluto. Em Invenção de Orfeu, constitui o instrumento de uma expressividade 

misteriosa, da revelação de secretas analogias que o poeta expressa, na transfiguração mágica 

da realidade.  O poema é, pois, uma metáfora dobrada, redobrada e desdobrada continuamente. 

Para Severo Sarduy, a metáfora “é esse ponto onde a textura da linguagem se espessa, onde ela 

toma um relevo que reenvia o resto da frase para a sua lhaneza, para sua inocência” (1989[?], 

p.117). 

A Invenção de Orfeu conduz-nos a um desdobramento poético, um desdobramento 

quase infinito de temas, imagens e formas. Mas tudo isso, parece-nos, para tratar da condição 

do homem, da existência paradoxal e misteriosa. A cada leitura, apresenta-se uma dobra ou uma 
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redobra deste tema: o poeta diante da infinita queda. Desdobrado em outros tantos temas. Neste 

ponto, podemos lembrar Deleuze, para quem  

o barroco remete não a uma essência, mas sobretudo a uma função operatória, 
a um traço. Não para de fazer dobras. Ele não inventou essa coisa: há todas as 

dobras vindas do Oriente, dobras gregas, romanas, românticas, góticas, 

clássicas... Mas ele curva e recurva as dobras, leva-as ao infinito. Dobra sobre 
dobra, dobra conforme dobra. (2001, p. 13). 

 

 Dizer que as dobras se redobram e se desdobram em Invenção de Orfeu equivale a 

afirmar o caráter não só fragmentário, mas especialmente de fractal, que assume todo o livro: 

ao mesmo tempo que se trata de um único e longo poema, que deve ser visto em sua totalidade, 

cada estância pode ser analisada separadamente de seu conjunto, e mesmo assim é possível 

perceber o todo que está em cada parte, e chegar aos mesmos resultados. Por isso, dissemos na 

introdução que o corpus deste trabalho poderia ser modificado a partir de outra seleção dos 

textos, e ainda assim, manter sua ideia central: Invenção de Orfeu um poema barroco que se 

destaca pela hibridização dos gêneros épico e lírico, pelo paradoxo, pelas imagens em 

movimento, pelo transbordamento e pela utopia poética da reconciliação dos contrários.  

Para encerrarmos esta primeira parte do nosso trabalho, examinemos a estância VII do 

canto IV, As aparições.  

 
Intento contar logo 
a sesta decorrida 

com a fronte no equador, 

os pés em sobriedade, 
pousados em caminhos. 

Quais quer outros sentidos 

perdidos em navios 

de mares reversivos. 
 

[...] 

 
Repito-vos é a sesta. 

A fábula que importa?  

Cultivo esse desdém. 
Formosa salamandra 

repousa nos meus braços 

com palavras diminutas 

e cascas sumarentas, 
mas sempre muito afins. 

 

[...] 
 

Frieza causticante 

a estrela no horizonte, 
não longe quieto incêndio; 
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a proa já sem rumo, 

o vento acena o polo, 

a vaga lambe a areia, 
a areia se abre em fendas. 

Estanque é a ilha.  

 

A maculada escama  
espirra leite fresco; 

não sei se são entranhas, 

se jovens cornamusas, 
os louros sobre as frontes, 

os seios empombados, 

os passos sobre os cais, 

o cru dardânio à mostra. 
 

Em terra e mar batidas, 

despidas de sargaços 
entregam-se aos marujos 

palantes quadragésimos; 

a sanha é combalida, 
vermelho-atenuada, 

os gozos sem latidos 

com saxofones baixos. 

 
[...] 

 

 (Canto IV, estância VII, p. 621-625) 

  

Segundo Mario Faustino (1977, p.259), é “um dos mais belos e mais loucos poemas da 

Invenção. Um barroco surrealista”. Reflete a imagem de um mundo onírico em movimento. E 

traz consigo uma exposição de características barrocas as quais viemos tratando. Neste excerto, 

Jorge de Lima aproxima objetos e imagens muito remotas entre si. Criando imagens insólitas e 

herméticas.  Mais uma vez confluindo contrários, e explorando a expressão visual da palavra. 

As imagens que o poeta cria são inusitadas: a salamandra de cascas suculentas nos braços do 

poeta; a escama maculada espirrando leite fresco; o vento acenando; a onda lambendo a areia; 

os seios empombados. Os paradoxos reaparecem dialeticamente solucionados: A “formosa 

salamandra”; a “frieza causticante”; o “quieto incêndio”. Aparentemente uma junção caótica de 

elementos que não guardam aproximação. Mas, a metáfora continuada, neste trecho épico, 

episódico, é a alegoria das musas se entregando aos marujos na areia da praia, numa cena onírica 

e estimulante.  

Nos versos acima, Jorge de Lima faz lembrar o episódio da ilha dos amores, no canto 

IX d’Os Lusíadas (CAMÕES, 1964). E é justamente a indagação sobre a relação de Jorge de 

Lima com a tradição poética que nos toma de assalto, e por isso é preciso que a examinemos. 

Uma relação que extrapola a intertextualidade, avançando para uma relação utópica, que 
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pretende, em seu exagero barroco, abarcar a totalidade da grande poesia ocidental, através de 

uma síntese das formas e dos principais temas, das mais diversas épocas. 
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3. TRADIÇÃO E RUPTURA DOS GÊNEROS EM INVENÇÃO DE ORFEU 

 
(...) sem ter raízes 

profundas, para não fixar-se 

demais (...) 
 

Jorge de Lima 

 

 

Resultado de intensa interiorização, Invenção de Orfeu é também fruto de um processo 

de despersonalização que leva o poeta a identificar-se com o outro e com as coisas.  Apresenta, 

por isso mesmo, uma elevada consciência ética, política e mística. Jorge de Lima reuniu nesse 

livro-poema não apenas suas próprias experiências estéticas – literárias e plásticas– ao longo 

dos anos, mas, especialmente, reuniu e sintetizou as estéticas da poesia ocidental, desde a 

antiguidade até meados do século XX. Os estudos voltados para a intertextualidade no poema 

provam os diálogos e recuperam o que Jorge de Lima chamou de escrita palimpséstica, em que 

o poeta revela um altíssimo conhecimento da poesia de todos os tempos.  15  

No ensaio Tradição e Talento Individual, Eliot (1989) afirmou que a devida apreciação 

de uma obra poética não se faz isoladamente. Mas que é necessário relacioná-la com as obras 

dos poetas mortos. Disse ainda que o poeta deve escrever com o máximo de consciência sobre 

o passado. Em Invenção de Orfeu as relações com as obras poéticas do passado – o mais remoto 

e o mais recente – ficam evidentes já nos primeiros versos do primeiro canto, no diálogo com 

Os Lusíadas de Camões, que demonstraremos a seguir. Assim como a referência a Rimbaud 

com a metáfora náutica: “ébria embarcação”. Quanto mais avançamos, mais relações 

intertextuais encontramos, numa sofisticadíssima sinfonia polifônica barroca.  

Aos poucos, apresenta-se um verdadeiro panteão de poetas antigos e também modernos. 

Corroborando o fato de Jorge de Lima possuir plena consciência do passado histórico e poético 

da humanidade, assim como era também antenadíssimo com a atualidade. Leitor apaixonado 

dos clássicos, o poeta confrontou essas leituras com o que havia de mais atual em termos de 

ciência e arte: Freud, Jung, Einstein, Proust e vanguardas europeias. Sendo assim, combinou as 

teorias do inconsciente e dos arquétipos, da memória e da relatividade, do fragmentarismo e da 

anarquia criativa. Consequentemente, podemos dizer que o último grande trabalho de Jorge de 

                                                             
15 Cesar Leal em Universalidade de Jorge de Lima demonstra a relação com A Divina Comédia e Luiz Busatto em 

Montagem em Invenção de Orfeu relaciona a obra a Virgílio, Dante, Milton e Camões, demostrando como Jorge 

de Lima se utiliza de trechos de traduções das obras clássicas Cf. nas referências bibliográficas. 
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Lima reflete perfeitamente o espírito do homem de meados do século XX, o homem com as 

características barrocas.  

Escrito na exata metade do século XX, no período pós-guerras, durante dois anos 

ininterruptos – Invenção de Orfeu é o grand finale do poeta. Jorge de Lima parece compor o 

poema com todas as suas reservas, com todo seu conhecimento acerca dos mais diversos e 

amplos assuntos, principalmente o assunto poético. Porém, o que vem a ser o conhecimento 

poético? Ou, como definir aqui o que é a poesia?  

Se é preciso que se trate por um instante e sinteticamente esse tema (o que é a poesia? o 

que é conhecimento poético?), – a fim de que se compreenda melhor a maneira como o poeta 

estabelece relações com as tradições revisitadas e reinventadas em Invenção de Orfeu – 

iniciemos com o que expressou o próprio Jorge de Lima: “o poeta, como toda criatura, é 

espiritualmente múltiplo, cruzam-se nele contraditórias ondas de almas de modo que no âmago 

de cada ser podem achar-se, em campos opostos, numerosas entidades anímicas, combatendo 

sem trégua” (1997, p. 47). Entendemos que essas palavras demonstram que há uma tensão de 

forças e uma relação profunda entre o eu e o outro, produzindo a autêntica experiência mística 

e poética. 

Para Jorge de Lima o conhecimento poético vem da tradição. Mas, esse conhecimento 

só é provado quando assimilado, em ato barroco e antropofágico, à própria voz: 

 
Falara: e a sua fala palimpséstica 

Proveio; era abundante, nasceu sábia. 

Que fazer desses passos, dessas vestes, 
Das canções que possuíram outros lábios? 

[...] 

(Canto IX, estância VII, LIMA, p. 773) 

 

Em outras passagens, como o trecho do poema abaixo, percebe-se que a relação de Jorge 

de Lima com os poetas e as poesias mais diversos é profunda e complexa, e que vai além de 

uma relação apenas intertextual. Dir-se-ia que se trata de uma relação vital e espiritual.  

 
   [...] 

   Ó dura legenda incendiada, 

   Ó palimpsestos humanados! 
   Esse o imensíssimo poema 

   Onde os outros se entrelaçam 

   Datas, números, leis dantescas, 
   Início, início, início, início, 

   Poema unânime abrange os seres 

   E quantas pátrias. Quantas vezes. 

   Poema-Queda jamais finado 
[...]         
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(Canto I, estância XXIX, p.538) 

 

Em Invenção de Orfeu além de fazer uso da montagem, o poeta lança mão de técnicas 

como a polifonia e o simultaneísmo. Ao utilizar essas técnicas, Jorge de Lima une diversas 

vozes a sua própria. O resultado disso é o que o poeta chamou de “escrita palimséstica”. O 

palimpsesto16 feito das próprias pessoas humanas e personagens míticos e reais: Orfeu, Jesus, 

Virgílio, Dante, Camões. Todos sobrepostos em palimpsestos humanados. Todos entrelaçados, 

amalgamados. Palimpsesto onde se descobre os traços dos outros, inscritos nesse imensíssimo 

poema. O poema abrange todo o tempo e todo o espaço. Volta ao início para se realizar. O poeta 

visita os grandes temas da poesia e dá-lhes novas roupagens, novos contextos. 

Portanto, primeiramente, é possível pensar a poesia de Jorge de Lima como a 

assimilação da “voz poética” alheia. Através de uma crescente interiorização o poeta segue para 

uma espécie de despersonalização que é ao mesmo tempo encontro e identificação com o outro. 

Assim, como disse Novalis, “a poesia dissolve a existência alheia em própria” (2001, p.124). 

Jorge de Lima deixou claro que assumia uma voz coletiva, e embora às vezes oculte ou negue 

sua individualidade, é justamente dela e nela que confluem as coisas e o mundo.  

 

Invadimos os outros e as condutas, 

  Vivemos pelos outros e dos outros, 
  [...] 

 

Mosaico de memórias nele nado, 
comendo peixes e recordações, 

encerrando em cubículos de espelhos 

em que o meu rosto não se vê, mas os 

dos passados e os dos presentes rostos, 
[...] 

  (Canto II, estância XIV, p.581-582) 

 

Neste outro exemplo, acentua a confluência entre o eu e o outro: 
   

  [...] 
  tão eu mesmo como voz, 

  como poema de outros vários. 

  [...]  
(Canto III, estância XI, p. 596) 

 

Segundo Octavio Paz, “Todos os poetas, nesses momentos longos ou curtos, repetidos 

ou isolados, em que são realmente poetas, ouvem a voz outra. É sua e é alheia, é de ninguém e 

é de todos”. Para o poeta e ensaísta mexicano, “Nada distingue o poeta dos outros homens e 

                                                             
16 Texto apagado parcialmente para que sobre ele se escreva outro texto, de tal forma que a segunda escrita deixa 

ainda transparecer algo do texto anterior.  
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mulheres, salvo esses momentos – raros, embora frequentes – em que, sendo ele mesmo, é 

outro” (PAZ, 1993, p.140). Em Jorge de Lima a outra voz, tanto vem do seu ‘outro eu’, como 

do ‘outro outro’.  

 
Houve aqui a memória assinalada 
Sema as aspas e as lanças evasivas, 

[...] 

(Canto X, estância XVI, p. 781) 
 

 São inumeráveis as passagens nas quais Jorge de Lima faz referência a essa assimilação 

da voz alheia. Da mesma maneira como são inumeráveis as vezes em que o poema trata do 

próprio fazer poético. No trecho acima, o poeta aponta para a apropriação que faz da voz do 

outro. Invenção de Orfeu é também metapoético. É poesia sobre a criação poética. O tempo 

todo se refere às maneiras e modos de compor o poema 

Pensar na relação de Jorge de Lima com a tradição poética, é trazer à tona outro 

importante aspecto barroco em Invenção de Orfeu: o hibridismo de gêneros. 

Consequentemente, examinar as tradições dos gêneros épico e lírico na obra é uma das questões 

relevantes que podem favorecer na interpretação do poema. Assim, perceberemos como Jorge 

de Lima opera uma amálgama entre esses dois gêneros aparentemente incompatíveis entre si, 

realizando, não apenas a visita a essas tradições, mas uma ruptura, uma suspensão e uma 

superação marcadamente barroca dos gêneros.  

Antes de avançarmos, será importante relembrar o conceito de tradição. Octavio Paz, 

sintetiza com estas palavras: “la transmisión de una generación a otra de noticias, leyendas, 

historias, creencias, costumbres, formas literarias y artísticas, ideas, estilos” (PAZ, 1974, 

p.15). Sendo assim, enquanto para o homem pré-moderno a devoção à tradição era 

indispensável como forma de perpetuar o passado, sem criticá-lo, sem alterá-lo, na 

modernidade, estabelece-se com o passado uma relação de insubordinação, de ruptura.  

Octavio Paz explica que a modernidade cria uma tradição regulada por interrupções, nas 

quais cada ruptura é um recomeço. Mais do que isso, Paz afirma que a poética moderna não 

tem como característica fundamental apenas a novidade, mas se caracteriza principalmente por 

sua multiplicidade e sua heterogeneidade.  

No fazer poético da modernidade, cujas sementes estão no Barroco histórico, a relação 

entre inovação e tradição adquire características específicas que configuram a modernidade 

literária, segundo Octavio Paz, como “tradição de ruptura”.  O conceito é paradoxal pois 

pressupõe não só a negação da tradição, como também a negação da própria ruptura. Ou seja, 
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há um jogo dinâmico e dialético entre o passado e o presente, no qual este não será mera 

continuação daquele. 

 Vale salientar que a ruptura da tradição pode por um lado romper com o passado mais 

antigo e remoto, por outro, sua ruptura pode ser com o passado mais próximo e imediato. Em 

Invenção de Orfeu as rupturas se dão em ambos os casos. Em cada diálogo travado na obra a 

tradição a que se remete é reinventada.  

 Jorge de Lima deixou explícita sua relação com o passado. Mas sua visita às diversas 

tradições não significa adesão a nenhuma. Apenas à da modernidade barroca, justamente pelo 

caráter mutante que sua poética assume. Em depoimento sobre o movimento modernista 

brasileiro, o poeta afirmou que “O regresso às nossas origens e ao nosso caráter nos tornou 

universais” (1997, p. 50). No entanto, encontramos em versos de Invenção de Orfeu como os 

que estão na epígrafe deste capítulo, a afirmação do que dissemos sobre sua relação com as 

tradições. 

 

 

3.1 O GÊNERO ÉPICO 

 

 

O poema, por sua extensão, convida-nos a pensá-lo dentro da tradição épica. Não só por 

seu tamanho, mas também, e especialmente, pelos temas, pela tentativa de recriar um herói. O 

próprio texto aponta para algumas das obras clássicas do gênero com as quais dialoga: Eneida, 

Divina Comédia, Paraíso Perdido, Os Lusíadas. Ao mesmo tempo faz lembrar as tentativas no 

âmbito da literatura brasileira: A Prosopopeia de Bento Teixeira, O Uraguai de Basílio da 

Gama, O Caramuru de Santa Rita Durão e O Guesa de Sousândrade.  

Entretanto, o que há de épico em Invenção de Orfeu não deve ser entendido como mera 

imitação formal da antiga tradição. Também não queremos aqui defender a homogeneidade e a 

pureza dos gêneros. Sobre isso, Emil Staiger, no seu estudo sobre os gêneros poéticos, anotou 

que não existe uma obra puramente lírica, épica ou dramática. Segundo o crítico, “qualquer 

obra autêntica participa em diferentes graus e modos dos três gêneros literários”, e é no 

específico e particular de cada obra que se poderá “explicar a grande multiplicidade de tipos já 

realizados historicamente” (1975, p. 15). Entretanto, parece-nos claro que é na obra barroca se 

misturam os gêneros de maneira consciente e intencional. 

Segundo o teórico português Vítor Manuel Aguiar e Silva (1996, p. 110), “os códigos 

dos gêneros literários funcionam como filtro, como um modelo interpretativo da realidade do 
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mundo, da sociedade e do homem, quer no plano temático, quer no plano formal”. Desse modo, 

os gêneros são formas de classificação dos textos, agrupados por suas qualidades formais e 

conceituais. Ou seja, são modelos da escrita categorizados por suas estruturas.  Mas isso não 

implica que os gêneros não se mesclem, evidentemente, com predominância de um entre os 

outros. 

