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Para o Raul, meu professor preferido: 

  

ele é que, sim, do tecido e da vista, tudo me ensina: 
                              tornar-se cortina elétrica, bandolim 

                                                                                                                                   
  

violinista, somos apicultor: ele 
                                                    acariciando o escrito 

                                                                              fez que me rabiscasse  
 
 

                                                     a ferro fundido                                                    
                                                     auaurora 

                                                     as primeiras 
                                                                   palavras 
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RESUMO 

Esta tese intenta investigar, no Livro de sonetos (1949) do modernista brasileiro Jorge de 
Lima, um processo de escrita no qual se daria o uso deliberadamente perverso e 
antiestético da forma fixa como espaço de jogo e/ou campo de batalha entre o logos 
ocidental e um “antilogos” (DELEUZE, 1998), entre um discurso e um contradiscurso. 
Deve-se, para isso, considerar certo desmantelamento da ordem racional-silogística do 
próprio soneto (enquanto amparo organizacional e máscara construída pela 
subjetividade), graças à deriva lógico-formal propiciada pelos aspectos musicais, 
imagéticos e dialógicos com os quais flerta a rígida estrutura de quatorze versos. Tal 
deriva seria deflagrada pelo trabalho, entre oculto e evidente, desse logos outro dentro do 
logos. Numa abordagem nietzscheana da forma (NIETZSCHE, 2010), o apolíneo exala 
de seus poros certo extrato dionisíaco sem o qual jamais poderia se tornar significativo. 
Parte-se, assim, do pressuposto de que o constrangimento da tradição seja especialmente 
favorável ao automatismo psíquico, ao delírio criativo e à espontaneidade, dando ensejo 
a uma escrita experimental e improvisadora de inusitadas descobertas e encontros 
rítmico-sonoros e imagéticos, em perspectiva análoga à escrita automática do 
surrealismo. Esse pressuposto, embora proponha determinada recusa da técnica, apoia-se 
nos autores franceses da OULIPO (“Ouvriers de Littérature Poténcielle”), assim como 
em Timothy Steele (1990), poeta norte-americano ligado à valorização contemporânea 
dos metros como forma de expressão e conhecimento. Visto desse modo, o soneto seria, 
no livro de Jorge de Lima, um microcosmo propiciador da tensão lírica e dramática por 
meio da qual vaga um sujeito múltiplo e errante. Sujeito esse que se constitui como tal 
jogando com a potência e a artificialidade das leis do discurso lógico, surpreendendo-as 
na matemática do estilo como sonoridade anárquica em que as formas se sucedem e se 
perpetuam em devir incessante. Propõe-se, nessa perspectiva, aproximações a ideias 
como a da versificação como encenação e transgressão velada, tomada ao poeta russo 
Velimir Khléibnikov (1987), observando, assim, a imagem do eu-lírico-leitor como 
trágico protagonista de uma poesia pura ou de uma literatura absoluta (CALASSO, 2004). 
Os pressupostos teórico-críticos a amparar a abordagem valem-se, especialmente, de 
noções como a de espaço literário de Michel Foucault (2016), de “estilo antilogos” de 
Deleuze (1998). Tal abordagem, apoiada também em Henri Meschonnic (2009) procura, 
assim, empreender uma crítica anti-métrica à institucionalização do moderno. De forma 
heterodoxa, os fundamentos filosóficos dessa crítica baseiam-se em autores como Byung-
Chul Han (2015), Martin Heidegger (2012) e também em Michel Foucault. Nesse sentido, 
o ímpeto teórico observado no Livro de sonetos é visto como manifestação de uma ars
erotica (FOUCAULT, 2007), para além das delimitações do discurso da instituição
literária. Num drama análogo àquele esboçado por Gottfried Benn (1983), em que o eu
lírico encontra-se em dilacerante conflito com seu tempo, Jorge de Lima, poeta, médico,
político e escritor, encenaria o drama do intelectual de seu tempo, especialmente o drama
do escritor brasileiro aviltado pelo embotamento de uma conjuntura social cientificista e
positivista: patriarcal e avessa aos aspectos mais emancipadores da modernidade.

Palavras-chave: Jorge de Lima. Soneto. Poesia brasileira. Modernismo. Ars erotica. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to investigate, in Livro de Sonetos (1949) by the Brazilian modernist 
Jorge de Lima, a writing process in which the deliberately perverse and unaesthetic use 
of the fixed form would take place as a space for play and/or battlefield between the 
western logos and a "antilogos" (DELEUZE, 1998), between discourse and counter 
discourse. Therefore, it should be considered a certain dismantling of the rational-
syllogistic order of the sonnet itself (as organizational support and mask built 
by subjectivity), thanks to the logical-formal drift provided by the musical, imagery and 
dialogical aspects with which the rigid structure of fourteen verses flirts. Such a drift 
would be triggered by the work, between hidden and evident, of this other logos within 
the logos. In a Nietzschean approach to form (NIETZSCHE, 2010), the apolline exudes 
from its pores a certain dionysian extract without which it could never become significant. 
Thus, it is assumed that the embarrassment of tradition is especially favorable to psychic 
automatism, creative delirium and spontaneity, giving rise to an experimental and 
improvising writing of unusual discoveries, rhythmic-sounding and imagery encounters, 
in a perspective analogous to the automatic writing of surrealism. This assumption, 
although it proposes a certain refusal of the technique, is based on the French authors of 
OULIPO ("Ouvriers de Littérature Poténcielle"), as well as on Timothy Steele (1990), an 
American poet linked to the contemporary appreciation of meters as a form of expression 
and knowledge. In this way, the sonnet would be, in Jorge de Lima's book, a microcosm 
that favors lyrical and dramatic tension through which a multiple and errant subject 
wanders. This subject is constituted as such by playing with the power and artificiality of 
the laws of logical discourse, surprising them in the mathematics of style as an anarchic 
sound in which forms succeed each other and perpetuate themselves in incessant 
becoming. It is proposed, in this perspective, approximations to ideas such as 
versification as staging and veiled transgression, taken from the Russian poet Velimir 
Khléibnikov (1987), thus observing the image of the persona-reader as the tragic 
protagonist of pure poetry or absolute literature (CALASSO, 2004). The theoretical and 
critical assumptions to support the approach make use, especially, of notions such as 
Michel Foucault's literary space (2016), Deleuze's "antilogos style" (1998). This 
approach, also supported by Henri Meschonnic (2009), seeks to undertake an anti-
metrical critique of the institutionalization of the modern. Heterodoxly, the philosophical 
foundations of this criticism are based on authors such as Byung-Chul Han (2015), Martin 
Heidegger (2012) and also on Michel Foucault. In this sense, the theoretical impetus 
observed in Livro de Sonetos is seen as a manifestation of an ars erotica (FOUCAULT, 
2007), beyond the delimitations of the discourse of the literary institution. In a drama 
analogous to that outlined by Gottfried Benn (1983), in which the persona is in 
heartbreaking conflict with his time, Jorge de Lima, poet, doctor, politician and writer, 
would stage the drama of the intellectual of his time, especially the drama of the Brazilian 
writer debased by the dullness of a scientific and positivist social situation: patriarchal 
and averse to the most emancipatory aspects of modernity. 
 