Porém essa questão parece estar assentada nas perspectivas clássicas e não-clássicas da 

poesia e da literatura. Refletindo sobre isso, Haroldo de Campos, em seu livro Ruptura dos 

Gêneros na Literatura Latino-Americana, disse que “um período durante o qual a tendência à 

regulamentação estética da linguagem atinge o seu ápice é geralmente chamado clássico, sendo 

que essa tendência se denomina Classicismo” (1977, p. 9). Ou seja, repousa nas premissas 

clássicas o dogma das regras que mantêm a separação dos gêneros. Para o teórico Aguiar e 

Silva, 

 
a doutrina dos gêneros literários advogada pela poética do classicismo 
renascentista e do classicismo francês não se impôs de modo unânime e, tanto 

no século XVI como no século XVII, multiplicaram-se as polêmicas em torno 

dos problemas da existência e da natureza dos gêneros literários. Tais polêmicas 

foram provocadas em geral por autores maneiristas, pré-barrocos e barrocos e 
envolveram não só o problema dos gêneros stricto sensu, mas também o 

problema das regras, uma vez que estes dois problemas estéticos são 

indissociáveis. Enquanto a poética do classicismo concebia o gênero como uma 
entidade inalterável, rigorosamente delimitada e caracterizada, regida por 

modelos e preceitos de acentuado teor impositivo, excluindo ou marginalizando 

como acanônicos todos os gêneros refratários do estatuto [...] – a poética do 

maneirismo e, sobretudo, a poética do barroco entendiam o gênero literário 
como uma entidade histórica, admitindo a possibilidade da criação de gêneros 

novos e do desenvolvimento inédito de gêneros já existentes, advogando a 

legitimidade e o valor intrínseco dos gêneros mistos ou híbridos, ao mesmo 
tempo que, em nome da liberdade criadora, corroíam ou atacavam abertamente 

o princípio classicista da indispensabilidade e da fecundidade das regras. (1996,  

p. 356) 

 

Sendo assim, como dissemos, a separação dos gêneros é de ordem clássica. Mas, é 

importante notar que lá mesmo nas raízes da poética ocidental, Platão (2005), no livro III da 

República, refletindo sobre as artes, primeiramente distinguiu três principais eixos dentro da 

poesia: a poesia mimética ou dramática, a poesia não mimética ou lírica e a poesia mista ou 

épica. Ou seja, o gênero épico era, em sua primeira classificação, híbrido. No entanto, mais à 

frente, no Livro X, Platão revisaria suas posições e suas ideias indicando que toda poesia era 

integralmente mimética e, por isso mesmo, nociva aos homens. 

Fundamental ainda hoje para se pensar o assunto é o estudo realizado por Aristóteles 

em seu livro Da Arte Poética (1989), no qual estabelece as modalidades segundo os diversos 
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meios, objetos e modos da mimese. Para Aristóteles, “a epopeia mantém um metro único e uma 

narrativa” (1989, p. 20). E deve conter uma história com começo, meio e fim, além de ser escrita 

em hexâmetro heroico. Na modernidade, essas ideias de homogeneidade e mesmo de hierarquia 

dos gêneros continuariam com Hegel. O filósofo alemão, compenetrado pela filosofia idealista, 

define assim a epopeia:  

 
   a epopeia, quando narra alguma coisa, tem por objeto uma ação que, por todas 

   as circunstâncias que a acompanham e as condições nas quais se realiza, 
                           apresenta inumeráveis ramificações pelas quais contata com o mundo total de 

   uma nação ou de uma época. É, portanto o conjunto da concepção do mundo e 

   da vida de uma nação que apresentado sob forma objetiva de acontecimentos 

   reais, constitui o conteúdo e determina a forma do épico, propriamente dito.  
   (1980, p. 572-3). 

 

Nesse sentido, nada haveria de epopeia em Invenção de Orfeu. Embora possamos 

encontrar na obra uma brasilidade inata na linguagem e em muitas das características que a 

marcam. Mas nada é apresentado de forma objetiva, como pretende Hegel. 

Neste momento é importante destacar a relação de semelhança e diferença entre o 

gênero épico e a forma epopeica. Há uma linha tênue separando e unindo ambas. Mas que é de 

extrema relevância na compreensão do poema de Jorge de Lima. O Épico é análogo ao discurso 

dos sonhos e está diretamente relacionado à memória. A epopeia é a forma de um poema 

heroico, homérico. É o recorte na memória em forma de narrativa poética. É a forma clássica, 

uma tentativa de gênero puro. O épico é hibrido e fragmentado. A epopeia tenta ser homogênea 

e manter uma unidade. É na épica que a epopeia encontra o espírito para preencher sua estrutura. 

Da epopeia clássica, Invenção de Orfeu se afasta tanto formalmente, quanto em seu 

conteúdo. Pois, é fato bastante evidente que as circunstâncias sociais que davam sustentação 

histórica àquela forma já envelheceram. Além do mais, não faz mais sentido contar a aventura 

e desbravamento de um povo. Sendo assim, apesar de não podermos negar a relação de 

Invenção de Orfeu com essa tradição, a obra deve ser lida como uma voz extremamente pessoal.  

A esse respeito, Alfredo Bosi comentou que Invenção de Orfeu: “é um poema que não 

quer perder essa dimensão extremamente difícil de ser recuperada hoje: a dimensão da epopeia” 

(BOSI apud ANDRADE, 1997, p. 152). Porém, de acordo com o crítico, a construção de uma 

epopeia, em pleno século XX, torna-se impossível. Visto que, num mundo dilacerado que 

presenciou às duas grandes Guerras, o Nazismo, a Bomba Atômica, a Guerra Fria, etc., não há 

nenhuma das características que a epopeia necessita para sua construção.  

Mas é pertinente ir mais longe, e buscar essa impossibilidade a que se refere Bosi, antes 

do século XX, já no início da idade moderna com Dom Quixote, por exemplo, que já expressa 
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a queda do herói tradicional, e assim a impossibilidade de se construir uma epopeia, nos termos 

clássicos. A partir daí, o herói retrata o homem fragmentado e sem identidade, ou com diversas. 

O herói louco, decaído, exilado na imaginação e na fantasia.  

Sendo assim, apesar de o poeta anunciar que pretendia inovar a epopeia: “Eu pretendi 

com este livro, que é um poema só, único, dividido em 10 cantos, fazer a modernização da 

epopeia” (LIMA, 1997, p. 64)”, trazendo-a para mais próximo do homem moderno do século 

XX, o certo é que fez poesia épica. Pois, Invenção de Orfeu é totalmente atípica, não podendo 

ser encaixada em nenhum modelo. Além do mais, apresenta uma enorme diversidade de temas 

em um jorro de imagens em constante metamorfose, que não condiz com a tradição da epopeia 

A epopeia moderna, anunciada por Jorge de Lima, é lírica e não tem uma narrativa 

linear, nem narrativa novelesca, nem herói clássico. O tema náutico, caro aos poemas 

epopeicos, não representa na Invenção de Orfeu a aventura em busca de terras distantes, nem a 

fundação de um povo ou território, mas, uma viagem interior. É autodescoberta e 

autorrevelação. Desse modo, Invenção de Orfeu se aproxima mais da Divina Comédia e do 

Paraíso Perdido, do que da Eneida e de Os Lusíadas. Já que as duas primeiras estão mais para 

epopeias da alma.  

De acordo com Staiger, “na poesia épica quando, onde e quem terão que estar mais ou 

menos esclarecidos antes da história iniciar-se” (1975, p.46). E o que há então de épico na obra? 

Quem é o herói dessa pretendida epopeia? O que narra Jorge de Lima? O próprio poeta 

responderia às perguntas, deixando pistas fundamentais para se pensar sobre o fio narrativo que 

percorre a obra. No seu Autorretrato intelectual, Jorge de Lima testemunhou a presença do 

arquétipo do poeta como protagonista do poema: “O herói desta pretendida epopeia é, na 

verdade, o poeta em frente ao drama apocalíptico que vive o mundo de hoje, com seus terrores, 

as suas ameaças de destruição, os seus vícios, as suas desgraças” (1997, p. 65).  

Além de seu caráter híbrido e fragmentado, podemos dizer ainda que Orfeu, personagem 

principal e anti-herói do poema, é filho da musa da poesia épica, da ciência e da eloquência, 

Calíope. Segundo o mito, Orfeu traz em seu âmago o próprio hibridismo dos gêneros, pois se 

sua mãe foi musa da poesia épica, quando foi despedaçado pelas Mênades e seus pedaços 

lançados no rio Meles, sua lira flutuou até a ilha de Lesbos, berço da lírica ocidental.  

Além dessas relações simbólicas relacionadas ao mito de Orfeu, a Invenção de Orfeu 

traz várias passagens caracteristicamente épicas em forma de epopeia. Um dos poemas mais 

bem acabados, exemplo de desdobramento do gênero, talvez seja a estância oitava do sexto 

canto. Vejamos as três primeiras estrofes: 
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Previram a borrasca os dois cavalos. 
Combatem constelados na amplidão. 

Das ventas subvertidas saem lavas, 
contendem rebelados como irmãos. 

 

Enlaçam-se os pescoços, e há trovões; 

Procriam-se em estrelas e há alvoradas. 
Depois investem cascos contra cascos  

Soturnos como baques subterrâneos. 

 
Mas os rinchos, oh! os rinchos, são sangrentos, 

desnudos como  gládios estivais. 

Renhidas potestades se desvendam, 

repetem-se as arenas olvidadas. 
 

(Canto VI, estância VIII, p. 665) 

 

 Segundo Mario Faustino, “o que o poema nos diz: uma conflagração telúrica, cósmica: 

cavalos lutando; tempestade; a paz da terra é interrompida; as potências do mal lutam com o 

poeta, o anjo-poeta (...)”. As imagens são de um campo de batalha, onde dois poderosos e 

divinos cavalos se enfrentam, ao som de trovões e sob forte ventania. A luta se dá entre irmãos 

e parece ser uma luta entre forças complementares. Também parece remeter ao arquétipo da 

luta, da disputa entre irmãos, da cisão. É sem dúvida um quadro épico, desenhado na mente do 

leitor. Sem contar o ritmo dos versos decassílabos heroicos, como forte apelo à epopeia. 

Em várias passagens da Invenção de Orfeu, Jorge de Lima utiliza-se da técnica de 

montagem, criando seus palimpsestos. Vejamos exemplos do diálogo intertextual que Jorge de 

Lima trava com a tradição épica da epopeia. Encontramos no estudo realizado por Luiz Busatto, 

denominado Montagem em Invenção de Orfeu (1978), comparações excelentes, nas quais o 

autor desvenda o que Jorge de Lima denominou de “escrita palimpséstica”. Relações 

intertextuais com diversos autores das diversas tradições, inclusive a épica. Comecemos com 

as relações existentes entre a Invenção de Orfeu e a Eneida a partir de dois excertos. Primeiro 

o de Jorge de Lima: 

 

    Horrível duende rubro, vede ali: 
    no corpo tantos pinos tem, com tantos 

    olhos e cílios, tantas uranosas 

    línguas, membros de grifos, sóis de inferno, 

 
    Manhas de bruxo! Ei-lo que gira e ruge 

    e adeja baixo na terrena sombra. 

    Nem os lumes declina: hirto e metálico. 
    Tartáreo. Em óssea vaga ou sumo esquife, 

    sentado espia a humanidade; e o vento 

    em que cavalga é seu inciso núncio. 
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    (Canto VI, estância VIII, BUSATTO, 1978 p. 57) 

 

Vejamos o trecho da Eneida17 com o qual Jorge de Lima dialoga: 

 
    Horrendo monstro ingente, que, oh! Prodígio. 
    No corpo quantas plumas tem, com tantos 

    Olhos por baixo vela, tantas línguas. 

    Tantas vozes lhe soam, tende e alerta 
 

    Ouvidos tantos, Pelo céu de noite 

    Revoa e ruge na terrena sombra, 
    Nem os lumes declina ao meigo sono: 

    De dia, em celsa torre ou sumo alcáçar, 

    Sentada espia e as capitais aterra; 

    Do falso e ruim tenaz, do vero núncia. 
(Canto IV, v. 201-210. ibid., p. 57) 

 

 No poema de Jorge de Lima há diversos vocábulos aproveitados, muitos dos quais estão 

simetricamente localizados. No entanto, partilhando da leitura de Busatto, percebemos, de 

imediato, a modernização no conteúdo final. No poema de Virgílio trata-se da Fama, divindade 

alegórica, cujo nome significa “voz pública”. Filha da terra é representada com numerosas 

bocas e ouvidos e em suas asas, escondem-se inumeráveis olhos. Voa rapidamente levando a 

todos os lugares tanto a mentira quanto a verdade. De ouvidos atentos ouve todas as vozes, 

mesmo as mais baixas. Está rodeada da Credulidade, do Erro, da Falsa Alegria, do Terror 

vigiando o mundo inteiro18. Em Invenção de Orfeu lê-se “horrível Duende rubro” em vez do 

“horrendo monstro” do texto virgiliano. Esse “Duende” remete ao demônio, ser infernal, 

cavalgando o vento é o predecessor das forças de desagregação. Há uma subversão no plano 

semântico. A Fama de Virgílio tem “plumas” e “tantas línguas”, enquanto o “Duende” tem 

“pinos” e “tantas uranosas línguas”. Dessa maneira, Jorge de Lima insere em seu poema 

elementos específicos do século XX, conhecedor das descobertas científicas de seu tempo. 

 Segundo Luiz Busatto, essa escrita palimpséstica é muito mais complexa do que 

aparenta à primeira vista. Pois, Jorge de Lima ao caracterizar seu Duende – que equivale ao 

monstro infernal do poema virgiliano, vai buscar também em Milton e em Dante os caracteres 

demoníacos para ilustrar o ser das trevas. Vale lembrar que no canto VI da Eneida Virgílio 

relata a descida de Eneias ao mundo dos mortos, onde, de acordo com Busatto, encontra as 

“ocultas formas sutis” (BUSATTO, 1978, p. 58). 

                                                             
17 O trecho é da tradução de Odorico Mendes da coleção “Clássicos Jackson”, aqui transcrito da própria obra do 

Busatto. 
18 Cf. Dicionário de Mitologia Greco-Romana. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 71. 
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 Há inúmeros diálogos como o exemplificado acima. A montagem de Invenção de Orfeu 

acontece nesse jogo intertextual do palimpsesto. Nessa evidente polifonia. Vários são os 

momentos e temas que são retomados da Eneida. O mesmo se dá com a Divina Comédia, como 

na estância XIX do canto IV: 

 

   Amo-te Dante e as rosas que tu viste, 
   – naquela que, formosa, rosa branca, 

   a divina milícia tinha à vista, 

   [...] 
   lua sem paz; recordo, era em jornada, 

   achei-me numa selva tenebrosa, 

   tendo perdido a verdadeira estrada”. 

    (ibid., p. 23-25) 

 

 As palavras em negrito, como no exemplo anterior, apontam para as palavras copiadas 

literalmente das respectivas traduções. Dessa forma, fica bastante evidente o caráter de 

montagem de certas passagens da Invenção de Jorge de Lima. 

 Com Paraíso Perdido, as relações são mais indiretas, mas não menos importantes. 

Desde o grande tema da Queda às diversas menções ao anjo da luz, Lúcifer, o diálogo é 

permanente. Um dos exemplos de intertextualidade, lembrando os primeiros versos do poema 

de Milton: “Quedo-me pois demarcado/amando desobediência” (LIMA, 1997, p. 652). Com a 

obra Os Lusíadas as relações são mais evidentes. O próprio poeta por várias vezes explicitou 

sua influência. 

 
No meu poema encontro relações com a obra de Camões a cada momento. 
Dou nova interpretação a muitos episódios. Por exemplo: em Invenção de 

Orfeu o episódio de Inês de Castro representa um símbolo poético 

correspondente à perenidade da própria poesia. Portanto, em vez de uma Inês 
posta em sossego é uma Inês que se transforma a todo momento, mas conserva 

a sua integridade e perfeição através do tempo e do espaço. (LIMA, 1997, 

p.63) 

 

Na estância XIX do Canto Segundo de Invenção de Orfeu, é recontado o episódio de 

Inês. Na obra do alagoano, como na obra do poeta português, aparece numa ilha paradisíaca, 

dulçurosa nas palavras de Jorge de Lima. Aqui aparece o elemento sensual, ao recontar a 

famosa história de Inês de Castro, um episódio lírico em sua essência, que representará a 

alegoria de um mundo novo, um mundo recomeçado: 

Estavas linda Inês posta em repouso 
mas aparentemente bela Inês; 

pois de teus olhos lindos já não ouso 
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fitar o torvelinho que não vês, 

o suceder dos rostos cobiçoso 

passando sem descanso sob a tez; 
que eram tudo memórias fugidias, 

máscaras sotopostas que não vias. 

[...] 

(Canto II, estância XIX, p. 587-589). 

 

No poema de Jorge de Lima fica evidente o caráter de mutação que atribui a Inês. 

Representando diversas faces, “o suceder dos rostos cobiçoso”. Em todo o poema aparecerá em 

movimento, e até mesmo quando está em repouso. Inês se confunde com o mito de Orfeu e as 

mortes de Eurídice: “pois que matar de amor bem que se mata \ para se amar depois a morta 

abstrata”. Ainda referindo-se a Inês-Eurídice: “Fui buscá-la alta noite em seu caixão”. O poema 

trata de um ensinamento da morte, trata do “desapego” mostra a via de deus e dos mistérios, 

através de um jogo luz-sombra, claro-escuro. 

Por meio do diálogo que se estabelece entre o episódio de Inês de Castro (d’Os 

Lusíadas) com Invenção de Orfeu, Jorge de Lima retrabalha e reinventa a musa. Assim, Inês se 

torna outra, pois além das características já possuídas por ela, advindas do mito e da criação de 

Camões, soma-se sua transformação por meio da recriação feita por Jorge de Lima. Inês não 

está mais em repouso e sim em movimento.  

 Além dessa retomada do episódio de Inês de Castro, e do nono canto inteiro dedicado a 

musa: “Permanência de Inês”, é relevante compararmos o início dos dois livros, Os Lusíadas e 

Invenção de Orfeu. Observemos a primeira estância do canto primeiro, denominado “Fundação 

da Ilha” da épica de Jorge de Lima: 

 

Um Barão assinalado  

sem brasão, sem gume e fama  

cumpre apenas o seu fado:  
amar, louvar sua dama,  

dia e noite navegar,  

que é de aquém e de além-mar  
a ilha que busca e o amor que ama.  

 

Nobre apenas de memórias,  

vai lembrando de seus dias,  
dias que são as histórias,  

histórias que são porfias  

de passados e futuros,  
naufrágios e outros apuros,  

descobertas e alegrias.  

 
Alegrias descobertas  

ou mesmo achadas, lá vão  

a todas as naus alertas  
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de vária mastreação,  

mastros que apontam caminhos  

a países de outros vinhos.  
Esta é a ébria embarcação.  

 

Barão ébrio, mas barão,  

de manchas condecorado;  
entre o mar, o céu e o chão  

fala sem ser escutado  

a peixes, homens e aves,  
bocas e bicos, com chaves,  

e ele sem chaves na mão.  

(Canto I, estância I, p. 509).  

 

 Evidente homenagem a Camões, eis a apresentação do poema.  Aqui Jorge de Lima 

enfoca o homem como um barão decaído, “sem gume e fama”, numa viagem marítima em 

busca de sua amada, da poesia, da ilha e do paraíso perdido. O barão, além de “ébrio”, é 

condecorado apenas com “manchas”, não tem chaves e fala a “peixes, homens e aves” sem ser 

escutado. Ou seja, um barão sem importância para os semelhantes e mesmo para os 

dessemelhantes (peixes e aves).  

 As três primeiras estrofes da epopeia de Camões: 
 

1 

 
As armas e os barões assinalados 

Que da Ocidental praia Lusitana, 

Por mares nunca dantes navegados 
Passaram ainda além da Taprobana, 

Em perigos e guerras esforçados 

Mais do que prometia a força humana, 

E entre gente remota edificaram 
Novo Reino, que tanto sublimaram; 

 

2 
 

E também as memórias gloriosas 

Daqueles Reis que foram dilatando 
A Fé, o Império, e as terras viciosas 

De África e de Ásia andaram devastando, 

E aqueles que por obras valerosas 

Se vão da lei da Morte libertando, 
Cantando espalharei por toda parte, 

Se a tanto me ajudar o engenho e arte. 

 
3 

 

Cessem do sábio Grego e do Troiano 
As navegações grandes que fizeram; 

Cale-se de Alexandre e de Trajano 

A fama das vitórias que tiveram; 

Que eu canto o peito ilustre Lusitano, 
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A quem Neptuno e Marte obedeceram. 

Cesse tudo o que a Musa antiga canta, 

Que outro valor mais alto se alevanta. 
(CAMÔES, 1964, p. 5-6) 

 

 Esta é a proposição do poema, ou seja, onde o poeta sintetiza sobre o que vai discorrer: 

os feitos grandiosos do povo português. Corresponde às três primeiras estrofes do Canto. 

Poderemos dividir esta parte do poema em dois momentos. O primeiro corresponde às duas 

primeiras estrofes. O segundo corresponde à terceira estrofe. 

 Na primeira parte, o poeta eleva as figuras ilustres portuguesas destacando o fato de 

serem corajosas e do seu valor ser comparável ao dos heróis clássicos. É também referido que 

o povo Lusitano viajou por terras desconhecidas, divulgando a Fé Cristã, e edificou um novo 

Reino. Na segunda estrofe, Camões empenha-se em divulgar para todo o mundo os feitos 

grandiosos dos portugueses. Como exemplo, o verso ''Cantando espalharei por toda a parte''. 

Na segunda parte, o poeta ordena que os feitos dos heróis clássicos sejam esquecidos visto que 

os feitos do herói português são mais importantes.  

 Sendo assim, n’Os Lusíadas há fusão dos ideais renascentistas e imperialistas, com a 

cultura medieval; da mitologia pagã com o ideal cristão; do gênero épico com o lírico; da 

objetividade com a subjetividade; do espírito clássico com uma estética barroca. Em Invenção 

de Orfeu há um poema conflitivo e tenso, tanto na sua forma como no seu conteúdo. Jorge de 

Lima mistura elementos da mitologia grega com a mitologia cristã. Mas o tom épico do 

alagoano é conseguido na relação estreita com a sua memória, de forma fragmentada e híbrida. 

Objeto e sujeito estão confundidos desde o princípio, desde o título e o subtítulo.  

Invenção de Orfeu, obra mais longa que Os Lusíadas, mas com os mesmos dez cantos 

– além de romper com a forma clássica, surge rompendo com o ideal de poema na modernidade. 

Por isso mesmo, além de relacionar Invenção de Orfeu com as obras da tradição épica, é 

importante lembrar que também pertence a uma “tradição” do poema longo na modernidade. 

Assim, podemos compará-lo com outras obras de fôlego como as já mencionadas Guêsa 

Errante, de Sousândrade e Cantos de Maldoror, de Lautréamont. E ainda com outras como 

Mensagem, de Fernando Pessoa; Os Cantos, de Ezra Pound, A Terra Desolada, de T. S. Eliot; 

Altazor, de Vicente Huidobro. 

 De acordo com Massaud Moisés, Invenção de Orfeu é um poema épico, no entanto, não 

no sentido clássico do termo:  

 
trata-se de poema épico tomado como superior ideação poética, centrada no 
“nós”, resultante dum projeto de abarcar toda complexidade cósmica numa 

unidade fundamental, num sistema, unidade na diversidade, integração 
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harmônica de contrários e das antinomias da realidade. (MOISÉS, 1984, 

pp.142-3). 

 

 Portanto, Invenção de Orfeu dialoga e subverte a tradição da épica na epopeia, 

sublinhando uma voz autêntica dentro do cenário da poesia do século XX. Jorge de Lima, 

sabendo da impossibilidade de criar uma epopeia, criou um poema épico-lírico, uma “epopeia 

sem guerreiro” (1997, p.693), na qual o herói é anti-herói, a narrativa – quando raramente 

acontece – é fragmentada, e o tom predominante é a dicção lírica. 

 

 

3.2 O GÊNERO LÍRICO 
 

 

A tradição lírica da poesia ocidental remonta a Safo de Lesbos, na antiga Grécia. Antes 

disso, remete ao mito de Orfeu: poesia cantada ao som da lira. Desde a época clássica, a lírica 

se caracteriza pela introspecção do poeta, pela musicalidade dos versos, pela íntima relação 

entre sujeito e objeto.  Assim, o gênero lírico atravessou os séculos, com categorias bem 

definidas desde Aristóteles. Mas, com a dissolução dos gêneros e outras rupturas iniciadas com 

o Barroco histórico, o poeta expandirá, pouco a pouco, suas possibilidades criativas, assim 

como sua visão crítica da realidade. Dessa maneira, a estrutura da lírica se modifica com o 

advento da modernidade, e assume uma poética que tenderá cada vez mais para uma linguagem 

híbrida, não-linear e mesmo antidiscursiva. A negação do belo e harmônico tradicional leva o 

poeta moderno a procurar a beleza também no inesperado, na bizarria, no monstruoso.  

Sendo assim, a lírica antiga e a lírica moderna guardam mais relações de diferenças, do 

que de semelhanças. A lírica clássica, à época chamada de poesia mélica, tem um caráter 

pragmático, verossímil, recorre ao mito como narrativa de caráter religioso e como modelo 

positivo ou negativo da realidade. Sua execução é oral e acontece diante de um público. Realiza-

se com acompanhamento de um ou mais instrumentos musicais. Enquanto a poesia lírica 

moderna, mesmo sendo recitada, é escrita e assim feita para ser lida. Além do mais, não deseja 

ser representação do real, mas a sua transformação. Para isso, o poeta lança mão de uma 

linguagem onírica e simbólica, abstrata e imprevisível. É, ao mesmo tempo, intimista e 

universal, e está ligada à livre imaginação, na qual a emoção supera o pensamento. Para o poeta 

Fernando Pessoa (1998, p.276), “a poesia lírica pode exprimir diretamente os sentimentos e as 
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emoções do poeta, sem deles querer tirar conclusões gerais, ou lhes atribuir maior sentido que 

o de serem simples emoções e sentimentos.”  

Em sua crítica sobre a lírica moderna do final do século XIX e primeira metade do século 

XX, Hugo Friedrich (1991) observa que os poetas se expressam de forma enigmática e obscura, 

e que por isso o poema não revela sentido, mas gera uma perturbação. Com isso, as palavras 

ganham um valor mágico, que manifesta-se profundamente no leitor, fascinando, mesmo sem 

muitas vezes permitir sua compreensão. A esse processo de confluência entre a 

incompreensibilidade e a fascinação, Friedrich (1991) denomina como tensão dissonante: 

 
(...) na lírica, a composição autônoma do movimento linguístico, a necessidade 

de curvas de intensidade e de sequências sonoras isentas de significado, têm por 
efeito não mais permitirem, de modo algum, compreender o poema a partir dos 

conteúdos de suas afirmações. Pois o seu conteúdo verdadeiro reside na 

dramática das forças tanto exteriores como interiores. Como semelhante poema 
ainda assim é linguagem, mas uma linguagem sem um objetivo comunicável, 

tem o efeito dissonante de atrair e, ao mesmo tempo, perturbar quem a sente. 

(FRIEDRICH, 1991, p.18). 
 

Entendemos que em Invenção de Orfeu não há sentido único. Sua poesia é 

plurissignificativa como a própria vida, e a tensão dissonante que ela desperta deriva da 

dialética dos opostos, traço de origem arcaica e mística que a poesia barroca explora de maneira 

tão significativa. Essa poesia é feita de tensões formais e de conteúdo, e exige do leitor uma 

postura ativa diante do poema e seu entendimento.  

Portanto, pensamos que apesar da obscuridade, do hermetismo e da multiplicidade de 

significados na lírica moderna – que são intencionais –, o poema proporciona um entendimento 

outro, que não é acessado através apenas do conhecimento racional. Nessa perspectiva, é 

preciso entender o poema com a intuição e com o sentimento. Sobre isso, vale anotar o que 

disse o próprio poeta, Jorge de Lima, em entrevista a Armando Pacheco: 

 
Não somos de forma alguma herméticos, como possa parecer. O que há é poesia 

que se explica e poesia que não se explica. Qualquer poema em que há dramas 
de inteligência dentro de um plano racional, como “Essa negra Fulô” e muitos 

poemas de minha primeira fase, pode ser explicado pela crítica racional e 

inteligência, mas, desde que há superação do inteligível a um ar misterioso 

venha banhar o poema, como explicá-lo? Jamais. Aí não podem mais atuar os 
processos racionais e inteligíveis mas somente os processos intuíveis. (LIMA, 

1997, p.54). 

 

Assim, a lírica de Invenção de Orfeu, da mesma forma que a lírica barroca, é complexa 

e paradoxal: ora manifesta-se numa poesia de entendimento intuível, às vezes beirando o 
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incompreensível. Ora se manifesta de maneira simples. Como exemplo da primeira, vejamos 

este soneto: 

 

Há uns eclipses, há; e há outros casos: 
de sementes de coisas serem outras, 

rochedos esvoaçados por acasos 

e acasos serem tudo, coisas todas. 
  

Lãs de faces, madeiras invisíveis, 

visão de coitos entre os impossíveis, 
folhas brotando de âmagos de bronze, 

demônios tristes choros nas bifrontes. 

  

Tudo é veleiro sobre as ondas íris, 
condores podem ser os baixos ramos, 

montes boiarem, aços se delirem. 

  
Vemos ao longe sombras, e são flâmulas, 

lábios sedentos, lírios com ventosas, 

ódios gerando flores amorosas. 

(Canto I, estância XXVII, p, 533) 
 

Os versos tratam das correspondências entre coisas e seres, da proliferação, da 

fecundidade e da poderosa mão do acaso. A metamorfose é característica inata da existência. E 

a grande metáfora é justamente a existência, vista, revista e recriada pelo poeta. Para tal 

reconstrução, o poema dinamiza polos contrários, evidenciando seu caráter reunificador das 

forças complementares: “vemos ao longe sombras, e são flâmulas”; “ódios gerando flores 

amorosas”.  Reflete os mistérios da criação e os acasos da existência através de uma proliferação 

de metáforas e imagens desconcertantes, numa conjugação de elementos de realidades ímpares 

e distantes: “Lãs de faces, madeiras invisíveis”; “folhas brotando de âmagos de bronze”; “lírios 

com ventosas”.  Este soneto de Jorge de Lima parece uma pintura lírica e delirante de um 

sentimento conflituoso da existência. Parece um canto sem sujeito, mas lá está ele metaforizado 

em veleiro, sobre as ondas do mar da linguagem, navegando-se. 

Em outros momentos, a poesia de Jorge de Lima surge com uma linguagem simples. 

Em Invenção de Orfeu há os dois modos, embora predominem os poemas complexos. 

Tenhamos como exemplo da linguagem simples, carregada de sentidos, de fácil apreensão, este 

belíssimo poema:  

 
Os rios que passam, 

os rios que descem, 

já foram cantados 
por muitos. 
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Os rios parados 

na face do tempo, 

porém mais velozes, 
são rios. 

  

Os seus afogados 

jamais conseguiram 
descer apressados 

para o mar. 

 
As luas que neles 

se espelham constantes 

não têm suas fases, 

não mudam. 
 

Pois que esses rios 

são rios do espaço 
com as águas do tempo 

velozes. 

 
Mas se eles parassem 

abaixo das faces... 

Que parem! Quem importa! 

Eu não. 
 

Mas se eles corressem 

com as faces passadas, 
presentes, futuras, 

seriam. 

 
Os rios não são 

parados ou rápidos, 

alegres ou tristes, 

São rios. 
(Canto I, estância X, p. 517) 

 

Pura lírica-filosófica, reflexiva. Desmetaforizando? Tem um tom pessoano, uma mistura 

de Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Do primeiro, a contemplação e a recusa do pensamento lógico 

e conceitual e a visão das coisas em sua essência. Do segundo, a visão efêmera e a expressão 

clássica do verso. Lembra ainda o poema O Rio de Manuel Bandeira19.  Mas é de João Cabral 

de Melo Neto que esse poema faz mais lembrar. Especialmente pela economia linguística e 

expressividade profunda. Embora possamos dizer do poeta pernambucano que manuseia um 

verso com menos musicalidade, assumindo-se mesmo como um poeta antilírico.  

O poema representa uma ideia de velocidade ao mesmo tempo de imobilidade, de 

efemeridade e, simultaneamente, de perenidade: mais um poema do livro que representa 

perfeitamente a síntese dialética barroca. O movimento do poema é descendente, como nos rios. 

                                                             
19 Escrito em 1948, esse poema integra o livro Belo Belo. BANDEIRA, Manuel. Estrela da Vida Inteira. Editora 

Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 2000. P. 203. 
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Nos rios da poesia o poeta assume seu tédio existencial. Mesmo belo e suave, o poema é 

mórbido e lúgubre. Nem triste, nem alegre, reflete a angústia do homem barroco.  

Entretanto, dizer que o poema é de fácil apreensão não diminui sua grandeza. Esse 

poema é exemplar na relação entre conteúdo e forma. Sua sonoridade revela seu sentido. É a 

volta ao sentido primeiro das palavras.  

De outro modo, a lírica limiana traz, mesmo na sua simplicidade, elementos que exigem 

do leitor uma espécie de imaginação interpretativa. Como neste próximo soneto, que se não 

fosse pela musa que não se sabe quem é (Eurídice?) – e pelo jogo de luz e sombra, lembrando 

a religação mística do homem com seu outro eu, seu duplo, ou sua outra metade – dir-se-ia um 

poema de entendimento simples e claro: 

 
Vem amiga; dar-te-ei a tua ceia 

e a comida que acaso desejares, 

e algum poema que ilumine os ares 
menos que a luz malsã dessa candeia. 

 

Aqui terás o peixe desses mares 

e o mais gostoso mel de toda a aldeia. 
De onde vens? De que cimos? De que altares? 

Que luz angelical te agita a veia? 

 
Como te chamas vida da outra vida, 

espelho noutro espelho transmudado, 

lume na minha luz anoitecida? 
 

Serás o dia à noite do outro lado 

de meu ser que nas trevas se apagou? 

Ou serás qualquer lume que não sou? 

(Canto II, estância XV, p. 584-585) 

 

Um dos fenômenos estilísticos mais típicos da composição lírica é a musicalidade da 

linguagem, obtida através de uma elaboração especial do ritmo e dos meios sonoros da língua, 

a rima, a assonância, a aliteração. Em Invenção de Orfeu esses recursos tomam força ao se unir 

com a imagem. São imagens incomuns, às vezes insólitas, que levam a imaginação do leitor a 

lugares, sensações e reflexões de força mística. Neste soneto, as forças ditas opostas, 

barrocamente se unem em uma busca gnóstica: 

 

Candelabro ou veleiro me persigo, 

bruxuleio-me, caio-me, levanto-me; 
no cavalo de fogo me conspiro 

como anti-Parsifal, como anti-santo. 

 
Em minhas mãos plantaram joio e trigo. 

Um misto é minha voz de triste canto- 
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chão, mais as salmodias mais os gritos 

de um duplo de Ariel e Lautréamont. 

 
Quem é que me levou a essa nativa 

solitária Taiti em que tatuagens 

celestes em Abel, vis em Caim 

 
desenham-me de sol a carne viva? 

Quem é que magnetiza essas paisagens 

desse mundo inicial que mora em mim? 
(Canto IV, estância VIII, p. 625) 

 

Desnecessário mostrar as confluências de ideias contrárias. Estão por todo o poema. 

Esse jogo conduz o leitor aos questionamentos elementares do poeta. Quem o conduziu a ilha 

utópica? Quem magnetiza essas imagens que o conduzem a uma ideia de princípio do mundo? 

O poema revela, portanto, uma ideia de religação com o princípio, o momento da criação. Nesse 

sentido, o poema parece servir de veículo a um conhecimento profundo da realidade e de si 

mesmo. Poderíamos chamar esse poema, assim como a tantos outros da Invenção, de lírica 

barroca da gnose. Por representar essa busca incessante do divino através do autoconhecimento.  

Na poesia lírica, as palavras, os sons e as ideias se relacionam para expressar e 

comunicar significados. Segundo Emil Staiger (1975), “a força dos versos líricos advém 

especialmente da unidade entre a significação das palavras e sua música”. Entretanto, é certo 

que as imagens ganham força e importância equivalente à da música. Vejamos este soneto:   

 
Éguas vieram, à tarde, perseguidas, 
depositaram bostas sob as vides. 

Logo após as borboletas vespertinas, 

gordas e veludosas como urtigas 

  
sugar vieram o esterco fumegante. 

Se as vísseis, vós diríeis que o composto 

das asas e dos restos eram flores. 
Porque parecem sexos; nesse instante, 

  

os mais belos centauros do alto empíreo, 

pelas pétalas desceram atraídos, 
e agora debruçados formam círculos; 

depois as beijam como beijam lírios. 

(Canto I, estância XVIII, p. 521-522) 

 

Além da expressiva sonoridade, sobressai-se um quadro de imagens em constante 

metamorfose. Um verdadeiro quadro em movimento, que provoca a necessidade de uma 

percepção diferente da realidade do mundo e das coisas. O poeta recorre a natureza, não só 

como lugar do acontecimento da paisagem, mas como reflexo de sua imaginação. São versos 
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visivelmente narrativos, nos quais o poeta não dispensa o uso de termos escatológicos. As 

borboletas, atraídas pelas “bostas”, transformam-se em flores e em sexos, que por sua vez, 

atraem os centauros que as beijam em círculo. Portanto, essa paisagem que se desdobra na 

imaginação do leitor é sobretudo uma paisagem mental. 

Das formas fixas que o poeta lança mão, há uma predominância dos sonetos – a forma 

tipicamente lírica. São sessenta e sete ao todo, distribuídos pelos dez cantos do livro. Nesse 

sentido, também no aspecto quantitativo, o gênero lírico aparece com predominância no livro. 

O que transcrevemos abaixo é exemplo típico de sua poesia imagética e extremamente musical. 

Mistura elementos de sonho a dados biográficos. Mario Faustino disse ser esse um dos melhores 

sonetos de Jorge de Lima e da língua portuguesa, chamando atenção para a “nomeação original, 

a encantação mágica do objeto na linguagem poética” (1977, p. 245): 

 

  Desse leite profundo emergido do sonho 

  coagulou-se essa ilha e essa nuvem e esse rio 

  e essa sombra bulindo e esse reino e esse pranto 
  e essa dança contínua amortalhada e pia. 

 

Hoje brota uma flor, amanhã fonte oculta, 
e depois de amanhã, a memória sepulta 

aventuras e fins, relicários e estios; 

nasce a nova palavra em calendários frios. 
 

Descobrem-se o mercúrio e a febre e a ressonância  

e esses velosos pés e o pranto dessa vaca 

indo e vindo e nascendo em leite e morte e infância. 
 

E em cada passo surge um serpentário de erros 

e uma face sutil que de repente estaca 
os meninos, os pés, os sonhos e os bezerros.  

(Canto I, estância XV, p. 520-521) 

   

Em seu ensaio Lírica e Sociedade, Theodor W. Adorno (2003, p.66) disse que a 

composição lírica “tem a esperança de extrair, da mais irrestrita individuação, o universal.” É 

isso que acontece em vários momentos da Invenção de Orfeu. A experiência do poeta pode ser 

vivida por qualquer outra pessoa. No soneto acima, a carga memorial do poeta vem à tona, mas 

materializa-se em experiência coletiva. A experiência, oniricamente relatada, remete ao 

universal do sentimento, não ao pessoal. O leite simboliza a fertilidade e, ao mesmo tempo, o 

alimento espiritual e a imortalidade. É o néctar que emerge do sonho, e é a matéria de origem 

do poema, essa ilha. O mundo onírico é portanto o repositório de lembranças. E as lembranças 

podem salvar, ao rememorar os erros da existência humana.  
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Na lírica de Jorge de Lima predominam a musicalidade (que ora é harmoniosa, ora é 

feita de ruídos e silêncio), a alogicidade e analogia, o desvio das normas gramaticais, a 

antidiscursividade, a estética do grotesco, do paradoxal e do fragmentário, a despersonalização, 

o rigor e a inspiração amalgamados, a visão do mundo em ruínas, a magia da linguagem, a 

valorização da imaginação e da abstração, o hermetismo e o misticismo. Assim sendo, 

defendemos que a lírica de Jorge de Lima nasce sob o signo das rupturas com a tradição clássica, 

entretanto sem dela se afastar completamente. 