Keywords: Jorge de Lima. Sonnet. Brazilian Poetry. Modernism. Ars Erotica.  
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RÉSUMÉ 
 

 
Cette thèse se propose d'étudier, dans l'oeuvre Livro de sonetos (1949) du moderniste 
brésilien Jorge de Lima, un processus d ́écriture dans lequel serait utilisé de manière 
délibérément perverse et anti-esthétique la forme fixe comme espace de jeu et/ou champ 
de bataille entre le logos occidental et un “anti-logos” (DELEUZE, 1998), entre un 
discours et un contre-discours. Il faut envisager pour cela un certain démantèlement 
de   l´ordre rationnel-syllogistique du sonnet lui-même (en tant que support 
organisationnel et masque élaboré par la subjectivité), grâce à la dérive logico-formelle 
que favorisent les aspects musicaux, imagétiques et dialogiques avec lesquels flirte la 
structure rigide de quatorze vers. Une telle dérive serait déclenchée par le travail, entre le 
latent et l'explicite, de ce logos au sein du logos. Dans une approche nietzschéenne de la 
forme (NIETZSCHE, 2010), l ́apollinien exhale de ses pores un certain concentré 
dyonisiaque sans lequel il ne pourrait jamais devenir significatif. Ce qui repose sur 
l'hypothèse selon laquelle la contrainte de la tradition est particulièrement favorable à 
l´automatisme psychique, au délire créatif et à la spontanéité, donnant lieu à une écriture 
expérimentale et improvisée de découvertes insolites et de rencontres rythmiques-sonores 
et imagétiques, dans une perspective analogue à l'écriture automatique du surréalisme. 
Cette hypothèse, bien que proposant un certain refus de la technique, se fonde sur les 
auteurs du mouvement OULIPO (“Ouvriers de Littérature Potentielle"), mais aussi sur 
Timothy Steele (1990), poète nord-américain lié à la valorisation contemporaine de la 
métrique comme forme d´expression et de connaissance. Vu sous cet angle, le sonnet 
serait, dans le livre de Jorge de Lima, un microcosme favorisant la tension lyrique et 
dramatique dans laquelle divague un sujet multiple et errant. Ce sujet se constitue comme 
tel en jouant avec la puissance et l'artificialité des lois du discours logique, les surprenant 
dans la mathématique du style comme la sonorité anarchique dans laquelle les formes se 
succèdent et se perpétuent dans un devenir sans fin. Dans cette perspective, nous 
proposons de nous rapprocher d´idées comme celle de la versification comme mise en 
scène et transgression voilée du poète russe Velimir Khlebnikov (1987), observant ainsi 
l'image du moi-lyrique-lecteur comme protagoniste tragique d'une poésie pure ou d'une 
littérature absolue (CALASSO, 2004). Les hypothèses théorico-critiques qui sous-
tendent cette approche reposent notamment sur des notions comme celles de l'espace 
littéraire de Michel Foucault (2016), et de “style anti-logos ” de Deleuze (1998). Une telle 
approche, qui se fonde également sur  Henri Meschonnic (2009), cherche donc à 
entreprendre une critique anti-métrique  de l'institutionnalisation du moderne. De manière 
hétérodoxe, les fondements philosophiques de cette critique s'appuient sur des auteurs 
comme  Byung-Chul Han (2015), Martin Heidegger (2012) et Michel Foucault. C'est en 
ce sens que l´on peut considérer l´élan théorique observé dans le Livro de sonetos comme 
un ars erotica (FOUCAULT, 2007), au-delà des délimitations du discours de l'institution 
littéraire. Dans un drame similaire à celui ébauché par  Gottfried Benn (1983), dans lequel 
le moi lyrique est en conflit déchirant avec son temps, Jorge de Lima, poète, médecin, 
politique et écrivain, mettrait en scène le drame de l´intellectuel de son temps, 
particulièrement le drame de l'écrivain brésilien, avili par la morosité d'une conjoncture 
sociale scientiste et positiviste, patriarcale  et revêche aux aspects les plus émancipateurs 
de la modernité. 
 
Mots-clés: Jorge de Lima. Sonnet. Poésie brésilienne. Modernisme. Ars Erotica.  
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                              como teus olhos crescem na paisagem, Jorge de Lima, e como tua boca 
                                             palpita nos bulevares oxidados pela névoa 

                      uma constelação de cinza esboroa-se na contemplação inconsútil 
                                           de tua túnica 

                       e um milhão de vagalumes trazendo estranhas tatuagens no ventre 
           se despedaçam contra os ninhos da Eternidade 

                             é neste momento de fermento e agonia que te invoco, grande alucinado 
                                             querido e estranho professor do Caos, sabendo que teu nome deve 

                    estar como um talismã nos lábios de todos os meninos 
 

Roberto Piva, “Jorge de Lima, panfletário do Caos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Estamos quites, irmão vingador. 
Desceu a espada 
e cortou o braço. 

Cá está ele, molhado em rubro. 
Dói o ombro, mas sobre o ombro 

tua justiça resplandece. 
Já podes sorrir, tua boca 

moldar-se em beijo de amor. 
Beijo-te, irmão, minha dívida 

está paga. 
 

Carlos Drummond de Andrade, “Movimento da espada”. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em 1949, em plena maturidade artística, e após uma trajetória de acirrada busca 

expressiva, marcada especialmente pela ruptura com os moldes parnasianos de sua 

juventude, o poeta modernista brasileiro Jorge de Lima publica o Livro de sonetos. Diante 

disso, seria possível dizer que o outrora “príncipe dos poetas alagoanos” estaria a juntar 

as “duas pontas da vida”, acertando, em certo sentido, as contas com o passado. Isso, 

enquanto exercia a medicina em seu consultório, reduto de intelectuais e artistas na 

Cinelândia, no Rio de Janeiro, dedicando-se, também, às artes plásticas, ao romance, à 

política.  

Semelhante acerto de contas se encontrará, de certo modo, na adoção exclusiva 

dos metros e da forma fixa por parte do poeta enfaticamente versilibrista de obras como 

O mundo do menino impossível, Poemas negros e Túnica inconsútil. Não será, no entanto, 

uma simples mudança de discurso, nem a negação dos propósitos modernistas aos quais 

o poeta se atrelara e veria identificada sua experiência artística. Acompanhada de outras 

empresas nesse sentido, as quais serão marcantes no aprofundamento temático e artístico-

existencial dos poetas da segunda geração do modernismo, o teor de tal retomada não será 

alusivo, de modo algum, ao mero uso daquilo que já não perturbava os autores herdeiros, 

continuadores e sobreviventes da Semana de Arte Moderna de 1922.  

Tendo sido há muito desmantelada a artificialidade e a rigidez da concepção 

métrica e/ou formal do parnasianismo brasileiro, contra o qual se posicionavam os 

modernos, o verso metrificado e rimado não precisará mais recolher-se em posição 

estratégica – já convive, pois, com o verso livre, com o prosaico e coloquial e demais 

conquistas dos iconoclastas de outrora: como que em glosa ao mote do “Prefácio 

Interessantíssimo”, da “Pauliceia desvairada” de Mário de Andrade, a dizer que “o 

passado é lição para se meditar, não para reproduzir” (ANDRADE, 1972, p.29)1. Assim 

é que, de acordo com o que mostra Vagner Camilo (2010) ao apontar alguns modernistas 

classicizados na poesia brasileira do pós-guerra, outros autores, além de Jorge de Lima, 

entre eles Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes e mesmo 

Mário de Andrade expuseram, sem receio, o interesse pelo repertório métrico e o 

 
1 ANDRADE, Mário. Poesias completas. São Paulo: Martins/MEC, 1972. 



18 
 

exercício das formas fixas sedimentadas na poesia em língua portuguesa, especialmente 

o soneto2. 

No caso de Jorge de Lima acontece de o poeta, efetivamente, estar juntando as 

“duas pontas da vida”: em nenhum dos autores acima citados a relação com o 

parnasianismo e com o material relacionado a esse movimento parece ter um significado 

tão intenso e pessoal. A trajetória do autor é, desse modo, marcada por significativas 

transformações, nas quais se poderá ver uma perspectiva cíclica, além da progressão de 

seu trânsito específico. Assim, desde a publicação de XIV Alexandrinos (1914), até a 

adesão ao modernismo, com Poemas (1927), Novos Poemas (1929) e Poemas Negros 

(publicado em 1947, embora escrito durante a fase modernista-regionalista do autor), 

passando pela poesia católica de caráter místico e surreal – sob o imperativo de “renovar 

a poesia em Cristo” – de Tempo e Eternidade (1935) – escrito em parceria com Murilo 

Mendes – e A Túnica Inconsútil (1938), mais a intensificação de tais caracteres místicos 

em Anunciação e encontro de Mira-Celi (1943), tem-se todo um caminho poético pronto 

para encontrar-se com os metros da juventude parnasiana de Jorge de Lima. Forma-se, 

pois, um ciclo completo com a publicação de Livro de sonetos (1949) e Invenção de Orfeu 

(1952)3.  

Pode-se, dessa maneira, situar o percurso do autor com segurança a partir da 

descrição empreendida por Alfredo Bosi: 

 
A primeira impressão que se tem ao percorrer o itinerário poético de Jorge de 
Lima é de uma extraordinária multiplicidade de temas e formas literárias. Poeta 
parnasiano na primeira juventude; modernista de cadências regionalistas 
nordestinas entre o final dos anos 1920 e início dos 1930; programadamente 
poeta religioso, cristão e bíblico, nos anos 1930 e 1940, com originais 
passagens pela poesia do negro; surrealista sui generis, entre barroco e 
simbolista, nos anos 1950... (BOSI, 2016, p.183) 

 

O percurso, metamórfico e em constante deslocamento, imprime à trajetória 

limiana um aspecto labiríntico. As “duas pontas da vida” revelam um autor múltiplo, 

errante, constantemente em trânsito. Diante da impressão dessa “extraordinária 

multiplicidade” Bosi ressalta que, o “intérprete que desejar compreender esses diversos 

campos existenciais e formais” (BOSI, 2016, p.183), deve “perguntar-se: qual a gênese 

 
2 São exemplos os “Sonetos de Oxford”, de Vinícius de Moraes, os sonetos de Claro enigma, de 
Drummond, o livro Sonetos brancos, de Murilo Mendes, o soneto “Aceitarás o amor como eu o encaro”, 
de Mário de Andrade e “Soneto antigo”, entre outros de Cecília Meireles. 
3 Todos esses livros estão reunidos na Poesia Completa. LIMA, Jorge de. Poesia Completa. Organização 
Alexei Bueno. Rio de Janeiro: Aguilar, 1999. 
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existencial de cada um deles? E, em seguida: haveria uma possível unidade de sentido 

subjacente a esse imenso conjunto de expressões poéticas?” (BOSI, 2016, p.183). No 

cerne de tal “esfera das hipóteses hermenêuticas”, Bosi propõe, então, o quadro de uma 

ruptura decisiva que apontaria, enfim, para o início da trajetória do poeta. Naturalmente 

evocativa dos substratos ideológicos do parnasianismo, com tudo que este conotaria de 

conivência com as territorialidades do status quo e de alheamento para com a experiência 

vital da pessoa humana em plagas brasileiras, essa primeira ponta da vida se revelaria 

como algo superficial e antipoético por excelência. Algo com o que o poeta, para ser 

poeta, teria de romper, ao menos na perspectiva do conhecimento crítico da poesia 

conquistado pela modernidade.  

É, pois, delimitada, esta “gênese existencial”, em que a questão da forma 

corresponde liricamente à vida, em sentido muito mais que biográfico: a forma poética 

ganha valor especial ao ser abordada como forma da vida. Marca-se, pois, num trânsito 

de intensa busca literária o “movimento na direção do passado real, vivo, concreto, e não 

de um passado construído pela cultura hegemônica”, o qual “se fez mediante a evocação 

por imagens”. E qual é o instrumento dessa tão significativa “evocação”? Bosi, à medida 

que avança em sua análise, deixa entrever todo o problema formal da poesia de Jorge de 

Lima no cerne da paixão pela linguagem que a caracteriza. Fazendo isso, as questões em 

torno dos aspectos criativos dessa poesia dirigem-se para determinado âmago em que se 

encontram logos e práxis.  

Comentando, assim, a referida conversão modernista de Jorge de Lima, o crítico 

ressalta, sobre as imagens agora evocadas pelo poeta, que “O ritmo destas já não será 

marcado pela isocronia parnasiana, de que o metro alexandrino dos sonetos dera 

exemplo” (BOSI, 2016, p.184). A metáfora do brinquedo aparece, por conseguinte, como 

a mais adequada para figurar a substituição da métrica parnasiana pela pesquisa dos 

ritmos coloquiais da fala e pelo mergulho na própria experiência individual como forma 

de conhecimento. Assim desenha-se, com traços que remontam a infância do menino de 

engenho que foi Jorge de Lima na fazenda de seu pai em Alagoas, aquela necessária 

ruptura que seria a condição mesma para que Jorge de Lima alcançasse a poesia: 

 
O jovem poeta parnasiano dos XIV Alexandrinos, eleito príncipe dos poetas 
alagoanos, vive uma atmosfera literária provinciana, epigônica. A linguagem 
é convencional, toda emprestada dos assuntos e fraseios de uma escrita que se 
repete entre escolar e sentenciosa, sem um sopro de experiência pessoal. Daí o 
significado forte de salto qualitativo que foi a composição de “O mundo do 
menino impossível”, publicado em 1927. A rigor, parecia impossível ao autor, 
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já homem feito, que um menino bem nascido pudesse ter saído do mundo dos 
brinquedos caros, artificiais, de marca estrangeira, e ter imerso a memória nas 
coisas simples do cotidiano da sua infância. No caso, a conversão cultural e a 
conversão existencial coincidiram, o que tornou efetiva a primeira mutação 
poética. Mas o que aconteceu, de fato, foi a drástica substituição dos chavões 
literários por uma entrega do adulto a lembranças infantis. (BOSI, 2016, p.183) 

 

Nessa perspectiva, a nota editorial de Afrânio Coutinho4 presente no volume 1 das 

Obras Completas de Jorge de Lima, publicadas em 1958, enfatiza, também de modo 

decisivo, a ruptura do poeta com os “brinquedos caros” e antigos da métrica e dos 

“fraseios” de cunho provinciano e “epigônico” do parnasianismo. Afirma Coutinho que 

“em 1925” o poeta: 

 
rompe com o passadismo e adere ao movimento moderno. "O Mundo do 
Menino Impossível" é o poema em que primeiro mobiliza os recursos 
renovadores: o verso livre, a linguagem coloquial, a enumeração caótica, o 
repúdio da expressão sublime, os elementos afrobrasileiros, os temas regionais 
e folclóricos, a transcrição do cotidiano, a exibição da ternura e do dengo, os 
motivos brasileiros a olho nu, diretamente, com o que adquire uma espécie de 
carta de autenticidade. (COUTINHO, 1958, p.10) 

 

Segundo o crítico, é essa mudança, portanto, que conduzirá “à posse de uma expressão 

límpida e pessoal na última fase” (COUTINHO, 1958, p.10). As fases da poesia limiana 

são, desse modo, assinaladas por Coutinho como uma espécie de peregrinação do 

parnasianismo ao modernismo regionalista, do catolicismo e misticismo até uma apoteose 

subjetiva de caráter hermético-simbolista.  