O que dissemos na introdução, sobre Invenção de Orfeu ser síntese da poética ocidental, 

deve ser relembrado aqui também. A lírica de Jorge de Lima sintetiza tanto as diferentes fases 

pelas quais o poeta passou, quanto as mais diversas leituras formadoras do poeta. O poeta da 

Invenção de Orfeu produz uma lírica que eleva a metáfora à máxima importância, e o resultado 

disso é uma poética de imagens extremamente complexas, e muitas vezes herméticas, como 

demonstramos anteriormente.  
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4. O MITO NA POESIA E A POESIA NO MITO 

 

 “Palavras ancestrais, previmos que eram chaves (...)” 

 

Jorge de Lima 

 

 

 Nos Provérbios do Inferno, William Blake disse que “Os poetas da Antiguidade 

animaram todos os objetos sensíveis com Deuses ou Gênios”. Interessante a maneira como 

continua sua reflexão. Segundo Blake, os poetas nomearam e adornaram Gênios e Deuses “com 

as propriedades dos bosques, lagos, cidades, nações e tudo o que seus dilatados sentidos podiam 

perceber.” (2009, p. 27). Antes de Blake, o filósofo italiano Giambattista Vico elucidou de 

maneira semelhante a relação entre poesia e mito. Disse ele: “(...) esse tal falar primitivo, que 

foi o dos poetas teólogos (...) foi um falar fantástico, mediante substâncias animadas, a maior 

parte das quais imaginadas divinas” (2005, p.130).  

 Os mitos são alegorias, metáforas estendidas e continuadas. Não são narrativas de 

acontecimentos históricos, nem são apenas relatos imaginados sobre comportamento humano. 

E, embora sejam criação humana, imaginação criadora, não são mentiras, farsas, ilusões. São, 

sobretudo, a realização da linguagem para compreender o humano na sua mais profunda 

essência. No entanto, é preciso considerar, as narrativas míticas são ambivalentes, e partilham 

interpretações diversas. Portanto, não pretendem ser a resposta definitiva e absoluta sobre a 

vida, e os significados que carregam se realizam no ato em que são vivenciados. Isto é, sua 

interpretação depende também de um contexto.  

Os mitos estão documentados, em palavras e figuras, desde o final do século VIII a. C. 

Certamente, a tradição mítica é tão antiga como a própria linguagem e relata comportamentos 

e experiências mais remotos ainda. Em Mito e realidade, Mircea Eliade explica que “conhecer 

os mitos é aprender o segredo da origem das coisas. Em outros termos, aprende-se não somente 

como as coisas vieram à existência, mas também onde encontrá-las e como fazer com que 

reapareçam quando desaparecem.” (1998, p.18). Sendo assim, é possível inferir que os mitos 

são fonte do conhecimento profundo da existência, proporcionando o acesso ao fundamento das 

coisas, ligando passado, presente e futuro.  

Porém, a sabedoria que o mito veicula pode até servir na coordenação da realidade, 

orientando e esclarecendo, no entanto, como os mitos não são receitas, não são modelos 

imutáveis da realidade, é necessário buscar uma explicação. E, é preciso considerar, nem toda 
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explicação é simples e única. Ao contrário, os mitos, aludindo ao espírito humano, são imbuídos 

de contradições e complexidades, por isso, às vezes permitindo diversas interpretações. 

Na antiguidade, o mito se constituía como uma tentativa de racionalização sobre as 

coisas, sendo ao mesmo tempo arte, discurso religioso e ciência. Com o passar do tempo, essas 

áreas, antes interligadas, vão se separando e criando autonomia. O pensamento lógico-

científico, desenvolvendo e conquistando a supremacia, restringirá o pensamento mítico, cada 

vez mais, ao campo da imaginação, especificamente, ao campo da arte. 

Refletindo sobre o mito e a sua relação com a sociedade, o antropólogo Jean-Pierre 

Vernant (1992) parte da distinção entre mythos e logos. Inicialmente, o pensamento mítico e o 

pensamento lógico não se opunham, mas se complementavam. O distanciamento entre mythos 

e logos aconteceu entre o oitavo e o quarto século a.C. De acordo com o antropólogo, o 

surgimento da palavra escrita contribuiu para essa separação. A escrita marca uma etapa 

avançada do pensamento em caminho de uma maior racionalização do real. Nesse sentido, 

enquanto que inicialmente mythos se manifesta através da fala, logos realiza-se pela escrita.  

A desvalorização que os mitos sofreram ao longo do tempo teve como apogeu o 

iluminismo do século XVIII e o positivismo do século XIX, atingindo até mesmo as produções 

artísticas, influenciadas que estavam pelo pensamento científico da época. Como herança desse 

processo, ficou a ideia de mito como mentira, história falsa, coisa impossível, inacreditável. O 

mito acabou por designar também tudo o que realmente não pode existir.  

O mito volta a ter bastante importância a partir do final do século XIX, e principalmente 

no século XX com a teoria da psicanálise e as pesquisas sobre o inconsciente. Mas é importante 

salientar que na poesia o mito nunca deixou de se manifestar. Estava na poesia antiga, assim 

como está na poesia moderna. Ora com a criação de novos mitos. Ora na recriação dos mitos 

tradicionais. 

Faz-se importante lembrar que, para as sociedades anteriores a esse processo, os mitos 

eram realidades, e o eram de uma dupla maneira. Tanto tinham vida própria, podendo tomar 

formas e significados diferentes, quanto expressavam através de metáforas uma situação que 

remetendo à origem correspondia ao todo, ao universal. Além de “história verdadeira”, o mito 

designa, segundo Eliade, uma história “extremamente preciosa por seu caráter sagrado, 

exemplar e significativo”. Nesse sentido, o mito compõe um conhecimento de ordem esotérica, 

transmitido no curso de uma iniciação, “acompanhado de um poder mágico-religioso” 

(ELIADE,1998, p.18). 
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[...] O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido 

no tempo primordial, o tempo fabuloso do “princípio”. Em outros termos, o 

mito narra como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade 
passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: 

uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição. É 

sempre, portanto, a narrativa de uma “criação”: ele relata de que modo algo foi 

produzido e começou a ser. O mito fala apenas do que realmente ocorreu, do 
que se manifestou plenamente. Os personagens dos mitos são os Entes 

Sobrenaturais. Eles são conhecidos sobretudo pelo que fizeram no tempo 

prestigioso dos “primórdios”. Os mitos revelam, portanto, sua atividade 
criadora e desvendam a sacralidade (ou simplesmente a “sobrenaturalidade”) de 

suas obras. Em suma, os mitos descrevem as diversas, e algumas vezes 

dramáticas, irrupções do sagrado (ou do “sobrenatural”) no Mundo. É essa 

irrupção do sagrado que realmente fundamenta o Mundo e o converte no que é 
hoje (ELIADE, 1998, p. 11). 

 

 Portanto, é possível afirmar que os mitos narram os acontecimentos primordiais em 

consequência dos quais o homem se converteu no que é hoje. Somos resultados dos eventos 

primordiais. Para Eliade, revelar os modelos exemplares de todos os ritos e atividades humanas 

significativas constitui-se como a principal função do mito.  

 O estudioso de mitologia e religiões, Joseph Campbell, em sua obra Isto és tu (2002), 

aponta quatro funções para o mito: a primeira é essencialmente religiosa, a função mística: 

descoberta e reconhecimento da dimensão do mistério do ser. A segunda é interpretativa e 

apresenta uma imagem consistente do universo. A terceira trata de validar uma ordem moral. 

A quarta e última trata de orientar o indivíduo nos vários estágios e crises da vida. 

  
Não seria demais considerar o mito a abertura secreta através da qual as 
inexauríveis energias do cosmos penetram nas manifestações culturais 

humanas. As religiões, filosofias, artes, formas sociais do homem primitivo e 

histórico, descobertas fundamentais da ciência e da tecnologia e os próprios 
sonhos que nos povoam o sono surgem do círculo básico e mágico do mito 

(CAMPBELL, 1997, p. 5-6). 

 

 Concordando com estas ideias acerca da importância e funções dos mitos, vale-nos 

ainda dizer que os artistas ora fazem uso clássico da narrativa, ora as recriam, transformando-

as de acordo com suas necessidades expressivas. Neste ponto, com relação à utilização dos 

mitos, parece estar assentada a diferença entre a arte barroca e a arte clássica. Esta se alimenta 

da ideia de pertencer a uma tradição e a um universo mais ou menos estável. Assim, utiliza os 

mitos como paradigma positivo ou negativo da realidade, como modelo a se espelhar. Enquanto 

que na arte barroca, o artista assume a necessidade de recriar as narrativas, pois o caráter 

múltiplo e fragmentado do sujeito põe em xeque qualquer verdade absoluta. É nesta última 

perspectiva que se encontra a obra de Jorge de Lima. 
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4.1 A PRESENÇA DOS MITOS EM INVENÇÃO DE ORFEU 

 

 

A presença dos mitos na criação poética de Invenção de Orfeu é justificada por Massaud 

Moisés em sua História da Literatura Brasileira. Conforme o crítico e teórico da literatura, 

“sem o mito, o poema corre o risco de escapar à apreensão, (...) sem a poesia, o mito não 

encontraria o seu discurso adequado. No enlace, as duas instâncias se cumprem. (1984, p. 119-

120). Portanto, a compreensão da obra depende da interpretação dos mitos. As alegorias a que 

Jorge de Lima faz referências tratam de questões ontológicas, as quais provavelmente somente 

através dos mitos o poeta conseguiria uma abordagem autêntica e universal. 

 No ensaio intitulado Jorge de Lima e a expressão poética, o crítico Euríalo Canabrava 

comenta:  

 
há nas páginas tumultuosas desse poema cíclico um sopro épico, qualquer coisa 
que nos faz remontar às origens da vida e do universo, uma espécie de 

cosmogonia lírica em que forças primitivas geram as criaturas e os produtos da 

natureza (...) O poeta nos transporta para o plano  da criação das coisas e dos 

seres, atribuindo às palavras uma tensão conotativa que violenta os recursos 
normais da linguagem. (LIMA,1997, p 112) 

 

É essa relação de palavra fundadora que Jorge de Lima busca em seu poema Invenção 

de Orfeu. As palavras do próprio poeta corroboram com a ideia de um conhecimento de si e do 

mundo através da retomada e recriação do mito. Transbordam exemplos, nos versos de seu 

monumental poema, dessa ideia de retorno às origens: “Queres ler o que / tão só se entrelê / e 

o resto em ti está?” ou ainda: “era noite compacta, era um passado, / eram uns confins, uns 

ômegas / e uns inícios.”. Mais: “Palavras ancestrais, previmos que eram chaves”; “Revimo-nos 

ali, era no início”; “de faces persistentes, / retorno sem lamentos,”; “fontes saídas dessa noite 

de ontem.”; “os nomes de outra vez dados às coisas, / as coisas renascidas e os batismos”. 

Encheríamos páginas com exemplos desses, pois aparecem por todo o poema.  

 São também de grande importância as declarações que Jorge de Lima fez em entrevista 

a Paulo de Castro, com o tema Sobre Invenção de Orfeu, tais como: “O poema é um momento 

da eternidade perdida que o poeta procura conquistar”; “O poema abrange o cotidiano, o natural, 

o preternatural, o sobrenatural e angélico.” (LIMA, 1997, p. 63). Essas palavras reforçam a 

visão do poema como resgate e criação de mitos. 

 Jorge de Lima se utiliza de um panteão de referências míticas em seu poema. Além dos 

já citados Orfeu e A Queda, misturam-se personagens, temas e episódios da mitologia greco-
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romana com a mitologia judaico-cristã. Também personagens, temas e episódios dos poemas 

antigos e modernos cruzam com personagens históricos. Assim, Apolo e Adão dividem espaço 

no poema com Aquiles, Artaxerxes, Baco, Eurídice, Eva, Fênix, Beatriz, Lusbel, Ícaro, 

Lautréamont, Júpiter, Karamazov, Salomão, Lorca, Sansão, etc. 

 

 

4.2  ORFEUS  
 

 

 A produção artística em torno do mito de Orfeu teve início na antiguidade clássica com 

as tragédias gregas de Ésquilo e Eurípides, em seguida, com a poesia romana de Virgílio e 

Ovídio. O mito atravessou silencioso os séculos e chegou até a ópera italiana no século XVII 

com Eurídice, de Jacopo Peri e Orfeu, de Monteverdi. Depois, no século XVIII, o mito é 

visitado pelo compositor alemão, Christoph Willibald Glück. Nos séculos XIX e XX, apareceu 

com mais frequência. Poetas como Hölderlin, Gérard de Nerval, Guillaume Apollinaire, Rainer 

Maria Rilke, Stéphane Mallarmé, Fernando Pessoa, entre outros, lançaram mão de temas e 

imagens do poeta trácio. Jean Cocteau produziu entre as décadas de 40 e de 60, uma trilogia 

cinematográfica com referências diretas ao mito. Antes, na década de 30, Cocteau produziu a 

peça teatral Orfeu – traduzida e executada em todo o mundo. Também no teatro, a peça de 

Vinícius de Moraes Orfeu da Conceição inspirou dois filmes, Orfeu Negro, de Marcel Camus 

e Orfeu, de Carlos Diegues. Na poesia produzida no Brasil, destacam-se nomes como os de 

Carlos Drummond de Andrade, e, especialmente, Murilo Mendes e Jorge de Lima.  

 Parece indispensável relembrar o que conta a narrativa mítica de Orfeu. Sua história 

aponta para um homem de secretos conhecimentos sobre os assuntos religiosos, iniciado nos 

mistérios da vida e da morte. Poeta e músico, era também médico. Acompanhada da lira ou da 

cítara, a voz de Orfeu encantava a quem o escutasse. Seu canto amansava os animais selvagens 

e as feras mais terríveis, e deslumbrava tanto os deuses quanto os mais cruéis dos homens. 

Conta-se que participou da expedição que levou os argonautas em busca do Velocino de Ouro. 

Cantando, cadenciava o ritmo dos remadores. O vate salvou a tripulação dos cantos hipnóticos 

das sereias, e tornou favorável o clima e o mar bravio. Durante a expedição, narrou aos que 

estavam a bordo a origem de todas as coisas, o nascimento dos homens e dos deuses: a 

cosmogonia. Depois da expedição, conheceu e se apaixonou pela ninfa Eurídice. Parecia ter 

achado a fonte inesgotável de sua inspiração. Porém, Eurídice, uma das mais belas ninfas, 
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despertou também o amor do pastor Aristeu que, antes das núpcias, a perseguindo, fez com que 

ela pisasse em uma serpente que a picou mortalmente. 

 Nesse dia, desesperado, Orfeu inconsolavelmente cantou as mais belas e as mais tristes 

canções, que ressoaram pelos vales e pelas montanhas da Trácia. Em meio a tanto sofrimento, 

sem aceitar o sentimento de luto, Orfeu decide resgatar Eurídice do mundo dos mortos. Ao 

chegar ao rio que separa o mundo dos vivos do mundo inferior dos mortos, Orfeu convence, 

com o canto e encanto de suas palavras, o barqueiro Caronte a transportá-lo para a outra 

margem. No caminho, Orfeu segue cantando, assim consolando as almas perturbadas que 

vagam pelas sombras. Até as Eríneas, que castigavam as almas, acalmam suas fúrias e se 

comovem com a música do vate. E, por fim, mesmo Cérbero, com suas três cabeças e latidos 

insuportáveis, aquietou-se com o canto triste de Orfeu, e desguardou as portas do mundo 

inferior.  

 Foi assim que Orfeu pôs-se diante de Hades e Perséfone, e cantou um lamento tão 

desolado e desesperado, ao mesmo tempo de uma beleza insuperável, que os senhores do reino 

dos mortos aceitaram seu pedido de levar Eurídice de volta à vida. Entretanto, com uma 

condição indispensável: não poderia olhar sua amada antes de alcançar a superfície. Eis que, no 

regresso à casa, seja qual o motivo20, Orfeu olha para trás, e ao voltar seu olhar, fez com que 

Eurídice retornasse, desta vez definitivamente, para o reino dos mortos. Orfeu ainda tentou 

resgatá-la mais uma vez, mas não conseguiu, não era mais possível. 

 Se ao perder sua amada pela primeira vez Orfeu ficou desconsolado, desta vez o poeta 

desvanece em tristeza profunda. De volta ao mundo dos vivos, o poeta anda pelos cantos a 

cantar sua tristeza e amargura, ora a derramar enorme silêncio. Até que certo dia, as Mênades, 

enfurecidas com a atitude de fidelidade a Eurídice (mesmo depois de morta), despedaçaram seu 

corpo. Em algumas versões as Fúrias cumpriam ordens divinas de Dionísio. A cabeça de Orfeu 

e sua lira foram lançadas em um rio, e encontradas mais tarde na ilha de Lesbos, onde lhe 

ergueram um túmulo e de onde, dizem, podia-se ouvir o lamento triste e incansável de seu 

canto.   

Algumas fontes afirmam que Orfeu era filho de Apolo, deus da arte e da beleza, com a 

musa Calíope, noutras fontes o poeta era filho do rei da Trácia, Eagros.  De uma forma ou de 

outra, consta que foi o próprio Apolo quem o ensinara a arte da lira, que Orfeu aperfeiçoou, 

acrescentando-lhe mais duas cordas, formando assim nove, em homenagem as musas.   

                                                             
20 Um dos momentos mais intrigantes do mito de Orfeu. 
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Sobre o nome do poeta trácio, Luciano Marcos Dias Cavalvanti, em sua tese de 

doutoramento sobre a Invenção de Orfeu, afirma que não se conhece o significado. Mas 

considera um possível significado etimológico da palavra, em grego Όρφεύς. Citando Junito de 

Souza Brandão, aponta para o sentido relacionado com όρφυυός (orphnós), ‘obscuro’, e όρφυη 

(órphone), ‘obscuridade’. (BRANDÃO, 1996, p.143 apud CAVALCANTI, 2007, p. 29). O 

mito se aproxima ainda mais da poesia moderna. Corrobora o que escreveu Hugo Friedrich em 

seu livro, Estrutura da lírica moderna acerca da poesia moderna: “A lírica moderna europeia 

do século XX não é de fácil acesso. Fala de maneira enigmática e obscura.” (FRIEDRICH, 

1991, p. 15). Nessa perspectiva, a obscuridade traz o sentido de dissonância à lírica moderna: 

 

Sua obscuridade o fascina, na mesma medida em que o desconcerta. A magia 

de sua palavra e seu sentido de mistério agem profundamente, embora a 

compreensão permaneça desorientada. “A poesia pode comunicar-se, ainda 

antes de ser compreendida”, observou T. S. Eliot em seus ensaios. Esta junção 
de incompreensibilidade e de fascinação pode ser chamada de dissonância, pois 

gera uma tensão que tende mais à inquietude que à serenidade. A tensão 

dissonante é um objetivo das artes modernas em geral. (ibid., p. 16). 