Ressalta-se, em suma, que: “Todavia, o mergulho total na subjetividade e na 

poesia hermética efetiva-se com o Livro de Sonetos (1949), passando pelo intermediário 

poema de Mira-Celi, escrito por volta de 1942” (COUTINHO, 1958, p.11). Sob a ótica 

de Afrânio Coutinho, o derradeiro período da obra de Jorge de Lima seria desvelado 

mediante uma progressão de experiências voltada, irremediavelmente, para a infância: 

 
do Parnasianismo ao Neo-simbolismo e ao Expressionismo, passando pelo 
Modernismo regionalista e folclórico, Jorge de Lima foi um poeta em perene 
transformação. A espinha dorsal de sua obra é a recomposição poética da 
infância. As vivências infanto-juvenis estão sempre presentes. O tema da 
infância constituiu a sua preocupação constante, ao lado de outros como a 
província, o pecado, a queda, a carne, a Bem-Amada. Graças à valorização da 
palavra, através de busca ingente, logrou afinal a posse da expressão, na 

 
4 LIMA, Jorge de. Obra Completa. Volume 1. Organização Afrânio Coutinho. Rio de Janeiro: Editora 
José Aguilar, 1958. Para o estudo empreendido nesta tese utilizou-se a edição da Aguilar de 1999 da 
Poesia Completa de Jorge de Lima, tanto para a referência aos poemas, quanto à fortuna crítica. Para as 
referências às Memórias do poeta, e ao ensaio Todos cantam sua terra, ausentes na edição de 1999, 
utilizou-se, no entanto, a edição de 1958. 
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pureza, liberdade e sugestibilidade do derradeiro período (COUTINHO, 1958, 
p.11) 

  

Nessa visada, estilos se sucedem como vivências, a esperarem para ser 

arrematadas no estilo final da experiência. A linguagem de Livro de sonetos e Invenção 

de Orfeu (1952) seria, assim, marcada pela “preocupação da forma”, que “absorve o 

poeta”, que, ainda de acordo com Coutinho: 

 
Muda o vocabulário, a linguagem torna-se mágica, encantatória, sublimando 
os riquíssimos valores musicais, e ampliando a imagística à custa de símbolos 
religiosos e bíblicos. Mesclam-se o universo das coisas visíveis e o das coisas 
invisíveis (COUTINHO, 1958, p.11) 

 

Aportando, então, ao Livro de sonetos, toda a trajetória da poesia limiana, todos 

os estilos, procedimentos e formas empregados, tornam-se, nessa perspectiva, como que 

potencializados sobretudo pelos aspectos sonoros dessa poesia. Dessa maneira, a 

“estranheza semântica” e o “caráter inaudito” (ANDRADE, 1997, p.84) próprios das 

“imagens finais”, da “lírica final” de Jorge de Lima, analisados por Fábio de Souza 

Andrade em O engenheiro noturno (1997), “aparecem combinados à forma clássica, 

forjada em múltiplas variações rítmicas pelo autor”. Nessas “múltiplas variações” 

aparece, assim, a “predileção pelo soneto” (ANDRADE, 1997, p.84).  

Nesse sentido, é interessante perceber, conforme Fábio de Souza Andrade, a 

importância do Livro de sonetos como “espaço de encontro entre os motivos da obra 

anterior e o estilo final” (ANDRADE, 1997, p.85). Nesse encontro, é possível notar ainda 

uma eminente preocupação teórica, já que “No Livro de Sonetos há toda uma série de 

poemas em que Jorge de Lima desenvolve uma arte poética prática da imagem órfica” 

(ANDRADE, 1997, p.84). Tematiza-se, desse modo, “a dificuldade da tentativa de captar 

na forma exata uma imagem complexa da realidade, em fuga na metamorfose constante 

do objeto poético que corresponde à inquietação do sujeito” (ANDRADE, 1997, p.85). 

Junto a isso, considere-se “A presença constante da ameaça da negação, da esterilidade, 

do fracasso, resumidas na imagem da noite sombria” (ANDRADE, 1997, p.85).  

Revela-se, aos poucos, um forte núcleo de contradições e, ao mesmo tempo, uma 

dorida tentativa de unidade. Do mesmo modo como podem estar em desacordo as leituras 

de Afrânio Coutinho e a de Fábio de Souza Andrade, uma com ênfase na sonoridade, 

outra com ênfase na imagética, uma a sinalizar a pureza e a limpidez da lírica final de 

Jorge de Lima, outra a mostrar a negatividade e fragmentação inerente a essa mesma 
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lírica; do mesmo modo há uma tensão contínua de elementos que mostram como o 

encontro das “duas pontas da vida” do poeta dá-se como experiência que recolhe o vivido 

em toda a sua multiplicidade contrastante.  

Desse modo, as metáforas cíclicas e naturais da renovação e do triunfo da vida (e 

o anseio mítico da poesia como infância da linguagem) teriam de lidar com uma enorme 

tragicidade. Esta se encontraria, no caso de Jorge de Lima, na dificuldade de agregar em 

um logos os elementos da própria negação desse logos. É também nesse sentido que, de 

acordo com o percurso aqui apresentado, a maturidade artística, ao que parece, mais 

consciente e crítica de Jorge de Lima, vale-se daquilo que o próprio poeta renegara. 

 Entretanto, a adesão a um ou outro estilo, por assim dizer, é apresentada como 

problemática por Jorge de Lima. Assim, no seu “Auto retrato intelectual”, o poeta afirma: 

 
Acontece que comecei a fazer versos segundo as formas consideradas 
parnasianas, e um desses sonetos, “O acendedor de lampiões”, entrou para as 
antologias e ficou fazendo concorrência à minha verdadeira poesia. Com o 
Modernismo, espíritos imaginosos inventaram mitos sobre a minha 
“conversão”, subestimando o fato de que o meu processamento lírico me 
levaria até uma norma poética mais livre e ampla (LIMA, 1999, p.35). 

 

 Ao que parece, Jorge de Lima rejeita, de fato, o dogma de todo e qualquer estilo. Todo 

material que ele agregaria, pois, em sua escrita, pode estar, desse modo, imbuído de seu 

contrário – da negação de si próprio.  

Apontada por Fábio de Souza Andrade (1997) como persistência da juventude 

parnasiana do poeta, a ser superada pela novidade das imagens insólitas que esta combina 

em si, é como se a adoção, de modo exclusivo, da métrica como instrumento expressivo 

na lírica final de Jorge de Lima sugerisse, sempre, uma espécie de constrangimento. É o 

que se pode depreender da análise de Luciano Cavalcanti5: 

 
Outro ponto importante está na própria forma que escolheu para realizar sua 
expressão poética, o soneto. Forma fixa e sintética em que o poeta luta contra 
as amarras do verso medido, libertando-os com o uso largo da metáfora, de sua 
imaginação, da memória e da ambientação mítica. O soneto pode ser 
encontrado em todo percurso poético de Jorge de Lima, desde os sonetos 
parnasianos, compostos no início de sua carreira poética até os presentes no 
próprio Livro de Sonetos e nos que compõem Invenção de Orfeu 
(CAVALCANTI, 2014, p.455) 

 

 
5 CAVALCANTI, Luciano. “INSPIRAÇÃO, TRABALHO TÉCNICO E MEMÓRIA NO LIVRO DE 
SONETOS, DE JORGE DE LIMA”. In: Letrônica, Porto Alegre, v. 7, n. 1, p. 452-474, jan./jun., 2014 
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Seria possível para o poeta encarar o material métrico, não raro referido como algo 

contrário à sua poesia, como elemento entranhando à própria espontaneidade criativa? 

Perguntado a respeito do “que destino prevê para a poesia”, se “pensa que ela se tornará 

cada vez mais livre, ou a tendência será para voltarmos aos moldes antigos?” Jorge de 

Lima responde: “Fique sabendo que não tenho parti pris contra isso que você chama de 

moldes antigos. Dentro deles se fez muita boa poesia. Mas daí a achar que o que 

caracteriza a poesia são a métrica e a rima, vai uma distância enorme” (LIMA, 1999, 

p.40). Conclui, dessa maneira, o poeta, que tais “ornamentos” “Poderão ser utilizados 

quando ocorrerem naturalmente, espontaneamente, sem nenhuma interferência da 

consciência ou da vontade” (LIMA, 1999, p.41). 

Pode-se ver que, para Jorge de Lima, será esse um dos traços perceptíveis de sua 

“Lírica final” (ANDRADE, 1997). Tanto no Livro de sonetos, quanto em Invenção de 

Orfeu (1952), essa volta às formas fixas parece figurar como uma questão nevrálgica. 

Percebe-se, dessa maneira, que o poeta de “Nega Fulô”, A túnica inconsútil e Anunciação 

e encontro de Mira-Celi não somente revisitará os metros e modelos sedimentados: 

nestes, apesar de uma característica busca pessoal por libertação, permanecerá. E deles 

fará exercício, experimentação e busca. 

Esta proposta de pesquisa concerne, conforme a problemática esboçada, à 

utilização, apropriação, e transgressão da forma fixa e da natureza silogística do soneto 

no Livro de sonetos (1949) de Jorge de Lima. Tendo em vista as contradições em tela, 

procurar-se-á o sentido do acerto de contas então sugerido acima, observando, pois, como 

se porta o poeta diante do material evocativo de sua infância e juventude. Considerando 

todo o caráter de liberdade criativa sugerido pela lírica final de Jorge de Lima, buscar-se-

á, pois, o caráter estimulante da contritio/contrainte no poeta. Nesse sentido, imposições 

de rimas, metros, aliterações, jogos de sintaxe, anagramas e todo tipo de recurso de que, 

a rigor, a poesia tradicionalmente se serve – arsenal visto, não raro, como restrição à 

atividade produtiva, serão observados como pletoras, prenhes de improviso e risco, a 

suscitar irrupções e desvios de toda ordem, diante de uma subjetividade vigilante e 

perplexa, no âmago da possessão e da perda-reconquista de si.  

O verso, nesse sentido, será considerado, sobretudo, como instrumento para uma 

aventura pessoal – máquina de sondagem, ou barco perscrutando os limites do eu e de 

todas as instâncias que o põem em perspectiva no tempo/espaço, fazendo-o desdobrar-se. 

Assim, na constituição de um espaço em que predomina o lúdico e a procura pelo 

desconhecido e/ou inconsciente, o sujeito será visto como aquele que lança mão de toda 
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a sua vivência: memórias, desejos, leituras, repressões, recalques, dores, sofrimentos, 

alegrias, utopias na constituição de seu logos.  

Será a métrica, e o jogo mais complexo do ritmo em que ela se insere, concebida, 

então, como algo que ampara esse mesmo sujeito, permitindo que continue a sondar o 

insondável – já que o Ritmo, para o poeta católico, ainda que entranhado no fel 

enlouquecedor da condição humana, relacionar-se-á, segundo se pretende mostrar, com o 

Verbo Joanino, com o logos, com a razão, e, portanto, pode funcionar como salvo-

conduto da desintegração e da dissolução que o transe do abandono às potências do 

irracional na linguagem implicariam.  

Semelhante apropriação da forma, incluindo em si toda a ruptura do modernismo, 

faz com que o Livro de sonetos possa figurar como legado à poesia futura. É fechando, a 

seu modo, as noções de tradição e ruptura na espiral da forma poética que o poema 

revelar-se-á na sua natureza libertária, lúdica e propiciadora de um saber selvagem, 

mesmo quando aparentemente domesticado nas cadeias métricas.  

Assim, este estudo intenta deslindar, no Livro de sonetos, um processo de escrita 

no qual se daria o uso deliberadamente perverso e antiestético (malgrado o apego do autor 

ao virtuosismo métrico-estilístico) da forma fixa como espaço de jogo e/ou campo de 

batalha entre o logos ocidental e um “antilogos”6, entre um discurso e um contradiscurso, 

em tudo análogo à “alquimia do Verbo”, de Arthur Rimbaud.  

Deve-se, nessa perspectiva, considerar aquele desmantelamento da ordem 

racional-silogística do próprio soneto (enquanto amparo organizacional e máscara 

construída pela subjetividade) dado pela deriva lógico-formal propiciada pelos aspectos 

musicais, imagéticos e intertextuais com que se relaciona a “cadeia de quatorze versos”7. 

Tal deriva, pretende-se observar, será deflagrada pelo trabalho, entre oculto e evidente, 

de um “antilogos” (DELEUZE, 1998) dentro do logos: é como se, numa abordagem 

nietzschiana da forma, o apolíneo exalasse dos próprios poros certo extrato dionisíaco 

sem o qual jamais poderia existir ou tornar-se significativo. 

Segue-se, desse modo, o pressuposto de que o constrangimento da tradição seja 

especialmente favorável ao automatismo psíquico e ao vezo imaginativo, experimental e 

improvisador de aventuras rítmico-sonoras e imagéticas, como a da escrita automática de 

André Breton e demais surrealistas. Esse pressuposto apoia-se nos autores franceses da 

OULIPO (“Ouvriers de Littérature Poténcielle”), assim como no poeta norte-americano 

 
6 O termo, de Gilles Deleuze, será comentado adiante. 
7 Trata-se de referência ao poema de Menotti Del Picchia a ser comentado nesta tese. 
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Timothy Steele, ligado à valorização contemporânea dos metros como forma de 

expressão e conhecimento, embora proponha, o estudo aqui empreendido, determinada 

recusa da técnica, a qual é exaltada, muitas vezes, em si mesma, especialmente pela 

OULIPO.  

Sob esse olhar, o soneto seria, no livro de Jorge de Lima, um microcosmo 

propiciador da tensão lírica e dramática por meio da qual pode vagar um sujeito múltiplo 

e errante. Sujeito esse que se constitui como tal jogando com a potência e a artificialidade 

das leis do discurso lógico, surpreendendo-as na matemática do estilo como sonoridade 

anárquica em que as formas se sucedem e se perpetuam em devir incessante. 

Tal análise convida à pesquisa de fundamentos filosóficos da escrita automática, 

a serem encontrados em Foucault (2015) e à releitura breve de certo romantismo evocado 

pelo surrealismo e por vertentes da vanguarda na contramão da modernidade (SAYRE, 

LOWY, 1995). Por meio da análise da totalidade expressiva do poema, procura-se 

entrever não determinada hesitação entre som e sentido à la Valéry (2011), nem um 

paradoxo entre caos subjetivo e regularidade métrica. Segue-se, preferencialmente, a via 

da excitação musical-sonora que propicia, impulsiona, desdobra e tensiona a zona de jogo 

aberta pelo fazer da poesia lírica – à qual induziria uma performance múltipla e imprevista 

de gestos e silêncios, numa antidiscursividade eminentemente corporal proposta pela voz 

que grafa, de modo irredutível, o tempo do sujeito no (dis)curso da História.  

Dá-se, assim, uma escrita filosófica, no sentido de busca pelo saber, que 

testemunharia os gestos e contornos desse processo pela complexa oralidade disposta 

eroticamente, como vontade total de saber, na folha de papel. A presumida “escrita 

automática” dos sonetos limianos comunicaria, pois, uma aventura filosófica: o devir 

louco do antilogos (DELEUZE, 1998) no logos via Verbo poético. Nesse sentido, a vasta 

rede intertextual limiana é considerada antes como um dos modos de errância do sujeito 

presente ao longo dos sonetos do que como conjunto de influências e desleituras a sondar 

e escavar em busca de sentido. 

Intenta-se expor uma estratégia de expropriação do parnaso, explorando, desse 

modo, a errância do sujeito múltiplo pelos limites discursivos de uma sociedade 

positivista e tecnicista, cuja retórica parece querer resgatar, numa lerda acepção de termos 

como poiesis, techné, mímesis ou estrutura, um parnasianismo sempre à espreita, mesmo 

após as relativas conquistas do modernismo.  

Propõe-se, nessa perspectiva, a partir da noção da forma fixa como encenação e 

transgressão velada, tomada ao poeta russo Velimir Khléibnikov (1987), observar a 
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imagem do eu-lírico-leitor como trágico protagonista de uma poesia pura ou de uma 

literatura absoluta (CALASSO, 2004). Num drama análogo àquele apontado por 

Gottfried Benn (1983), em que o eu lírico encontra-se em dilacerante conflito com seu 

tempo, Jorge de Lima, poeta, médico, político e escritor, encenaria o drama do intelectual 

no contexto da modernidade, especialmente o drama do escritor brasileiro aviltado pelo 

embotamento de uma conjuntura social cientificista e positivista: patriarcal e avessa aos 

aspectos mais emancipadores dessa mesma modernidade. 