 

No livro Sonetos a Orfeu, Rainer Maria Rilke nos oferece suas composições dedicadas 

ao poeta ancestral. O poema que transcrevemos abaixo trabalha os mais diversos aspectos do 

mito de Orfeu. Rilke reúne em seu soneto – aqui na tradução de Karlos Rischbieter e Paulo 

Garfunkel –, diversos elementos desse universo mítico. Os elementos conflitivos do mito são 

recriados numa perspectiva do poeta humano que não consegue se afinar com a música divina. 

Sua natureza humana o afasta de Apolo, Deus da harmonia. O poema valoriza a importância do 

canto no caminho moral do poeta, embora reconhecendo a efemeridade de tudo, inclusive do 

próprio canto: 

 

Um Deus o pode. Como, porém, poderá 
um homem segui-lo na lira delgada? 

Seu acordo é discorde. Na encruzilhada 

dos corações, templo para Apolo não há. 

 
Cantar, como o ensinas, não é tormento, 

Nem desejo de uma conquista final. 

Cantar é ser. Para o Deus, coisa banal. 
Mas nós: quando somos? Em que momento 

 

Ele constela Terra e Estrela em nosso ser? 

Jovem, amar é tudo e nada, embora 
a voz te rasgue a boca: aprende a esquecer 

 

que cantaste. É apenas por um momento. 
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Cantar em verdade é outro canto agora. 

Um canto por nada. Um sopro de Deus. Um vento. 

(RILKE, 2002, p. 19) 

 

O poema reflete um eterno conflito de ser. As buscas na existência. A necessidade de 

seguir o divino na poesia. A necessidade e dificuldade de permanecer cantando. E traz uma 

paradoxal solução: “amar é tudo e nada, embora / a voz te rasgue a boca: aprende a esquecer 

que cantaste”. Parece elevar a atitude do poeta a estar divinamente presente. O poema não deve 

ser “tormento”, nem uma meta, um lugar a se chegar, “uma conquista final”, mas a própria força 

impulsionadora e mantenedora da vida. Também Jorge de Lima em sua Invenção se refere ao 

poema “contra as forças da morte” (LIMA, 1997, p. 802). 

Outro aspecto a pensarmos no poema é o canto tornado perpétuo. O poeta não pronuncia 

a palavra definitiva, a palavra escapa-lhe com o tempo. É preciso, por isso, iniciar sempre um 

novo canto. Retoma-se aqui o mito do eterno retorno, proveniente dessa necessidade de voltar 

aos arquétipos. Ou melhor, o eterno novo retorno. Há evidente diálogo de Jorge de Lima em 

Invenção de Orfeu com esse poema, explícito neste verso: “cantar de cantos como um novo 

Orfeu” (ibid., p. 589). Dessa maneira, não apenas o canto deve ser renovado, mas com ele, o 

próprio poeta.   

Uma das questões mais intrigantes que o mito de Orfeu nos apresenta é, sem dúvida, o 

fato do poeta ter olhado para trás antes de concluir sua “missão”. Por que ele teria se voltado 

para Eurídice? Nas Metamorfoses, Ovídio, na tradução de Manuel du Bocage (2000, p.79), 

apresenta o episódio do resgate frustrado de Eurídice de maneira clássica:  

 

[...] 

   Recebe o trácio Orfeu coa bela esposa 

   Lei de que para trás não volte os olhos 
   Enquanto for trilhando o feio abismo, 

   Se nula não quiser a graça extrema. 

   Por duro, esconso, desigual caminho, 

   De escuras, bastas névoas carregado, 
   Um após o outro os dois, vão em silêncio: 

   Já do tartáreo fim distavam pouco. 

    
   Temendo o amante aqui perder-se a amada, 

   Cobiçoso de a ver, lhe volve os olhos: 

   De repente lha roubam. Corre, estende 

   As mãos, quer abraçar, ser abraçado, 
   E o mísero somente o vento abraça. 

   Ela morre outra vez, mas não se queixa, 

   Não se queixa do esposo; e poderia 
   Senão de ser querida lamentar-se? 

   Diz-lhe o supremo adeus, já mal ouvido; 

   E recai a infeliz na sombra eterna. 
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   [...] 

 

Lido de acordo com a tradição, parece ensinar que se deve vencer o medo e a ansiedade, 

aprendendo a não olhar para trás, para o passado. Sobre o tema não olhar para trás, vale lembrar 

que há, inscrito no imaginário cristão, o episódio da destruição de Sodoma, no qual a esposa de 

Lot é transformada em estátua de sal, depois de ter contrariado o aviso dos anjos de fugirem 

sem voltar o olhar. Igualmente, leva a reflexão acerca do sentimento de luto. Da perda de 

alguém íntimo e da sensação de perda de uma parte de si mesmo. 

Murilo Mendes, num de seus aforismos de Poliedro, nos apresenta sua leitura do 

episódio: “Se Orfeu não se voltasse, Eurídice passaria a inexistir.” (1997, p. 1037). Nesta 

interpretação muriliana, Eurídice só poderia existir na morte, talvez por ser a verdadeira vida, 

o estágio universal que todos atingiremos. 

Maurice Blanchot, associou a criação artística a esse tema do mito de Orfeu. Para ele é 

de grande importância, na interpretação do mito, a decisão de Orfeu em olhar para Eurídice, 

transgredindo a ordem divina. A desobediência de Orfeu é o efeito da conjugação da 

impaciência e do desejo. O que o motiva e o atrai não é a presença de Eurídice, mas a distância, 

o espaço, o intervalo que os separa. Pois:  

 
ao voltar-se para Eurídice, Orfeu arruína a obra, a obra desfaz-se 

imediatamente, e Eurídice retorna à sombra; a essência da noite, sob o 

seu olhar, revela-se como não essencial. Assim traiu ela a obra, Eurídice 

e a noite. Mas não se voltar para Eurídice não seria menor traição, 
infidelidade à força sem medida e sem prudência do seu movimento, 

que não quer Eurídice em sua verdade diurna e em seu acordo cotidiano, 

que a quer em sua obscuridade noturna, em seu distanciamento, com 
seu corpo fechado e seu rosto velado, que quer vê-la, não quando ela 

está visível mas quando está invisível, e não como a intimidade de uma 

vida familiar para fazê-la viver mas ter viva a plenitude de sua morte. 
Foi somente isso o que Orfeu foi procurar no inferno. Toda a glória de 

sua obra, toda a potência de sua arte e o próprio desejo de uma vida feliz 

sob a bela claridade do dia são sacrificados a essa única preocupação. 

Olhar na noite o que a noite dissimula, a outra noite, a dissimulação que 
aparece. (BLANCHOT, 2011, p. 187). 

 

Assim, Blanchot dá um caráter mais complexo e ambíguo ao episódio. Trazendo para o 

âmbito da criação poética a relação com a noite e com a morte – e a noite e a morte são 

recorrentes em Invenção de Orfeu. Como se o poeta moderno metaforicamente matasse sua 

musa para poder cantá-la. Jorge de Lima faz diversas referências a Eurídice, como veremos 

mais adiante, mas parece aludir também a essa questão: “elegemos as musas e as matamos” 

(LIMA, 1997, p. 579).  
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Ao olhar para trás, Orfeu despede-se para sempre de sua obra mas também faz um 

movimento de regresso ao início. O olhar de Orfeu é, para Blanchot, um momento da libertação: 

libertando-se de si mesmo e libertando a obra de sua preocupação. A aproximação do espaço 

literário registra a proximidade da morte. O estorvo do escritor é aquele de Orfeu, que perde o 

objeto de seu desejo no momento em que se vira. Assim, o olhar, que convida Jorge de Lima a 

virar-se para trás, é o olhar que se dirige ao mito, ao sentido de origem como fonte geradora, 

como princípio. Eurídice se configura como a poesia cerrada no mundo dos mortos, e deve 

permanecer, ao que parece, na noite obscura dessa região, onde o poeta precisa ir buscá-la 

infinitamente. 

Outro fenômeno que se deve analisar é o caráter polifônico e fragmentado da escrita de 

Orfeu. Concordando com a essência barroca do poema. Esse caráter se deve ao destino final do 

corpo de Orfeu, despedaçado e ao processo de exegese dos “fragmentos órficos”, que foram 

realizados pelas diversas vozes dos iniciados nos mistérios órficos. O historiador belga, 

estudioso da escrita de Orfeu, Marcel Detienne, descreve a criatividade e a exclusividade da 

voz de Orfeu: 

 

O Orfeu do séc. IV a.C. era uma voz que não se assemelhava a qualquer 

outra. Enquanto os aedos e os citaredos celebravam altos feitos dos 
homens e dos deuses mas sempre em intenção de um grupo humano, a 

voz de Orfeu começou além do canto que recita e canta. Trata-se de 

uma voz anterior à palavra articulada, e cujo estatuto de exceção é 
marcado por dois traços: um designa Orfeu para o mundo da música 

antes do verso, a música sem palavra, um domínio onde ele não imitava 

ninguém, onde ele era o começo e a origem. Quanto a outra 

singularidade, ela é apontada nos Persas de Timóteo pela relação de 
engendramento: a lira de Orfeu não é um objeto técnico, construído, 

fabricado como o de Hermes que é orientado para o espaço socializado 

da música (festas e banquetes) ou para a atividade de arquitetônica 
como o instrumento dado pelo deus de Anfión, a lira-arquiteto que põe 

as pedras no lugar na construção da muralha. Muito ao contrário, foi 

Orfeu quem engendrou e procriou a lira ou a cítara. Sua atividade era a 
do teknoún e não do tektáinestha. O canto de Orfeu jorra como uma 

encantação original. Ela se canta mais em seus efeitos que em seu 

conteúdo. (...) Desde que a voz de Orfeu penetrou no mundo dos 

homens, para além do primeiro círculo dos guerreiros trácios, ela se 
escreveu, fez-se livro e foi escrita múltipla. (DETIENNE, 1991, p. 88). 

 

Explicando o caráter polifônico da escrita de Orfeu o estudioso demonstrou como o 

poeta trácio diz e pensa sempre o que é correto e que o sentido das palavras de Orfeu está na 

origem dos tempos. Mas a interpretação de seus cantos, a exegese do discurso órfico advém de 

muitas vozes: O canto de Orfeu provocou o crescimento de interpretações exegéticas, que eram 
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partes integrantes do discurso órfico. Assim, produziu-se uma escrita polifônica, num livro com 

muitas vozes. 

Podemos constatar, portanto, que o mito de Orfeu guarda fortes relações com as 

características do Barroco, tais como, o paradoxo de sua experiência com a vida e a morte; 

síntese entre as características apolíneas e dionisíacas na vida e na poesia. E mantém ainda 

relações analógicas com o mito da Queda (que examinaremos adiante), já que tanto o homem 

depois do pecado, quanto Orfeu despois da perda de Eurídice descem a um mundo inferior. O 

primeiro desce ao mundo dos homens castigados pela divindade. O outro ao mundo da morte e 

dos mortos.  

 

 

4.3  ORFEU NA INVENÇÃO DE JORGE DE LIMA 

 

 

Orfeu é o personagem mítico que se sobressai na epopeia-lírica de Jorge de Lima. As 

características desse personagem são resgatadas e reelaboradas pelo poeta alagoano. Metáfora 

perfeita do poeta, o mito apresenta-se numa multiplicidade de referências. São vários os temas 

relacionados a Orfeu: o diálogo com animais e a natureza; a procura e divulgação da origem 

dos homens e das coisas; a busca do Velocino de ouro; a busca do amor perdido, da religação 

primordial; a experiência da descida ao inferno, que proporciona o conhecimento sobre os 

mistérios. Todos os motivos são movidos pela poesia e pela música como rituais que abrem 

caminhos para a espiritualidade. Toda essa variedade de temas é perfeitamente encontrada em 

Invenção de Orfeu. Em sua última grande obra, Jorge de Lima intenta a reconstrução do mundo, 

reintegrando poesia, mito e religião. 

Jorge de Lima retoma a incrível saga do primeiro poeta, Orfeu, em busca de sua musa, 

a poesia. Deve-se acrescentar à Invenção de Orfeu outras características próximas ou 

semelhantes às do orfismo, relacionadas diretamente ao mito de Orfeu: a imaginação criadora, 

o encanto, a multiplicidade. Dando ao poema, como bem demostra Cavalcanti, o aspecto órfico 

de sua construção poética, “representado pelo elemento onírico, a memória e o mundo lúdico, 

principalmente provindos do imaginário infantil, e o desejo de recriação e/ou reencontro do 

mundo perfeito em sua ilha mítica” (2007, p.57).  As referências se dão por todo o poema, de 

forma direta ou indiretamente. Orfeu se metamorfoseia e segue por todo poema em um 

movimento contínuo.  
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Orfeu aparece logo no título. E, já no primeiro poema, que analisamos no capítulo 

anterior21, surge na faceta de “barão ébrio”, “sem brasão, sem gume e fama” que “canta sem ser 

escutado”. É Orfeu em crise, “sem chaves na mão”. Entretanto, “nobre apenas de memória”, o 

poeta mantém-se atento ao ensinamento órfico de beber a água do lago da memória, e não a do 

esquecimento, remetendo o poema a experiência de descida ao mundo dos mortos.  

O mito de Orfeu está espalhado por todo o longo poema. E surge das mais diversas 

formas, com as mais diversas faces: “anjo-sujo”, “sósia”, “homem gêmeo”, “mendigo”, 

“Cristo”, “deus órfico”, etc. Na última estância, do Canto Primeiro, “Fundação da Ilha”, a 

multiplicidade em que Orfeu aparece é evidente no uso do vocábulo “fulanos”, e na 

caracterização de Orfeu como “clone”, “palhaço” e “pantomimo”. Essa multiplicidade nos 

remete ao movimento do herói na variedade de seres que irá incorporar durante a viagem 

interior. O poema, de dicção difícil e dissonante, alude ao artista tenso embora habilidoso, que 

se equilibra na “corda bamba” da existência e da criação poética. Outra vez ressurge a síntese 

dialética entre o “racional” e o “intuitivo”, entre o “lógico” e o “ilógico:  

 

Nessa geografia, eis o pantomimo. 
Ah! O pantomimo! Múltiplo imitando 

mitos, seres e coisas. Pessoalmente. 

Convictamente é tudo em potencial. 

Mais vale a convicção que essa teoria, 
que aquele dicionário, e aquela Cólquida. 

Mímico racional. Ah! O pantomimo, 

– esse intuitivo. Monstro e semideus. 
Ele povoa a ilha, ele dança a ilha. 

Ele heroíza a ilha, ele epopeíza. 

Desarticulação fulanamente. 
Muda dramaturgia se possesso, 

se fábula, se intui, se histrião, se bufo. 

Ah! coribante ilógico, aliás lógico, 

linguagem transparente, angústia _ a face, 
flexíveis olhos, membros palavreando. 

Desarticulação, libertação. 

Ó contingência: desarticular, 
dançar, parecer livre, exteriormente; 

e ser-se mudo, e ser-se bailarino, 

nós bailarinos, todos uns funâmbulos, 
todos uns fulanos. Então, dancei-me. 

Perpétuo Orfeu e tudo. Pulo e chão. 

Polichinelo, polichão dessa ilha.  

(Canto I, estância XXXIX, p. 560) 
 

                                                             
21 Página 48 desta dissertação. 
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Os versos aludem a fragmentação do sujeito “angustiado” e do próprio poema. Remete 

também às origens arquetípicas. E, embora transpareça também o aspecto heroico e sobre-

humano de Orfeu, mostra-o em sua face dionisíaca, como um imitador, como aquele que ao 

imitar “mitos, seres e coisas”, estaria experienciando a união com as coisas. Essa união se dá 

na própria poesia, lugar de transcendência do poeta.  

Na estância aparecem várias das características presentes na obra Invenção de Orfeu 

como um todo, por exemplo, a síntese entre o racional e o intuitivo; o herói fragmentado e em 

metamorfose; a presença da ilha utópica – espaço/tempo ideal do poeta.  

Das várias metamorfoses, confluências, hibridizações, pelas quais passa Orfeu, é 

bastante significativa, no sentido órfico, a semelhança com Cristo. É ressaltada, por exemplo, 

na estância que segue: 

 
A mão de Orfeu enorme destra 
abateu-se no peito, funda ausência, 

tão suave inexistente mão; 

foi delação das coisas, 
inibida mão, ecos martelando-a, 

ecos que são cruéis e inexoráveis 

como as sublevações que retornaram 
e retornaram quando o deus construía; 

e agora há éguas nulas nos silêncios, 

as éguas da fecundação final 

planturosas e cheias de pistilos 
viscosos como suas lesmas, 

vermelhos como os seus com seus relinchos que martelam 

a mão êxul de Orfeu, os retinidos ecos 
temperados de cor, eram dele, de Orfeu 

deus sonoro e terrível, hoje vago, vago 

tão vago como sua vaga destra; 

nem mais diuturna nem com os androceus 
dos dedos musicais, amanhã cinco 

apenas dedos reais humanos, cinco 

apenas, cinco sinos sem seus íris; 
funda submersão desse deus, 

agora com seu deão de cerimônias 

inventando-lhe os gestos, 
conduzindo-lhe a mão ao seio dos infernos, 

contando-lhe até cinco apenas dedos 

fiéis à delação desse deão que aponta 

a aparência de Orfeu.  
(Canto II, estância XI, p. 570-571) 

 

Diferente da estância anterior, nesta o poeta afirma a ausência de Orfeu, a “inexistente 

mão”. O poema inicia relacionando a “enorme mão” de Orfeu com a mão martelada de Cristo, 

aquele que está à direita do Criador. Ao mesmo tempo afirma a ausência daquele que 
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manifestou ou denunciou – “delação” – as coisas. O poema alude às rebeliões enquanto “o deus 

construía”. No entanto, “o deus” com o artigo, mas com letra minúscula, indicando talvez um 

demiurgo ou o próprio poeta a ecoar Orfeu, com esses ecos “cruéis e inexoráveis, martela a 

mão “inexistente” e, assim, perpetua a existência com revoltas e rebeliões.  

 A impossibilidade de alcançar Orfeu e Cristo, a ausência de ambos, ainda se percebe 

nos versos “e agora há éguas nulas nos silêncios”. Porque as éguas, símbolo de fertilidade, que 

representam no poema a “fecundação final”, “cheias de pistilos”, não dispõem mais dos 

“androceus / dos dedos musicais”. Pistilos e androceus são, respectivamente, órgãos feminino 

e masculino de algumas flores. 

Igualmente relevante é comentar as metamorfoses do poema: Orfeu transformado em 

Cristo; as “éguas” em flores “planturosas e cheias de pistilos”, a mão de Orfeu em flor sem 

“androceus”, seus dedos “em sinos sem seus íris”. Também é relevante perceber que apesar do 

clima de negação e ausência, a mão do poeta segue fiel “ao deão que aponta / a aparência de 

Orfeu”. Nesse poema de versos livres e brancos, o poeta aparece com sua angústia existencial. 

Porém, iniciando-se nos mistérios, ao simular Orfeu, com “cerimônias”, “inventando-lhe os 

gestos”, alude à revelação de Orfeu e de Cristo e da necessidade de imitá-los.  

As semelhanças entre o mito de Orfeu e a filosofia cristã são inúmeras. Orfeu relaciona-

se com Adão, se pensamos que ambos descem ao mundo inferior por causa de uma mulher. 