Assim, no primeiro capítulo, basicamente a partir dos três primeiros poemas do 

livro, tenta-se deslindar determinada relação entre o sujeito errante e o verbo poético que 

o recompõe e o estabiliza na sua aventura pela linguagem. Serão explorados, dessa

maneira, os aspectos imagéticos em estreita consonância com os aspectos linguístico-

sonoros, enfatizando, ainda, o modo como o trabalho com os significantes impulsiona as

potências reflexivas e filosofantes do saber poético. Nessa perspectiva, a partir da alegria

criativa do eu, será enfatizada certa cisão do poeta em relação à modernidade literária. O

sujeito, desde já dividido e multifacetado terá iniciada a sua abordagem a ser intensificada

no segundo capítulo.

O segundo capítulo, calcado basicamente na análise do quarto poema do livro, 

trata da temática relacionada à inspiração a partir de um enfoque existencial, que tentará 

redimensioná-la e conectá-la à problemática do sujeito no Livro de sonetos. Tendo em 

vista os elementos contraditórios da poesia limiana, esse capítulo tentará mostrar como 

o sujeito se vê, não raro, pressionado por forças diversas, dentre elas a própria 

fascinação pela linguagem ligada à devoção pelo Verbo – o próprio elemento 

estabilizador desse sujeito. Assim, será abordado o cristianismo de Jorge de Lima a 

partir de suas bases místicas – de seu daemon linguístico, buscando no núcleo de 

contradições limiano o avanço atópico do sujeito rumo a certo ímpeto de superação 

do dualismo. Isso, numa experiência extrema da tragicidade inerente à modernidade 

que o constitui como artista crítico de si mesmo e de sua época.  

O terceiro e último capítulo, apoiado na análise da figura da “infanta defunta”, 

observa especialmente a problemática que tal figura desencadeia no que tange ao olhar 

do Livro de sonetos diante da modernidade literária. A métrica, nesse sentido, será 

analisada a partir da metáfora das vestes da musa, numa sub-reptícia relação com a nudez 

da “Escrava que não é Isaura”, de Mário de Andrade. Intensificar-se-á aqui uma tentativa 

de crítica à institucionalização do moderno e à supressão da categoria da ruptura por parte 
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de sua rotinização, a qual remeteria a uma forma de métrica absoluta a imiscuir-se em 

toda a produção do espírito.  

Nesse sentido, serão feitas aproximações entre a busca pelo corpo da musa e a 

busca por conhecimento, enfatizando o caráter erótico e teórico da sonoridade da poesia 

do Livro de sonetos. Considerar-se-á, desse modo, a problemática entre métrica e escrita 

automática, o que, consequentemente, levará a outra problemática fecunda: a relação 

entre a métrica e a medida do mundo buscada pelo poeta.  

Por fim, cumpre ressaltar que a edição utilizada para a referência aos sonetos 

limianos é a Poesia Completa, em volume único, publicada pela editora Aguilar em 1999. 

Todos os textos críticos e teóricos sobre Jorge de Lima citados com essa data estão 

presentes, também deve-se frisar, na Poesia Completa (1999). As referências ao célebre 

texto de Mário Faustino, várias vezes citado, encontram-se na edição de Invenção de 

Orfeu de 2013. Todas as traduções acompanhadas de notas de rodapé com o texto original 

ou referidas como “tradução livre” são nossas. 
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I – CORPO VOTIVO 

 
1.1. EX-VOTO 

 

O Livro de sonetos (1949), de Jorge de Lima, começa com um mote marítimo, o 

qual se entrecruza (ou se confunde), substancialmente, com motivos teológicos e 

litúrgicos caros ao universo simbólico do poeta alagoano. Assim, é apresentada ao leitor 

uma ambígua embarcação. Dela se diz que: 

 
Os seus enfeites  
Suas bandeiras  
O amplo velame  
Dormem na sombra.   
 
Os mastaréus  
Furam a treva;  
Na tarde fria  
São como ogivas.  
 
É um mudo rito, 
Agudo, agudo  
No ar nevoento.  
 
E a nave suave  
Parece uma ave,  
Insubsistente 
(LIMA, 1999, p. 465) 

 

 

Em seguida, parece que é essa mesma embarcação, envolta pela mesma atmosfera 

noturna, olhada sob outra perspectiva, fazendo-se agora ver como uma catedral: 

  
Templo votivo  
Sombrio e imóvel  
Na tarde viva  
Que a noite envolve.  
 
Nave tardia  
Transfigurada.  
A tarde fria 
Torna-a encantada.  
 
As velas juntas 
Parecem asas  
Alanceadas.  
 
Irmãs defuntas  
Ressuscitadas  
Por Deus chamadas.  
(LIMA, 1999, p. 465-466) 
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Esse jogo de ser, parecer e devir fecha-se, enfim, numa tríade; sugerindo algo 

como um rito sacrificial, cujo objeto imolado define-se pela ambivalência mesma das 

imagens até aqui construídas. Intensificam-se, desse modo, os motivos teológicos, 

enfatizando determinada transcendência investida no objeto:  

 
Nave ou igreja 
Laje ou o que for  
Suba perfeita 
Para o Senhor. 
 
Que não se veja 
Ouro e esplendor 
Mas tudo seja 
Amor, amor. 
 
Só um altar 
Corpo votivo 
Rasgando o espaço.  
 
Para o inflamar 
Coração vivo 
Enche-o de graça. 
(LIMA, 1999, p. 466) 

 

 

A atmosfera criada pela combinação dos três sonetilhos sugere, em sua cadência 

antecipatória e em seu peculiar estilo de apresentação, um hibridismo característico. Este, 

por sua vez, seria responsável por lançar os elementos primeiros de um drama da criação, 

cena de um gênesis, a colocar sob o prisma da subjetividade, disposta em versos 

quadrissilábicos, três possibilidades de enunciação: o sujeito-poeta atravessado pela 

fascinação de um objeto ambivalente de linguagem; o sujeito litúrgico atravessado pela 

supremacia da voz divina em sua devoção; e, por fim, o sujeito demiurgo, divindade 

decaída e “Senhor” de sua criatura, atravessado pela onipotência da condição de criador 

que lhe é própria: essas vozes cruzam-se como se cruzam as imagens do barco, do templo 

e da ave.  

Sob esse olhar, pode-se também intuir um enredo: o leitor aí se colocaria, então, 

como espectador do início de uma viagem, de uma aventura. Ou melhor, de uma busca. 

Nesse sentido, seria possível a tal leitor identificar o sujeito contemplando a nave, 

sacramentando-a em esforço ritual para movê-la. O sentido de semelhante aventura seria 

definido, primeiramente, pelo desejo de superar a estagnação com que o sujeito se 

circunscreve, junto à nave, diante do negrume inominável de céu e mar, cosmos e etéreo. 



30 
 

Assim, a nave que abre a obra encarnaria o seu próprio argumento, acenando e 

estabelecendo o sentido, as bandeiras e o ímpeto de uma partida por acontecer.   

É nesse sentido que o sujeito recorre, de início, a termos náuticos8 (“velame”, 

“mastaréus”), acrescidos de elementos que convidam a imaginação ao questionamento de 

sua natureza (os “enfeites” e as “bandeiras”, como são?).  Investe-se, assim, na 

ambiguidade, o que gera a encruzilhada de imagens que combina, num jogo de relevos, 

as figuras do barco e do templo, interpondo, com isso, a alusão à experiência navegante 

e à experiência ritual-religiosa. O núcleo desse câmbio de sentidos encontra-se, 

evidentemente, no homônimo “nave”, o qual diz tanto da embarcação quanto diz do corpo 

arquitetônico da catedral, sinalizando, ainda, aquela “ave” que se deixa depreender do 

material semântico-sonoro (n-ave), a enfeixar o processo alegórico. 

Dessa maneira, em desdobramento complementar, o soneto seguinte mostra-se 

girando nos limites do mesmo campo semântico. Notoriamente, há reiteração de todos os 

significantes centrais do poema anterior. O aspecto, talvez metamórfico, da combinação, 

também alia as velas ao mar às velas no alto do altar e as asas ao ar (“As velas juntas/ 

parecem asas/ alanceadas”).  A tarde que arde fria entrecruza-se à tarde que arde viva9 

(“Templo votivo / Sombrio e imóvel/ Na tarde viva/ Que a noite envolve”). A atmosfera 

noturna e obscura do primeiro sonetilho permanece, embora seja relativamente tocada por 

certo ardor vespertino. Os verbos, agora no particípio (“Transfigurada”, “encantada”, 

“Alanceadas”, “chamadas”), sinalizam alguma quebra da imobilidade, consequência do 

chamado do Verbo recebido pelo poemave-templo-barco: tal é o sopro que levanta as 

velas-musas (Irmãs defuntas/ Ressuscitadas/ Por Deus chamadas”). 

O modo como se apresentam as velas da nave limiana permitem, pois, que se tome 

a liberdade de mencioná-las como velas-musas. Isso, graças à alusão do sujeito à musa 

 
8 Observa, nesse sentido, Luciano Marcos Dias Cavalcanti, em tese sobre o livro Invenção de Orfeu, de 
Jorge de Lima, que “as metáforas náuticas constituem um topos frequente na poesia Limiana” 
(CAVALCANTI, p.198). Cf. Invenção de Orfeu: a “utopia” poética na lírica de Jorge de Lima. Tese 
(doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem. Ano: 2007. 
Orientador : Luiz Carlos da Silva Dantas. 
9 Não haveria nessa “Nave tArdia”, que “tArde fria” ecos de “O espelho”, de Manuel Bandeira?  “Ardo 
em Desejo na tarde que arde!/ Oh, como é belo dentro de mim/ Teu corpo de ouro no fim da tarde:/ Teu 
corpo que arde dentro de mim/ Que ardo contigo no fim da tarde!// Num espelho sobrenatural,/ No 
infinito (e esse espelho é o infinito?...). Vejo-te nua, como num rito,/ À luz também sobrenatural,/ Dentro 
de mim, nua no infinito!// De novo em posse da virgindade,/ - virgem, mas sabendo toda a vida -/ No 
ambiente da minha soledade,/ De pé, toda nua, na virgindade/ Da revelação primeira da vida!”.  
(BANDEIRA, 1983, p.74). Também o sujeito da tríade limiana pode contemplar-se no poema como num 
espelho de Narciso. Também o corpo da nave é antropomórfico – não seriam as irmãs defuntas, virgens 
imoladas? E a nave, como se verá adiante, possui naquilo que contém em seu corpo, uma conotação 
conjuntamente erótica e sagrada. O poema de Manuel Bandeira está no livro Ritmo dissoluto. In: Estrela 
da vida inteira. Rio de Janeiro: 1983 (décima edição), Livraria José Olympio Editora.  
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Anarda, do soneto de Bocage: “Perdoa, Anarda, ao triste que te adora”. É Anarda, 

igualmente, “Por Deus chamada, para Deus nascida” (BOCAGE, 1995, p. 68). Esclarece-

se, assim, a conotação da “Laje” referida logo à frente, no terceiro sonetilho. Trata-se do 

devir laje tumular da nave limiana. Ao deixar entrever a musa defunta de Bocage na 

intensificação do processo alegórico dessa trama ritual, o sujeito evoca a tradição do 

soneto em língua portuguesa. O sonetilho passa, então, a colocar o próprio espaço literário 

do qual ele emana em tela; coloca sua feitura, enquanto corpo de corpos e texto de textos, 

no cerne da constituição da nave. Por isso, a mera referência do sujeito à embarcação 

torna-se metalinguística. Morta, multiplicada e rediviva, a alar-se de novo aos céus, o 

motivo clássico da musa Anarda se desdobra nas velas-musas de Jorge de Lima. De modo 

parecido, a temática da viagem aos infernos numa embarcação que é ao mesmo tempo 

veículo de mortos alude indiretamente ao Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente – ao 

menos (no que pese à diferença evidente da dicção de Jorge de Lima comparada ao tom 

humorístico de Gil Vicente) é daí que parece vir a visão das “bandeiras” do primeiro 

sonetilho: “Oh que caravela esta!/ Põe bandeiras10, que é festa!” (VICENTE, 1997, 

p.11)11. 

Decorre daí o terceiro poema, cuja presença procede ao arremate daquilo que, na 

possível interdependência dos dois movimentos iniciais, poderia assemelhar-se a quadros 

em tríptico. Semelhante perspectiva permite que a tríade seja vista como o prólogo do 

Livro de sonetos. Há, desde o primeiro poema, um desejo de movimento e um olhar para 

o amplo espaço obscuro. Diante de tal experiência, pode-se afirmar que um corpo híbrido 

é composto como oferenda, assim como os ex-votos12 marítimos deixados nas igrejas 

pelos fiéis como agradecimentos pelas graças recebidas (ou, em alguns casos, a receber) 

de seus santos: eis o corpo votivo. 

 
10 De acordo com a análise de Luís Busatto no livro Montagem em Invenção de Orfeu, faz parte do 
processo criativo de Jorge de Lima inserir significantes retirados de outros textos em contextos diferentes 
nos seus próprios poemas, o que caracterizaria, no âmbito linguístico, o recurso de montagem da poesia 
limiana. Além disso, toda a temática órfica da poesia em questão autorizaria, de qualquer forma, a 
referência ao auto de Gil Vicente. 
11 VICENTE, Gil. Auto da Barca do Inferno. O Estado de S. Paulo/Klick Editora, 1997. 
12 “O termo ex-voto advém do substantivo masculino objeto, referindo-se particularmente a quadros ou 
imagens que são expostos nas igrejas em cumprimento de um voto e que, etimologicamente, tem origem 
no latim ex voto (FERGUSON, 1999). O prefixo “ex-” indica fora, indicando, no caso do ex-voto, que o 
pagamento da promessa já situa o pedinte da graça em um lugar que não é o da dívida, tendo sido essa 
contraída no ato de pedir e sanada no ato de pagar. Como tradição viva de um povo, o ex-voto denuncia 
as práticas típicas de representação de temas cruciais à existência – origem, morte, doença e sofrimento”. 
Cf. Teixeira, L. C., Cavalcante, M. M., Barreira, K. S., Aguiar, A. C., Gonçalves, S. D., & Aquino, E. C. 
(2010). “O corpo em estado de graça: ex-votos, testemunho e subjetividade”. Psicologia & Sociedade, 
22(1), 121-129.  
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O que o ex-voto de Jorge de Lima agradece, pede ou sela é a evidência da graça e 

do dom (categorias na contramão da modernidade13) no cantar do logos métrico, que 

possibilita ao poeta dizer, mesmo após a suspensão da lógica e do sentido do mundo; 

suspensão essa advinda do sentimento descrente de um planeta estraçalhado pelos 

desastres da Segunda Guerra Mundial. Na perspectiva do sacrifício, o que se entrega é a 

ruptura de cunho estético, a ideia de originalidade e novidade do moderno, a forma difícil. 

O poeta abdica da urgência de criar um método: humildemente, parece aceitar aquele 

método que lhe é legado pela tradição e, entre o teológico e o poético, identifica a 

transcendência na própria disposição de espírito: “Há poetas que fazem da poesia um 

acontecimento lógico, um exercício escolar, uma atividade dialética. Para mim, a Poesia 

será sempre uma revelação de Deus, transcendência, vocação” (LIMA, 1999, p.3). 