Tanto Eurídice quanto Eva representam, portanto, a outra metade perdida. Da mesma maneira, 

há relações entre Orfeu e Cristo, e entre o orfismo e o cristianismo: 

 
Acredita-se num contato entre ambos os movimentos e, senão 
influências, ao menos analogias inúmeras. A filosofia grega teria 

penetrado no cristianismo através do orfismo. Defende-se a tese de que 

São Paulo teria sido órfico antes de se converter ao cristianismo. Qual 

o significado da representação da figura de Orfeu nas catacumbas 
cristãs? É que, sem dúvida, os cristãos viam nele uma prefiguração de 

Cristo, um profeta iluminado que teria participado da revelação 

mosaica! Só isto explicaria tanta sabedoria num pagão. (TRINGALI, 
1990, p.22 apud CAVALCANTI, 1997, p.35). 

 

 Nas estâncias XXIII e XXIV do mesmo Canto, vemos mais uma vez a relação direta do 

poema ao mito de Orfeu, à figura de Cristo e à morte. São duas sextinas, mas não com 

decassílabos, como seria uma utilização clássica da forma, mas em versos hexassílabos, 

chamados também de heroico quebrado. A sextina, forma criada pelo trovador Arnaut Daniel 

no século XII, evoca a fusão entre a técnica e a musicalidade do poema (CAMPOS, 2003). 

Vejamos a primeira das duas sextinas de Jorge: 
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Quando menos se pensa 

a sextina é suspensa. 

E o júbilo mais forte 
tal qual a taça fruída, 

antes que para a morte 

vá o réu da curta vida. 

 
Ninguém pediu a vida 

ao nume que em nós pensa. 

Ai carne dada à morte! 
Morte jamais suspensa 

e a taça sempre fruída 

última, única e forte. 

 
Orfeu e o estro mais forte 

dentro da curta vida 

a taça toda fruída, 
fronte que já não pensa 

canção erma, suspensa, 

Orfeu diante da morte. 
 

Vida, paixão e morte, 

_ taças ao fraco e ao forte, 

taças vida suspensa. 
Passa-se a frágil vida, 

e a taça que se pensa 

Eis rápida fruída. 
 

Abandonada, fruída, 

Esvaziada morte, 
Orfeu já não mais pensa, 

calado o canto forte 

em cantochão da vida, 

cortada ária, suspensa 
 

lira de Orfeu. Suspensa! 

Suspensa! Ária fruída, 
sextina antes da vida 

ser rimada na morte. 

Eis tua rima forte: 

rima que mais se pensa. 
(Canto II, estância XXIII, p. 606-607) 

 

A sextina é composta de seis estrofes, com uma sequência predeterminada e 

representada por seis palavras ao final de cada verso, que se repetem na seguinte ordem: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, na primeira estrofe; a sequência da segunda estrofe é a seguinte, 6, 1, 5, 2, 4, 3; na 

terceira, 6, 1, 5, 2, 4, 3 em relação à estrofe anterior. Assim, sucessivamente, até a sexta estrofe, 

finalizando os sextetos. Para fechar o poema, as sextinas apresentam um terceto. Jorge de Lima 

exclui o terceto, e como dissemos, lança mão do verso heroico quebrado.  
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O poema refere-se a uma extrema alegria desfrutada por Orfeu. O transbordamento ao 

desfrutar a taça – o graal. Mais uma vez, faz alusão à criação como inspiração e técnica: no 

“estro mais forte” e “na fronte que já não pensa”. A poesia é a superação do sofrimento, 

superação da “Morte nunca suspensa”. Outra vez mais a compreensão da vida através da morte, 

como característica barroca do poema. É preciso cantar antes que venha a morte. A morte aqui 

não é fim, pois “jamais suspensa”. É, ao contrário, a fonte infinita que alimenta o poeta. 

Benjamin afirma que no Barroco a obsessão pela morte “seria impensável se se tratasse de uma 

reflexão sobre o fim da vida humana” (1984, p. 241).   

Na outra sextina, o poema faz referência à figura de Eurídice relacionando-a a Eva, e 

novamente aproximando as mitologias órfica e cristã. Enquanto Orfeu busca resgatar Eurídice 

do mundo dos mortos, a missão de Cristo é libertar a humanidade do castigo da Queda 

(provocada por Eva):  

 

A sextina começa 

de novo uma ária espessa, 
(sextina de procura!) 

Eurídice nas trevas, 

Ó Eurídice obscura, 

Eva entre as outras Evas. 
 

Repousai aves, Evas, 

que a busca recomeça 
cada vez mais obscura 

da visão mais espessa 

repousada nas trevas. 
Ah! difícil procura! 

 

Incessante procura 

entre noturnas Evas, 
entre divinas trevas, 

Eurídice começa 

a trajetória espessa, 
a trajetória obscura. 

 

Desceu à pátria obscura 
em que não se procura 

alguém na sombra espessa 

e onde sombras são Evas, 

e onde ninguém começa, 
mas tudo acaba em trevas. 

 

Infernos Evas, trevas, 
lua submersa e obscura. 

Aí a ária começa, 

e não finda a procura 

entre as celestes Evas 
a Eva da terra espessa. 
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Eurídice, Eva espessa, 

musa de doces trevas, 
mais do que todas as Evas _ 

musa obscura, Eva obscura: 

sextina que procura 

acabar, e começa. 
(Canto II, estância XXIV, p. 607) 

 

O poema começa aludindo a um recomeço, ao canto contínuo e circular. As palavras 

que se repetem nas estrofes, na sequência da última estrofe, “espessa”, “trevas”, “Evas”; 

“obscura”, “procura”, “começa” dão claramente a ideia da busca da poesia diante das trevas.  

Conforme demonstra Cavalcanti (2007), o poeta se refere a sua busca pela poesia e pela 

libertação do homem. Estes versos demonstram a difícil situação que o homem moderno 

enfrenta em busca da poesia, em um mundo que se mostra problemático e instável, onde não há 

mais certezas, um mundo em crises: ideológicas, institucionais, religiosas, etc. A busca 

acontece na sombra, na escuridão, nas trevas. O poeta busca em Cristo e em Orfeu as referências 

para a sua vida e sua poética.  

Dessa maneira, os mitos no poema de Jorge de Lima apontam para a apreensão das 

essências do drama humano. O poeta, ao recorrer aos mitos de Orfeu e Eurídice, Cristo e Eva, 

está buscando o caráter atemporal através da síntese barroca para representar o drama da 

existência humana. Por todo o poema encontramos as características fundamentais dos temas 

próprios do mito de Orfeu e do orfismo, tais como: a constante metamorfose do poeta; relação 

ambígua com a morte; a busca da verdade do início dos tempos; o valor do canto concebido 

como Palavra, a busca por Eurídice, a própria poesia, ou a inspiradora dela. Além disso tudo, 

há um canto inteiro reservado ao patrono da poesia, denominado “Audição de Orfeu” (Canto 

VII).  

Assim sendo, Invenção de Orfeu mantém uma estreita relação com a lenda de Orfeu. 

Jorge de Lima recria o mito do primeiro poeta e conciliador do homem e da natureza, que com 

seu canto recria o mundo, por meio da crença no poder mágico e transformador da palavra. 

Com essa obra o poeta tenta recompor o mundo original através da volta a um tempo e espaço 

mítico. Orfeu é, sem dúvida, um personagem central do poema de Jorge de Lima, não apenas 

por representar alegoricamente a atividade poética, mas por representar a tarefa primordial do 

poeta barroco. O poeta relembra seu passado mítico, sua condição primordial, angustiosa, mas 

heroica, a fim de enfrentar a dura realidade da perda, do esquecimento, da morte e da busca 

pela transcendência. 
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4.4 A QUEDA  

 

 

A Queda é a quebra da unidade, a separação do divino, a degradação dos homens como 

punição de Deus. Mas simboliza também uma missão: a busca de traçar o caminho de volta.  

Do mesmo modo como pode representar uma descida como intenção de resgate. Pode referir-

se também aos tropeços e as armadilhas da vida. Pode-se “cair no mundo”, no limbo, em 

buracos ou simplesmente de escadas. Caíram o anjo Lúcifer, Adão e Eva, Cristo. Os Titãs, Ícaro 

e Orfeu. Caem os impérios, as epopeias, os heróis. Caem os sonhos de progresso da 

humanidade. Cai todo aquele que um dia nasceu. A Queda é símbolo da morte, como também 

da vida. Nesse sentido, é uma experiência universal: coletiva e também pessoal.  

As quedas que estão nos primórdios da imaginação humana servem de premissa para 

compreender a natureza ambígua da vida humana. Por isso, sem descartar nenhuma delas, 

teremos como base para nossa análise a narrativa que está nos livros 2 e 3 do Gênese, que conta 

a história do pecado cometido pelo primeiro casal humano, e as duras consequências desse ato, 

resumidas no episódio da expulsão do Paraíso e, assim, no início da história humana.  

Parece-nos coerente afirmar que o mito da “Queda do Homem” refere-se a uma 

mudança no comportamento humano, deixando o estado de inocência e obediência para 

adentrar o estado de culpa e desobediência. Nesses termos, é possível compreender a Queda 

como chave simbólica que, ao longo da nossa história judaico-cristã, tenta explicar a 

experiência original do erro e do mal. Estas experiências são portanto inerentes a todo e 

qualquer humano, pois fazem parte da condição para o nascimento. 

É preciso destacar que a natureza ambígua do mito guarda esta contradição: “conspira 

no próprio cerne da Realidade pelo seu retorno ao paraíso originário, ao mesmo tempo que nos 

aponta para a fratura operada nessa mesma Realidade” (MONTEIRO, 2003, p. 15). Nesse 

sentido, o mito da Queda se caracteriza como uma narrativa capaz de reproduzir o conflito, o 

drama e a tensão que caracterizam a existência e o devir humano. Reflete o surgimento do mal 

e do erro, e a necessidade de reparar esse erro, já no princípio e origem humana. Sendo assim, 

graças a sua ambiguidade e paradoxo, evidencia-se como o mito barroco por excelência.   

A história de Adão e Eva, expulsos do Jardim do Éden depois de não resistirem à 

tentação da Serpente e provarem do fruto proibido, surge na literatura através da Bíblia. Mas 

foi retomada por vezes na literatura. Paraíso Perdido, de Milton, conta a história cristã da 

“queda do homem”. Vejamos a primeira estrofe: 
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Do homem primeiro canta, empíria Musa, 

A rebeldia – e o fruto, que, vedado,  

Com seu mortal sabor nos trouxe ao Mundo 
A morte e todo o mal na perda do Éden, 

Até Homem maior pôde remir-nos  

E a dita celestial dar-nos de novo. 

(MILTON, 1952, p. 5) 

  

Nestes versos está contida a essência do mito da Queda: sua causa, “a rebeldia”; o 

motivo, “o fruto”; as consequências, “a morte e todo o mal”; e a transcendência como religação 

ao poder divino através da via crística, expressa nos dois últimos versos.  

O tema da Queda reaparece em diversas obras do século XIX e XX, como por exemplo: 

no poema de Lamartine, La Chute D’Un Ange: o homem como anjo decaído recordando o céu; 

no Altazor de Vicente Huidobro: a queda de paraquedas, a queda proposital que é também 

ascensão, a queda no espaço aberto e queda dentro si mesmo, queda e voo pelo espaço da 

linguagem; em Finnegans Wake, de Joyce, a queda da escada do pedreiro Tim Finnnegan; 

Albert Camus, no romance La Chute, reflete a condição culpada do ser humano através do 

dramático monólogo de um advogado; e ainda, no romance O Anjo, do próprio Jorge de Lima, 

a queda do personagem denominado Herói, que tinha como melhor amigo o Anjo, relata a 

situação acidental e frustrada do homem na existência aparentemente banal e niilista. 

 

 

4.5 A QUEDA NA INVENÇÃO DE JORGE DE LIMA 

 

 

Bastante elucidativo para compreensão da obra final de Jorge de Lima, o mito de Orfeu 

ganha ainda mais força interpretativa ao mesclar-se a outra importante referência mítica: a 

Queda do Homem. Assim, se quisermos compreender melhor a mitopoética de Invenção de 

Orfeu, é necessário que reconheçamos esse mito que, como Orfeu, apresenta em si mesmo a 

origem das experiências de separação, sofrimento, nostalgia e possível transcendência, pois 

estes são, indubitavelmente, os principais assuntos da obra. Corroborando o projeto barroco de 

sua poesia, o poeta foi buscar no panteão da mitologia clássica o principal personagem de sua 

epopeia-lírica, e na mitologia que está no cerne da cultura cristã ocidental, o principal tema.  

Em Invenção de Orfeu o mito bíblico aparece fragmentado e em forma de alegoria, com 

uma importância fundamental para a revelação do pano de fundo onde tudo no poema acontece. 

O mito da Queda é o mito que associa o surgimento do mal diretamente à criação do homem. 
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Adão é o arquétipo de todo ser humano. Em Invenção de Orfeu, é, portanto, o mito do homem 

que, iniciando a história pelo erro e pela culpa, busca agonicamente, o regresso para o tempo e 

o espeço perdidos.  

As quedas no poema podem ainda nos remeter a Lúcifer, arquétipo do mal e da rebelião, 

lançado do empíreo por sua desobediência. Ou ainda, pode remeter à queda gnóstica da alma, 

que é a queda da própria divindade, sua divisão em duas partes (ELIADE, 1979). Mas, como 

dissemos anteriormente, não é somente a essas quedas inscritas no imaginário cristão e gnóstico 

que o poeta se refere. As quedas – embora todas se relacionem com aquelas primeiras – 

acontecem em diversos âmbitos. Nesse sentido, visto na mitologia grega, por exemplo, pode 

aludir também à queda dos Titãs ao devorarem Dionísio, ou a queda de Ícaro, tentando voar 

perto do sol, ultrapassando os limites dados por seu pai, Dédalos. “As quedas seculares”, nas 

palavras do poeta (LIMA, 1997, p. 724). 

Em Invenção de Orfeu, nem sempre a Queda remete ao signo da desobediência e do 

castigo. Há também a Queda como aspecto de iniciação e libertação, nesse caso comparada as 

descidas de Cristo à terra dos homens, e Orfeu ao mundo dos mortos. Ou, como já mencionado, 

pode ser um evento acidental, ou provocado. Além disso, a obra de Jorge de Lima refere-se em 

muitos momentos à queda dos valores humanos na modernidade, da falácia do projeto humano 

de progresso. A queda do ser como ente individual reflete a despersonalização e fragmentação 

do sujeito. A queda é a própria história dos homens, portanto, a vida é uma constante queda.  

Uma das primeiras aparições do mito no poema acontece numa passagem do primeiro 

canto. Na estância V, o poeta compara a si mesmo com o “impenitente arcanjo renegado”, 

fazendo alusão a Lúcifer, o anjo da luz e ao seu persistente e renovado crime. Logo em seguida, 

apresenta o homem tentando livrar-se de sua “lerdice postedênica”, através da negação dos 

“sentidos comuns”, evocando a “mão inexistente” para conduzir seu canto. 

Em outro trecho, a fábula que o poeta conta guarda como fonte de sua narrativa o ato 

divino da expulsão do Éden, o percurso do homem sob as agruras e dificuldades, mas buscando, 

através de um ato de reconciliação com as coisas e os seres, representar a voz do sofrimento, e 

depurá-lo em canto, em poesia: 

 

  Novamente eis que a fábula prossegue 

com a absorvência das forças tresbordadas 

e inadvertida fonte derramando-se; 

aparecida fonte sob e sobre, 
ouvindo, refletindo, lamentando-se, 

mas sempre com um canto cego na garganta 

e as muralhas das margens escondidas. 
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E vão com ela os movimentos todos 

e as  alucinações desesperadas, 
e a existência dos mortos atirados, 

e a correnteza das ações falhadas. 

Enfim comédia lívida e cortejo, 

enfim tardia, enfim perplexidade, 
calcomania funda em sangue alado. 

 

Para levá-la as mãos do sonho arderam 
incandescendo a fronte despenhada, 

amou seus vales frios mas crispados 

com voz humilde e boca pressagiada 

revolveu-se em moinhos, fez-se filha 
dos silêncios largados e dos signos, 

recebeu os lamentos pensativos. 

 
Este é o curso impreciso e calendário 

participante e ouvido deslumbrado; 

a cadência do mundo o precipita 
numa história perdida mas lembrada, 

talvez despossuída, talvez nada, 

talvez um sabre abandonado no 

tempo – nosso castigo hoje e amanhã. 
(Canto I, estância XXXVI, p. 552) 

 

É esse ambiente que Jorge de Lima escolheu para seu poema. O mundo como 

continuação da irrefletida ação do homem. Ao mesmo tempo palco da desgraça humana e da 

busca da graça divina. “Comédia” que remete ao céu e assim ao divino. Mas também canto de 

lisonjeio e acompanhamento. A vida é um caminho que não se conhece com exatidão, mas que 

o poeta rememora no mito da “história perdida”. O poema remete à poesia como continuação 

da força da criação, que transborda infinitamente e que o poeta absorve. Canto de quem ouve a 

voz coletiva, reflete-a e lamenta a condição humana. Assim, “as mãos do sonho” que “arderam”, 

são as mãos do poeta ao passo que aparavam as lágrimas do homem caído. 

Na última estrofe dessa estância, Jorge de lima alude à possibilidade de regresso ao 

tempo e espaço perdidos, mesmo diante de um caminho corrompido: 

 

[...] 

 

Vá que dessa danada travessia 
nasça a canção contínua. Desespero 

dessa alegria triste, vão consolo. 

Irada explicação que não conforta 
a ave suja do pó que cobre o mundo,  

e que para limpar-se desse pó, 

morre lavada pela tempestade. 
(Canto I, estância XXXVI, p. 555) 
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A Queda, como “danada travessia”, aparece como possibilidade de transformar a vida 

em poesia, embora “vão consolo” e “desespero dessa alegria triste”, pois o poeta conhece a 

impossibilidade da realização completa do ser-humano como ser reintegrado ao divino. Típico 

da poesia barroca, e de todo o poema de Jorge de Lima, o paradoxo mais uma vez serve de 

síntese que abarca os contrários.  

Interessante perceber como o paradoxo está evidente em todo o poema. No excerto a 

seguir, a situação da Queda se inverte. Percebemos a queda do reino celeste sobre os homens. 

Nestes versos, não é o homem mas o próprio céu quem cai. Penetrando ou unindo-se a tudo, 

numa conotação positiva. Ou então, ao contrário, numa conotação negativa, perdendo-se o que 

ainda havia de divino no celestial:  

 
[...] 
mais baixa que Veneza o empírio desce, 
estrelas caem, desmembra-se o montante, 
a armila ardente achata-se e decresce; 

[...] 

(Canto I, estância XXXVIII, p. 559)  

 

 É raro o momento em que Jorge de Lima faz uso dos mitos de maneira apenas descritiva, 

reproduzindo a narrativa mítica tal qual os dicionários de mitologia ou a literatura clássica. Em 

Invenção de Orfeu as referências míticas se mesclam, multiplicando a possibilidade 

interpretativa do seu conteúdo. Por exemplo, pensemos em Orfeu, o herói do poema, que tem 

no enredo de sua história um desfecho trágico – pois apesar de conhecedor dos mistérios, e 

apesar da habilidade com a voz e com a lira que cativaria até bestas e demônios, perde Eurídice, 

sua metade, sua musa inspiradora, para a morte. E depois segue, ele próprio, para a violenta 

morte. Orfeu então representa a perda, a separação, a desolação, o desespero, a morte, a 

fragmentação e a transfiguração depois da morte. Quando mesclada ao mito da Queda, o cenário 

ganha em multiplicidade e complexidade. E, ao ser confundido, ou fundido, ora com Adão, ora 

com Cristo, ora com Caim, o Orfeu de Jorge de Lima, assim como Eurídice transfigurada em 

Eva, temos novamente um procedimento barroco operado pelo poeta artífice da escuridão.  

 

Retumbaram girando, parecendo 

rosa de dores desassossegada. 

Colhido então de fundo aturdimento 
caí, qual ser em Ícaro tornado. 

 

Desci destarte ao círculo decrescente 

que distâncias menores compreendia. 
Ouvi os que viviam no ódio horrendo 

injuriando ao Senhor que o permitia. 
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E agora era Rosália que agitava 

o canteiro de lumes circunsoantes 

no limite em que a esfera se ocultava. 
 

E Circeia que vinha com os cavalos 

rodar no picadeiro os membros móveis 

em seu circo de touros marialvos. 
(Canto IV, estância XXV, p. 638) 

 

Neste soneto, mais uma vez, mesclam-se elementos da mitologia grega: Ícaro, Orfeu, 

Circe; com outros da mitologia cristã: ciclos infernais, o Senhor, Rosália. A queda do poeta se 

torna mais complexa. A descida remete aos ciclos infernais descritos por Dante. Remete 

igualmente à descida ao mundo dos mortos realizada por Orfeu. Rosália foi uma nobre virgem 

de Palermo (Sicília) tornada santa da Igreja Católica na Idade Média. Seu nome resulta da 

contração dos nomes "Rosa" e "Lilia" (Lirium). Segundo a tradição católica, pertencia a uma 

nobre família normanda, descendente de Carlos Magno. Circeia era, na mitologia grega, uma 

feiticeira, filha do sol. Nome vulgar de planta, igualmente conhecida como erva-das-feiticeiras, 

mandrágora, “segundo crenças populares, nasce do esperma de um enforcado, sob o patíbulo”22, 

usada como remédio, em práticas mágicas e também como afrodisíaco, contém propriedades 

alucinógenas. Símbolo da magia amorosa e da fecundidade. Nesse retrato onírico, uma santa e 

uma feiticeira parecem acalentar o poeta em sua descida arquetípica. 

O poeta “flagelado de quedas” (LIMA, 1997, p. 778), neste outro trecho, não parece 

remeter a Queda diretamente ao crime primordial. Mas a outro crime que se liga subjetivamente 

àquele: 

 
Contorno exterior, 

O crime muito brando, 

A queda da janela, 
Os pés acorrentados, 

O frito sem garganta, 

O túnel sem ruído, 

A noite vertical, 
Consinto em deserdá-los. 

(Canto IV, estância VII, p. 622) 

 

A queda da janela faz referência ao personagem central do romance O Anjo sobre o qual 

Ivo Barbiere disse em posfácio esclarecedor: 

 

[...] nada é acaso, cenas e episódios dispõem-se numa trama de articulações que 
conferem sentido intelectualmente elaborado à particularidade de cada coisa e 

de cada acidente. Escorregar numa casca de banana e cair esborrachado na rua, 

                                                             
22 LEXIKON, Herder. Dicionário de símbolos. São Paulo: Círculo do Livro S.A. S/D. p. 133 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Palermo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sic%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Normandos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Magno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
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como ocorre com Herói, transcende a banalidade do ato para inserir-se no plano 

geral de significação da obra que desdobra em vários episódios o motivo mítico-

religioso-existencial da queda.” (BARBIERI, 1998, p. 81) 

.  

Há também na Invenção de Orfeu referência a queda da própria palavra: “Que as 

palavras também com Adão caíram” (LIMA, p. 789). Em outro excerto, a Queda acontece junto 

às vozes de Deus: 

 

[...] 

Para cair, seus gritos ecoaram 

Dentro de mim; clamores desafios  
Reboam ainda hoje nesses ares 

– inumerável fronte a desse deus. 

[...] 
(Canto V, estância III, p. 644) 

 

Sobre isso, Walter Benjamin, em seu Escritos sobre mito e linguagem, afirmou que a 

“palavra humana” nasceu concomitantemente ao pecado original (2011, p. 67). A palavra desceu 

então do âmbito divino, órfico, que nomeia, para o lugar humano, de separação entre o nome e 

as coisas. No mundo da representação, do espelho. 

É possível também interpretarmos, como quer William Blake (2009) em sua leitura do 

Paraíso Perdido, que a rebeldia não foi contra a harmonia divina, mas contra a tirania e a 

hierarquia que privavam o homem de se reconhecer também, não só como criação, mas como 

constante criador do mundo.  

Neste outro trecho, a desobediência aparece como natural do ser-humano. Mais uma vez 

lembramos William Blake (2009), que interpreta a desobediência em Milton como o romper 

dos grilões da tirania celeste. Numa visão gnóstica da queda. A queda cósmica. Nesse caso, a 

queda é a fuga da prisão de um falso deus.  

 

Quedo-me pois demarcado 
amando desobediência, 

queria ser replantado 

em ermo de experiência. 

[...] 
(Canto V, estância XIII, p. 652) 

 

 A história humana, permeada pelo erro, por intrigas e disputas, por mentiras e acúmulo 

de riqueza, por infâmia, intolerância e guerras, é o cenário onde o Orfeu da Invenção se 

movimenta, onde Orfeu canta, e onde agoniza: 

 

[...] 

Em luz escurecida, chameada 
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em voz sucumbo-me, desvaneço-me, 

ó fábula sem fim, reiniciada. 

Luz de Deus, me perdoa. Não sou. 
Pretendi. Disfarçaram-me em Lúcifer. 

Sou teu filho vencido, tombado 

em chão de ilha, cercado por faces 

que me espreitam tenazes e duras. 
[...] 

(Canto VI, estância III, p. 662) 

 

 Nestes versos o poeta, mais uma vez confundido com Lúcifer, aparece vencido pelas 

agruras da vida, pela injustiça dos homens, pela repetição da roda da fortuna, do destino da 

humanidade. Pedindo perdão pelos constantes e repetidos erros antes e depois da queda, antes 

mesmo da humanidade. 

 Mas Jorge de Lima, que fez Orfeu negar o canto, e o fez dançar se metamorfoseando 

perpetuamente, saberá rir de si mesmo e de tudo, e rir em voz alta, rir da própria Queda:   

 

[...] 
Foi hoje a migração, hoje as trombetas,  

Hoje os despenhos, hoje as gargalhadas, 

As gargalhadas, oh! As gargalhadas! 
(Canto VI, estância V, p. 663) 

 

Percebe-se que o mito da Queda é o “grande drama que atravessa o poema de ponta a 

ponta” (1997, p. 65), como disse o próprio autor. E é fácil constatar isso, pois sobram menções 

e alusões, sejam diretas ou indiretas, seja sobre a Queda original, ou apenas reflexos dela nos 

tempos. Assim, a relação de Jorge de Lima com o mito se dá em um nível de profundidade 

maior que o da relação literária e intertextual.  

Nossa hipótese é a de que tanto o mito de Orfeu quanto o mito da Queda, enquanto 

categorias arquetípicas, oferecem a Jorge de Lima o ideal, ao mesmo tempo desejado e 

inalcançável, que impulsiona sua atividade poética. Nesse sentido, elevam-se à condição de 

fonte de visão de mundo e da poética limiana, tão marcadas pela síntese dialética entre sagrado 

e profano, entre a transcendência e a consciência humana da efemeridade do ser. 
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5. A UTOPIA REALIZADA  

 

No fundo de cada Utopia não há somente um sonho, há também um protesto. 
 

Oswald de Andrade 

 

 

A Invenção de Orfeu é sem dúvida a realização de uma utopia: a do poeta Jorge de Lima. 

Segundo Murilo Mendes (1997, p. 124), a obra é uma “revisão total das possibilidades do 

homem em face da natureza e do desconhecido”. Entendemos que a Invenção reflete uma 

concepção sagrada da vida e da poesia, em oposição à sordidez em que vive o homem da 

modernidade.  

A importância dada à imaginação, à fantasia, ao sonho, pode fazer pensar que com essa 

obra o poeta pretende evadir-se da vida concreta. No entanto, a poesia de Jorge de Lima se 

constitui na vontade de adentrar profundamente na vida, uma necessidade de explorar todas as 

possibilidades e liberar todas as potências do espírito criador. A utopia em Invenção de Orfeu 

não significa fuga da realidade, nem somente negação desta, mas, sobretudo, intenta revelar a 

amplitude do real por meio da linguagem.  

Inventada no século XVI por Thomas Morus para nomear uma ilha idealizada, a palavra 

utopia significa o “não-lugar”, a partir do grego óu, “não”, mais topos, “lugar”. Mas a ideia de 

um sítio que abrigue uma sociedade justa, harmônica e estável já existia desde os gregos 

antigos, remetendo à Idade de Ouro descrita na mitologia grega, assim como à República 

idealizada por Platão. No imaginário judaico-cristão, o Éden e a nova Jerusalém descrita no 

livro Apocalipse representam esse lugar ideal. No medievo, A cidade de Deus de Santo 

Agostinho recupera a ideia de um lugar perfeito, âmbito de transcendência dos homens.  

A partir das cartas de Américo Vespúcio, principal influência de Thomas Morus na 

concepção de sua Utopia, inicia-se o que Oswald de Andrade denominou de “Ciclo das 

Utopias”, que se encerra com o Socialismo Científico de Marx e Engels. A utopia, que trazia 

em sua raiz a marca do projeto irrealizável, e que servia como negação e crítica do poder 

vigente, a partir do século XIX, com o Manifesto Comunista, aspirava a realização concreta 

numa sociedade justa e igualitária. No entanto, a ideia de perfeição, de um lugar ideal, culminou 

nas ideias fascistas de governos totalitários, representados pelo nazi-fascismo e pelas mais 

diversas ditaduras do século XX. Nesse sentido, inverter-se-ia sua compreensão inicial criada 

por Morus, de negação e “crítica das medidas políticas absolutistas (ANDRADE, 2001, p. 

224)”. 



85 
 

Em sentido amplo, o termo utopia refere-se, portanto, à ideia de um lugar imaginário, 

onde a sociedade seria regida por uma ordem prática do mundo, comprometida com o bem-

estar da coletividade. Manifestou-se inicialmente na literatura, caminhando para a tentativa 

frustrada de realização concreta.  

A utopia de Jorge de Lima apresenta diretas relações com os tipos de utopias mais 

diversos. Todo o projeto poético da Invenção parece estar assentado numa utopia, pois é a busca 

de um tempo-espaço ideal. De outro modo, pretende ser a expressão de uma viagem utópica 

por toda a história do homem, ao mesmo tempo que intenta abarcar “o cotidiano, o natural, o 

preternatural, o sobrenatural e angélico (LIMA, 1997, p. 63)”.  

Como exemplos nítidos de projeto utópico podemos elencar: a utilização dos mitos de 

Orfeu e o mito da Queda expressando a tendência de realizar-se a partir de arquétipos ideais; a 

recriação do gênero épico na poesia através de uma epopeia-lírica; criar uma obra movida pela 

síntese dialética da conciliação de forças aparentemente contrárias e opostas; criar uma ilha sem 

tempo e sem espaço.  

A utopia de Jorge de Lima manifesta-se a partir de uma viagem. Dentro dessa 

perspectiva, é importante ressaltar que a viagem acontece essencialmente através do 

movimento. Mesmo que seja o movimento de ideias e pensamentos, para o caso da viagem 

interior. É relevante perceber que a ideia de viagem em Jorge de Lima tanto remete às viagens 

literárias, quanto às fabulosas e às reais. E faz, através daquelas, referências às viagens 

interiores, metáforas da busca do autoconhecimento.  

Dentro dessa diversidade semântica da ideia de viagem, talvez o mais importante sentido 

que adquire na obra de Jorge de Lima, é o de ruptura com o espaço e o tempo convencionais. 

Invenção de Orfeu reelabora esses dois elementos, redimensionando-os a partir da própria 

individualidade do poeta, pois a viagem não quer mais significar apenas a conquista de novos 

espaços mas, sobretudo, pretende realizar uma viagem através da linguagem. 

As sociedades utópicas muitas vezes foram representadas por ilhas imaginárias. A ilha 

servindo como metáfora do isolamento, de lugar geograficamente afastado, cercado pelo mar, 

protegido, como também refletindo o fragmento do imaginário coletivo, do mito do paraíso 

perdido. O poeta descreve assim sua utópica ilha: 

 
ideal-real, porque não existe geograficamente (toda a geografia do poema é 

inespacial), mas real, porque ao contrário da de Thomas Morus, onde os seres 
são perfeitos, nesta há miséria, sofrimentos, guerras. É uma ilha que tem um 

subsolo e um supersolo. O poema abrange o cotidiano, o natural, o 

preternatural o sobrenatural e o angélico. (LIMA, 1997, p. 63). 
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O poeta cria a ilha e ao mesmo tempo percorre em seu entorno, revelando-a nas suas 

múltiplas realidades: “geográfica, histórica, filosófica, psicanalítica e poética”. Superpõe os 

mais variados discursos, criando um espaço textual que é a sua ilha-poema, manifestação do 

Ser em sua plenitude poética. 

Portanto, conforme Gilberto Mendonça Teles (apud CAVALCANTI, 2007, p. 206), a 

palavra “ilha”, utilizada pelo poeta inúmeras vezes em seu poema, pode ser lida tanto no sentido 

de acidente geográfico, em referências históricas à Ilha de Vera Cruz (antiga denominação do 

Brasil); como também, pode referir-se à imagem de Portugal, ilha dentro da Europa, ou à 

imagem do próprio Brasil, ilha dentro da América Latina, passando pelas conotações de ilhas 

fabulosas na antiguidade e no período medieval e pelas idealizações utópicas dos filósofos do 

humanismo, até chegar às conotações simbólicas do paraíso, lugar edênico, aproximando-se 

aos poucos da ideia de um “não-lugar” da poesia.  

A ilha forma a imagem fundamental, que representa a estruturação do poema em relação 

à busca empreendida pelo poeta, de reencontrar a eternidade perdida com a queda do homem. 

São exemplares as citações que o poeta usa como epígrafes: três excertos do livro I Reis23 e um 

trecho do profeta Isaías, e ainda uma citação em francês do texto Onirocritique de Apollinaire. 

As epígrafes parecem antecipar os métodos de composição do poema: 

 
E, Quando a casa se edificava, faziam-na de pedras lavradas e perfeitas; e não 

se ouviu martelo nem machada, nem instrumento algum de ferro, enquanto ela 
se edificava.  

III REIS, 7 

 

E revestiu com tábuas de cedro os vinte côvados a partir do fundo do templo, 
desde o pavimento até ao mais alto, e destinou-se para a casa interna do oráculo, 

ou Santo dos Santos. 

III REIS, 16 
 

Lavrou também nas superfícies, que eram de bronze, e nos cantos, querubins, e 

leões, e palmas, apresentando como que a figura de um homem em pé, e com 
tal arte que não pareciam gravados, mas sobrepostos ao redor. Deste modo fez 

dez bases do mesmo molde da mesma medida, e de escultura semelhante. Fez 

também dez bacias de bronze, cada uma das quais continha quarentas batos, e 

era de quatro côvados; e pôs cada bacia sobre cada uma das dez. E, das dez 
bases, pôs cinco na parte direita do templo, e cinco na esquerda; e pôs o mar na 

parte direita do templo entre o oriente e o meio-dia. 

III REIS, 36, 37, 38 e 39 
 

Eu anuncio coisas novas, ilhas cantai um canto novo. 

9. ISAÍAS, XLII, 10 

                                                             
23 Na epígrafe aparece a nomenclatura III Reis. Isso deve-se à tradução do grego e do latim que coloca os livros I 

e II Samuel (no original hebraico) como I e II Reis e o habitual I e II Reis (no original hebraico) como III e IV 

Reis. 
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J’étais ganté. Les insulaires m’emmenèrent dans leurs vergers pour que je 

cueillisse des fruits semblables à des femmes. Et l’île, à la dérive, alla combler 

un golfe où du sable aussitôt poussèrent des arbres rouges. Une bête molle 
couverte de plumes blanches chantait ineffablement et tout un peuple l’admirait 

sans se lasser. Je retrouvai sur le sol la tête faite d’une seule perle qui pleurait. 

Je brandis le fleuve et la foule se dispersa. Des vieillards mangeaient l’ache et 

immortels souffraient pas plus que les morts. Je me sentis libre, libre comme 
une fleur en sa saison. Le soleil n’était pas plus libre qu’un fruit mûr. Un 

troupeau d’arbres broutait les étoiles invisibles et l’aurore donnait la main à 

la tempête. Dans les myrtaies, on subissait en chantant. Des hommes naquirent 
de la liqueur qui coulait du pressoir. Ils brandissaient d’autres fleuves qui 

s’entrechoquaient avec un bruit argentin. 

GUILLAUME APOLLINAIRE 

IL Y A – p. 240, 241 – Oniricritique 
      (LIMA, 1997, p. 507) 

 

Jorge de Lima utiliza os excertos bíblicos de maneira a propor um projeto de construção 

do seu texto poético. Nas epígrafes, já estão prenunciados o caráter monumental da Invenção, 

o labor poético sem esforço, a religiosidade e as inquietações metafísicas, as relações dialéticas 

entre espírito e matéria – e, sobretudo, a modernidade; o versículo de Isaías, sutilmente 

modificado, sublinha: “Eu anuncio coisas novas, ilhas cantai um canto novo”. Esta última 

citação bíblica une-se ao fragmento de Apollinaire, em que a ilha, metáfora do poema, é 

definida como “inefável” e o canto se encontra “à deriva”. Descreve a comunhão entre pessoas 

que vivem felizes e em harmonia com a natureza; seu título inegavelmente revela, a partir de 

sua sonoridade, a semelhança com a palavra portuguesa: Ilha. 

Há também o sentido religioso do vocábulo “ilha”, que remete, segundo Cavalcanti 

(2007), a lugares que precisam ser “evangelizados”. De outro modo, pode significar, 

metonimicamente, a imagem do próprio homem. Como veremos em muitos momentos, esta 

imagem bíblica será referida, em Invenção de Orfeu, principalmente no que diz respeito ao 

desejo do poeta em encontrar a harmonia perdida com a queda. 

Como dito anteriormente, a ilha no poema de Jorge de Lima é múltipla e abriga uma 

diversificada significação: não tem localização fixa, pois é “de aquém e além mar” (I, I); está 

no homem: “A ilha ninguém a achou/porque todos a sabíamos” (I, II); é onírica: “Desse leite 

profundo emergido do sonho/coagulou-se essa ilha” (I, XVI), é poética e é utópica: “Quem vos 

mandou inventar índios... Morus,/ilhas escritas, Morus, ó Morus?” (I, XXXI); é fonte da poesia: 

“As fontes dulçurosas desta ilha” (II, XIX); é circular (“Que é uma ilha senão um círculo” (IV, 

XXIII); representa o homem barroco, o homem em conflito: “os infernos de ilhas 

solitárias/abandonadas aos inquietos ventos” (IV, XXVIII); é a própria viagem do poeta: 

“Viagem e ilha/ a mesma coisa” (VII, II); é o poeta em comunhão com as coisas e seres: 

“Maduro pelos dias, vi-me em ilha, porquanto/como conhecer as coisas senão sendo-as” (VII, 
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XIV); etc. Desse modo, enfatizamos que nas múltiplas significações da ilha se destaca o desejo 

do poeta de encontrar a união entre os homens para que possa haver uma futura comunhão 

universal. Seu desejo é, pois, reconquistar o paraíso perdido através do natural, do sobrenatural, 

de Deus e na soma de todos os tempos (passado, presente e futuro). 

O primeiro canto da Invenção de Orfeu é denominado “Fundação da Ilha”, e o termo 

“fundação” manifesta a pretensão do poeta em estabelecer os alicerces para a construção de seu 

poema, que expressa a busca de um mundo utópico. Mas trata-se de uma utopia em sentido 

diferente do original; na Invenção de Jorge de Lima, ao contrário da perfeição estática da ilha 

de Thomas Morus, a busca da perfeição poética se dá no movimento. É a busca do “Paraíso 

perdido” ou da origem associada à função utópica da poesia: transformar o mundo, 

transcendendo-o através do imaginário e da criação verbal. 

Nesse sentido, a reconquista do paraíso perdido somente é possível através da palavra, 

da poesia. Por isso, o herói do poema é Orfeu, o primeiro poeta. É ele quem orienta a travessia. 

Portanto, a chave buscada está dentro do próprio herói, é a própria poesia ou a palavra poética. 

Umas das faces da ilha representando o Brasil está na estância III do primeiro canto. O 

poeta faz referência à colonização, época em que o país recebeu muitas vezes caracterizações 

análogas ao mito do paraíso terrestre. Também salienta a maneira como contará a história de 

sua viagem, entre o sono e a vigília; isto é, através da imaginação criadora e do trabalho da 

apuração artesanal do poético. Eis os versos: 

 

E depois das infensas geografias 

e do vento indo e vindo nos rosais 

e das pedras dormidas e das ramas 
e das aves nos ninhos intencionais 

e dos sumos maduros e das chuvas 

e das coisas contidas nessas coisas 
refletidas nas faces dos espelhos 

sete vezes por sete renegados, 

reinventamos o mar com seus colombos, 

e columbas revoando sobre as ondas, 
e as ondas envolvendo o peixe, e o peixe 

(ó misterioso ser assinalado), 

com linguagem dos livros ignorada; 
reinventamos o mar para essa ilha 

que possui “cabos-não” a ser dobrados 

e terras e brasis com boa aguada 
para as naves que vão para o oriente. 

E demos esse mar às travessias 

e aos mapas-múndi sempre inacabados; 

e criamos o convés e o marinheiro 
e em torno ao marinheiro a lenda esquiva 

que ele quer povoar com seus selvagens. 
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Empreendemos com a ajuda dos acasos 

as travessias nunca projetadas, 

sem roteiros, sem mapas e astrolábios 
e sem carta a El-Rei contando a viagem. 

Bastam velas e dados de jogar 

e o salitre nas vigas e o agiológio, 

e a fé ardendo em claro, nas bandeiras. 
O mais: A meia quilha entre os naufrágios 

(Canto I, estância III, p. 511) 

 

Nesta estância, condensa-se a tentativa de representar a recriação da “descoberta” do 

Brasil como a criação de seu poema. A ilha aparece, sua vegetação e fauna, e as “coisas contidas 

nessas coisas”. Com as mudanças acontecendo. Acontecimento que reflete já tantas vezes a 

criação primeira e divina. O mar é linguagem que deve ser reinventada e os navios acostarão 

em novas terras, não as procuradas no oriente, mas as aparecidas ao acaso, “com boa aguada”. 

Tudo no poema é reinventado: “o convés”, “o marinheiro” e a “lenda”.  

Para chegar a esta ilha do início dos tempos, é preciso que o homem, retorne à condição 

primitiva e se desfaça das coisas artificiais do mundo, desnudando-se completamente dos 

valores considerados desnecessários, como demonstra no soneto XXXIII, ainda no primeiro 

canto. O ascetismo como caminho para alcançar a religação:  

 
Tu queres ilha: despe-te das coisas, 

das excrecências, tira de teus olhos 

as vidraças e os véus, sapatos de 
teus pés, e roupas, calos, botões e 

 

também as faces que se colam à 
tua, e os braços alheios que te abraçam 

e os pés que querem ir por ti, e as moças 

que querem te esposar, e os ais (não ouças!) 
 

que querem te carpir, e os cantos que 

querem te consolar, e tantos guias 

que querem te perder, e as ventanias 
 

que não dormem, que batem alta noite, 

tristes, em tua porta, se ressonas 
pois nem o vento, nada te abandona 

(Canto I, estância XXXIII, p.550) 
 

 Este soneto remete à valorização da humildade como virtude através do desnudamento 

do homem das coisas que simbolizam riqueza e vaidade. Interessante notar como ao passo que 

o poeta deve se desfazer das coisas que atrapalham sua “viagem”, essas mesmas coisas não o 
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abandonam. Sendo assim, o poeta remete também para sua poesia: o desprendimento das coisas 

e de si mesmo. 

Jorge de Lima assumiu uma perspectiva “revolucionária” e utópica para a poesia, assim, 

sua poesia expressa a missão de trabalhar para restaurar o mundo decadente, porque “é dever 

do poeta recompor tudo.” (LIMA, 1997, p. 45). Portanto, o papel da poesia em face dos 

sofrimentos humanos do homem barroco é “elevar o nível dos corações, projetar as nossas mãos 

para consolar o distante companheiro aturdido pelas decepções da vida nos quatro pontos 

cardeais” (ibid., p 42).  

 Desse modo, o trabalho do poeta não é apenas o de criar uma ilha, mas de criá-la com a 

força de sua sinceridade vital, de sua comunhão com o todo: 

  

[...] 

Encontrar uma ilha, encontro fácil, 
encontrar a verdade, organizá-la, 

reachar os pedidos enterrados, 

reencontrar Mira-Celi inatingida, 

comunicar-se, dar-se, dividido, 
poeta, artista, santo distribuidor. 

 

A água que pôde ser até dilúvio 
recircunda-nos de ilha. A água tem sede 

da verdade que eu sou, ilha de Deus; 

plantada sobre os mares, sou montanha, 
somos montanhas, vós irmãos em Pedro, 

pedras falantes pelo verbo em Cristo. 

 

Falaremos palavras, pensamentos 
Pensamentos, e então nós subiremos 

Para cima vestidos de vestidos, 

Tocaremos as carnes, sentiremos 
A verdade fugir de nossas mãos, 

E nossas mãos cingirem outras mãos. 

 

Descansai pedras leves sobre nós, 
sobre a nossa quietude, nossa vida 

tão curta, e vós tão grandes, tão idosas, 

tão esperanças, sempre, e eu caridade 
inquieta, transitória, mas capaz 

de consolar-nos dessa espera eterna. 

[...] 
(Canto VIII, p. 701-702) 

 

A Invenção de Orfeu é metapoesia. Nesse sentido, é possível ver que o poema é feito a 

partir de um intenso labor poético; (“Encontrar uma ilha, encontro fácil,/encontrar a verdade, 

reorganizá-la,/reachar os pedidos enterrados,/(...)”); da cristandade do poeta (“da verdade que 

eu sou, ilha de Deus;/(...) pedras falantes pelo verbo em Cristo.”); do sentimento de fraternidade 
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universal (“E nossas mãos cingirem outras mãos.”) e da esperança de retomar a eternidade 

perdida com a queda do paraíso original (“tão esperanças, sempre, e eu caridade/inquieta, 

transitória, mas capaz/de consolar-nos dessa espera eterna.”). 

Para o poeta o retorno ao paraíso se realizará com a quebra das convenções do tempo e 

do espaço; e o passado surge, então, como elemento de revelação e alerta. De uma maneira 

metalinguística, o poeta revela o projeto formal de seu poema e o seu desejo de recriar a utopia 

do tempo paradisíaco: “Nesse poema informe e sem balizas/recria-se uma ilha repetida”.  

Para Jorge de Lima, não há outra maneira de realizar sua utopia poética senão a partir 

do conhecimento das coisas, e isso somente torna-se possível quando o poeta se confunde com 

as coisas que quer conhecer:  

 

Maduro pelos dias, vi-me em ilha, 

 porquanto, 
como conhecer as coisas senão sendo-as? 

Como conhecer o mar senão morando-o? 

Às coisas Deus um dia nos recuou.    

Contemplo as nuvens. Elas me rociam. 
Refletem-se em meu sangue: nuvens e aves. 

A sombra de meus pés reptam-se serpes. 

 
Quantas selvas escondo! Sou cavalo, 

corro em minhas estepes, corro em mim, 

sinto os meus cascos, ouço o meu relincho, 
despenho-me nas águas, sou manada 

de javalis; também sou tigre e mato; 

e pássaros, e voo-me e vou perdido, 

pousando em mim, pousando em Deus e o diabo. 
Nasço floresta, grasso grandes pestes, 

       porquanto, 

jazo em mim mesmo, rejo-me, reflito-me 
Sei dos pássaros, sei dos hipopótamos, 

sei de metais, de idades, aconteço-me, 

embebo-me na chuva que é do céu,  

abraso-me no fogo dos infernos. 
       Porquanto, 

Como conhecer as coisas senão sendo-as? 

Abrigo minhas musas, amam sobre. 
Aflijo-me por elas, sofro nelas, 

Encarno-me em poesia, morro em cruz, 

Cravo-me, ressucito-me. Petrus sum. 
Sou Ele mas traindo-o, mas em burro, 

com esses cascos na terra, e ventas no ar, 

cheirando Flora; minhas quatro patas 

rimam iguais, forradas, alforriadas, 
burro de Ramos, levo sobre o dorso 

Alguém em flor, Alguém em dor, Alguém. 

 
       Contudo, 
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burro épico, vertido pra crianças, 

transporto-as à outra margem, sou Cristóvão 

Colombo, sou columba, Deus Espírito 
que desce sobre o início, sou palavra 

antes de mim, eu evo. Ave Maria, 

Eva sem culpa, tem de mim piedade,  

Pia sacramental de que emerjo ilha, 
– Quid petis ab Ecclesia Dei? 

         – Fidem 

– Fides, quid tibi proestat? 
– Vitam aeternam. 

 (Canto VII, estância XIV, p. 694-5) 

 

É possível perceber essa necessidade do poeta de ser tudo, de confundir-se com as coisas 

e os seres. Assim, o poeta confunde-se com o mito, com o próprio poema, com a ilha que cria, 

com os seres que nomeia. Soma-se a essa ideia a estância XI do canto VI, “representante de 

uma visão retrospectiva que rememora os temas dos cantos anteriores e também mostra a força 

da poesia em sua ubiquidade” (CAVALCANTI, 2007, p. 259): 

 

Um momento há na vida, de hora nula, 

em que o poema vê tudo, viu, verá; 
e a si mesmo, na cera em que se anula, 

sob o fogo dos céus, consumir-se-á. 

 

Há nas fomes dos tempos, uma gula, 
umas vicissitudes, fados, ah! 

Há tempos em que o canto se modula 

sob sibilo de cassandra má. 
 

Vejo morrer, ó céus, em dura lei, 

meus membros, minhas vísceras, meus ossos 
sob as rosas de lava que inventei. 

 

Antes que os lábios, amanhã, ó poema, 

hirtos se calem, vossos, serão vossos, 
esses cantos de renunciação. 

(Canto VI, estância XI, p.675) 

 

 De maneira geral, podemos afirmar que a utopia está na essência da poesia de Jorge de 

Lima. E nesse sentido, somente na poesia a utopia adquire uma realidade possível, tanto como 

retorno ao passado, a um tempo e a um lugar de perfeição, quanto como transcendência do 

tempo e do espaço. Mas é por meio da transfiguração da realidade que a utopia aparece de 

maneira mais evidente na Invenção de Orfeu. Porém, isso não quer dizer que a utopia sirva para 

alienar tanto o leitor quanto o autor da obra, levando-os a uma evasão do mundo real. Ao 

contrário, como dissemos no início do capítulo, a utopia proporciona uma percepção 

aprofundada da realidade, revelando suas nuanças e até mesmo seus erros e defeitos. Nesses 
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termos, podemos concluir que para Jorge de Lima é preciso mudar o mundo por meio da criação 

poética. Nesse sentido, vemos que sua utopia não deve ser vista como desejo ficcional, mas 

como algo que amplia e completa a realidade concreta, apontando o desejo do reencontro do 

homem com seu âmbito divino perdido.  

Vale lembrar que o homem moderno, de acordo com o que nos aponta Cavalcanti 

(2007), criticou e abandonou o projeto cristão da conquista do paraíso através da morte, 

ideologia que prometia recuperar o lugar no além mundo. O século XX teve influências dos 

pensamentos do século XVIII, e suas utopias transformaram-se nas revoluções sociais. Depois 

do “reconhecido fracasso das tentativas modernas de instalar utopias por meio de horrores” 

(ibid., p. 298), esse anseio utópico sofreu uma significativa transformação. Nesse mundo 

caótico, de contínuas transformações sociais, avanços tecnológicos, marcado pela fragmentação 

e até pelo desvanecimento do ser, Jorge de Lima paradoxalmente cria seu poema partindo de 

uma forte inclinação ao ideal do projeto cristão. 

Desse modo, Invenção de Orfeu, como poema barroco, combate a situação inaceitável 

do mundo moderno: por um lado, espelhando sua realidade fragmentada, desprovida de valores 

e utopia; por outro, unindo os fragmentos, revalorizando a vida e oferecendo uma universal 

utopia. Segundo Oswald de Andrade (2011), em seu ensaio, A marcha das Utopias, as utopias 

se ligam diretamente aos projetos barrocos de arte. E se manifestam como crítica à ideologia. 

Nesse sentido, as utopias e o ócio estariam para o Barroco, assim como as ideologias e o negócio 

para o Renascimento. 

Toda a Invenção de Orfeu sugere a tentativa do poeta de atingir uma grande quantidade 

de elementos temáticos e formais, com a intenção de representar a totalidade da condição do 

homem e da poesia. Dessa maneira, um dos aspectos do projeto “utópico” de Jorge de Lima se 

revela na tentativa de envolver toda essa complexidade por meio da união do fragmentário em 

um único poema, através da retomada do discurso épico adensado pelo lirismo com o objetivo 

de reencontrar a unidade perdida por causa da Queda. 

Assim, o poeta, em sua obra, indica um caminho para transformação da situação atual 

do mundo através da estética e visão de mundo do paradoxo como síntese dialética; da 

ampliação do imaginário humano através dos mitos; do redimensionamento do tempo e do 

espaço; da necessidade do sentimento de fraternidade; do autoconhecimento e da visão crítica 

do mundo. Portanto, estes aspectos valorizados pelo poeta compõem parte de um projeto 

utópico necessário para que o homem não sucumba à Queda. Nesse sentido, a utopia de Jorge 

de Lima realiza-se. Pois criado o poema encontrou-se a ilha que contém todo o aparato vital de 

complexidade da existência humana. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

A Invenção de Orfeu segue um curso tortuoso e complexo de reconstrução do poeta e 

da sua poesia, partindo dos elementos da memória individual e da memória coletiva, do resgate 

de temas e mitos pessoais, até os temas da poesia universal e do mito ancestral. O poeta enfrenta 

os mais diversos dilemas e paradoxos da existência em busca de soluções, não excluindo os 

dilemas e paradoxos, mas aceitando-os e confrontando-os com a falsa estabilidade do homem 

moderno. Para Jorge de Lima, Orfeu deve permanecer renovando-se num movimento contínuo 

da poesia e todo o “despojamento do espaço, tempo e corpo tende para a concepção do puro 

espírito capaz de sentir a tragédia da Queda e compreender a tragédia do mundo. O poeta é o 

seu herói (LIMA, 1997, p. 63)”. 

Se a obra, em certo aspecto, remete a um mundo caótico, é porque toda criação supõe 

um caos originário. A partir daí, reordena o mundo numa verdadeira estética da montagem. O 

barroco de Jorge de Lima se alia a uma lógica da imagem, não a uma sequência narrativa. Por 

isso, para revelar as mensagens do poema é possível articular os mais diversos discursos. O que 

aqui articulamos salientou a natureza barroca do poema, desde sua estética até a visão do mundo 

do poeta, fazendo da conciliação dos contrários seu paradigma utópico de realização total da 

vida e da poesia.  

Invenção de Orfeu retrata as ameaças e as inquietações que tomam o homem em sua 

experiência: a morte, a solidão, o medo, o desejo de transcender. Reflete o ser diante de si 

mesmo, das coisas e seres. Para conhecer os homens, os seres e as coisas é preciso, sobretudo, 

conhecer-se. Sendo assim, conforme o poeta, a poesia “é antevisão, profecia e sabedoria (ibid., 

p. 61)”. 

O caminho do poeta para retomar o paraíso perdido após a Queda, parece ser o de 

reinventar toda a história, assim também o próprio paraíso, através da palavra mágica do poeta. 

Além disso, a obra de Jorge de Lima é uma verdadeira exploração pelo mar da linguagem e 

uma celebração absoluta da palavra. É através dela que o poeta busca elevar-se e salvar-se, 

representando o drama humano e tentando transcendê-lo: o poema abrange o “real” e o “supra-

real (ibid., p 63)”.  

Para que pudesse tratar de temas tão antológicos, Jorge de Lima uniu os eventos 

cotidianos aos eventos ocorridos no passado fabuloso e mítico; “pois ao aprendê-los, o homem 

toma consciência de sua verdadeira natureza – e desperta (ELIADE, 1972, p. 119)”. Desse 
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modo, a importância que o poeta atribui ao mito reside sobretudo no ato de reinterpretar a 

relação do homem com o drama primordial que o trouxe à existência. 

 Se para a modernidade o herói morreu enquanto ser individual, como homem eterno — 

depois de sua jornada universal —, o herói sempre renasce. O percurso padrão da aventura 

mitológica do herói é uma exaltação da fórmula representada nos rituais de passagem: 

separação-iniciação-retorno. É essa a mensagem de Jorge de Lima que está tanto no mito de 

Orfeu quanto no da Queda. Ambos permitem ao poema o contato com o sagrado para superar 

a angústia existencial. 

Em seu poema, Jorge de Lima faz dialogarem os poetas antigos com os modernos, a 

Bíblia com a mitologia grega, os sonhos com a história humana. Os versos mais depurados 

unem-se a outros prosaicos. Épica e lírica estão entrelaçadas. É também biografia e testamento. 

Drama fragmentado e bricolagem. O livro é plástico e sonoro. Barroco-Hermético, não obscuro.  

A poesia barroca caracteriza-se pela ruptura com a busca de uma expressão imediata, 

simples, de fácil acesso. Revolve as estruturas comuns. Lança mão de inesperadas criações 

vocabulares, provocando assim uma multiplicidade semântica que se realiza em estruturas 

complexas. Desse modo, em Invenção de Orfeu, a expressão encerra uma plurissignificação às 

vezes desconcertante a quem busque um sentido único do poema.  

Dizer, portanto, que Invenção de Orfeu é obra barroca ou que utiliza o barroquismo, é 

sugerir que comporta uma ampla e complexa estética, e que seu poeta reflete a alma no estado 

angustiado, conflitivo e agônico, mas, além disso, transcendente, expressando uma laboriosa e 

utópica tentativa “de conciliação de dois polos considerados então inconciliáveis e opostos 

(COUTINHO, 1986, p. 21)”.  

Assim sendo, entendemos que a poesia de Invenção de Orfeu apresenta-se como 

necessidade permanente de expressão transformadora e autorreveladora do poeta Jorge de 

Lima. De sua relação com os outros e com o mundo em uma expressão autenticamente barroca. 
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