Daí que os verbos no imperativo (“Suba perfeita”, “Que não se veja/ Ouro e 

esplendor”, “Mas tudo seja/ Amor, amor”), no gerúndio e no infinitivo venham 

representar e expressar, nesse terceiro soneto, a ordem e o ato do Verbo cristão (o 

“Coração vivo”). O Verbo, nesse sentido, é o logos, o discurso que dá vida e sentido, 

suporta, anima e mobiliza o ofício do poeta, de acordo com a ardorosa enunciação do 

sujeito (“Só um altar/ Corpo votivo/ Rasgando o espaço.”). Sob esse viés, consumido pelo 

entusiasmo renovado daquilo que professa (suas bandeiras e enfeites não parecem mais 

dormir como no primeiro sonetilho), o poema quer-se igual a si mesmo: verdadeiro, 

orgânico. Seja “o que for”, ele se quer integrar no gesto de elevação com o qual é 

consagrado – o nome e a experiência nomeada querem fundir-se. 

Parece não importar a identidade do ser que, ao desvelar-se, vigora e é originado. 

A natureza do corpo votivo limiano interessa à medida que abriga o sopro do espírito 

(“Coração vivo”) que virá animá-lo (enchê-lo de “graça”), reuni-lo, transformá-lo, 

metamorfoseá-lo, e, sobretudo, ressuscitá-lo. Só assim o poema poderá ser qualquer coisa 

(“Laje ou o que for”) na amplitude incessante do devir. No Livro de sonetos, a força desse 

rito (trio) depende da capacidade que o construto artístico-linguístico (“corpo votivo”) 

tem de despojar-se, como arte e como valor. Para ser mais que obra. Para ser mais que 

depositório de valor. Nesse jogo, sua garantia é só a graça, fiduciária da eternidade. Eis a 

evidente teologia da escrita por parte do poeta. 

 
13 A expressão pode remeter ao livro Revolta e melancolia: o romantismo na contramão da modernidade. 
Cf. LÖWY, Michel; SAYRE, Robert. Revolta e melancolia: o romantismo na contramão da 
modernidade. Trad. Guilherme João de Freitas Teixeira. Petópolis, RJ: Vozes, 1995.  
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De acordo com esse rito, todo valor terreno (“ouro e esplendor”) da obra seria 

sacrificado junto à própria obra, agora regida pelo “Amor”. Assim, o poema vê-se diante 

da perfeição ao tornar-se oferenda abstrata (“Suba perfeita/ Para o Senhor”). Conquanto 

corpo sacrificial, o templo-embarcação é instado a partir rumo à viagem de sua 

transcendência, cujo sentido é atravessado por imagens que sugerem sua senda pelo mar, 

pelos ínferos (laje), pelo ar (ave) e pelo etéreo ou além (é um “corpo votivo”). Diante da 

opacidade marítima, que evoca também aporia, resta à nave, sobretudo, o itinerário do 

etéreo. Consubstanciado, então, pela graça do “Coração vivo”, o barco parece desfazer-

se dessa aporia. Conquista, pois, o ser, no intuito de devir plenamente na indistinção 

centrada de sua identidade relativa.  

Navega para o alto a nave. Mas, no campo imanente, não há qualquer evidência 

de que ela tenha realmente partido, ou mesmo se deslocado. Logo, a perfeição do 

construto que sobe ao ar não é mencionada na concretude de elementos que poderiam dá-

las a ver ao leitor. Isso acontece apesar da evidência de que a obra se vale abertamente de 

fatores linguísticos e estilísticos14 que integram o mundo da literatura (avultam de modo 

quase declarado assonâncias, aliterações, recursos de estilo como eco e rima, assim como 

a intertextualidade – até aqui vista, em parte, pela referência a Bocage; do mesmo modo, 

o trato característico da métrica no texto põe em evidência o espaço do soneto como 

tradição na escrita poética). Contudo, o sujeito da tríade não diz desse plano imanente que 

usa no desejo de transcendência; diz, pelo contrário, e enfaticamente, do plano 

transcendente a que o sujeito aspira ao investir tudo de si no imperativo ao corpo imolado 

da obra.  

Tal sujeito ordena ao objeto híbrido que suba “Para o Senhor”. Mas o “Senhor” 

torna-se dúbio no vocativo, humanizando-se em erotismo velado: “Que tudo seja/ Amor, 

amor”. A identidade do sujeito transita entre o emissário da oferenda e aquele que a 

recebe. Assim, o corpo votivo, no qual ele também se vê ao experimentar o devir daquilo 

que nomeia, pode definir-se como um corpo sensual – no sentido mais profano do termo. 

Pressupor, então, no corpo da nave um corpo erótico faz com que se remeta à “Bela nau”, 

de Baudelaire, cuja comparação entre mulher e nau enfatiza o caráter sedutor do objeto: 

“Quando vais, sacudindo no ar a saia larga,/ És como a bela nau que rumo às ondas larga,/ 

Cheia de véus soltos ao vento,/ Seguindo um ritmo doce e preguiçoso e lento” 

 
14 A obra é produto do trabalho com as palavras, com a linguagem: seu criador é também um produtor 
que se mostra bastante consciente dos seus recursos e de seu material (as técnicas, os procedimentos, o 
estilo). 
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(BAUDELAIRE, 1985, p.231)15. As “Irmãs defuntas” levantam-se, nesse sentido, ao 

serem “chamadas” pelo poeta demiurgo, pequeno deus necrófilo, ou obedecem tão 

somente ao “Coração vivo” de que provém o espírito. As velas-musas ardentes levantam-

se profanas para o gozo carnal do “Senhor” da linguagem (o sujeito-poeta-demiurgo) ou 

erguem-se santas para o gozo sagrado do espírito. 

É instigante perceber que, considerada em relação ao conjunto do Livro de 

sonetos, a tríade até aqui comentada figura relativamente descolada do conjunto de 

sonetos da obra em questão. O tom hesitante e lento dos versos iâmbicos (_ / _ /) e 

trocaico-iâmbicos (/_ _/) condensados nos quadrissílabos desses sonetilhos diferem, 

substancialmente, do conjunto. Do mesmo modo, a própria enunciação distingue-se do 

tom mais torrencial dos setenta e cinco poemas que sucedem a tríade: adiante, todos os 

sonetos, exceto um deles em redondilha maior, compõem-se de decassílabos, além de 

demonstrarem uma dicção bem mais centrada no eu lírico. Considerando tais questões, 

cabe ao leitor, talvez, perguntar: em que sentido trata-se de um prólogo, uma antecipação, 

um argumento para o livro cuja leitura se inicia?  

Todos os elementos comentados até aqui convergem, pois, para a metáfora do 

próprio poema, do próprio ato de poetar. Portanto, há a dramatização (e nela a experiência 

dramática do sujeito) do fenômeno poético frente a frente consigo mesmo, com o oceano 

da linguagem, com os leitores e, de certa maneira, com os devires da própria voz que, em 

certa medida, também conhece o poema à medida que o enuncia numa espécie de 

comentário relativamente distante e impessoal, que inauguraria seu próprio e 

desconhecido objeto, antes de imperar sobre ele, definindo-o como oferenda perfeita. 

 

1.2. FANTASMAGORIA: DAR AS CARTAS 

 

Mas o leitor está diante do devir ou, tão somente, de uma mudança de olhar frente 

ao objeto apresentado? Trata-se do mesmo objeto visto por prismas ou perspectivas 

diferentes? Cabe perguntar: é mesmo uma embarcação entremeada à imagem de um 

templo ou é mesmo um templo entremeado à imagem de uma embarcação? O que 

predomina? Algo predomina? O jogo de relevos passando de um objeto a outro (barco, 

templo, ave, laje) engendra continuidade ou corte? Há circularidade do olhar e/ou da 

coisa, ou há a sequência própria de uma metamorfose? 

 
15 BAUDELAIRE, Charles. As Flores do Mal. Trad. Ivan Junqueira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1985. 
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Convém retomar o caráter imagético dos sonetilhos na carne da letra, tentando 

captar o modo como empreendem, numa insólita apresentação e/ou descrição, o 

entrecruzamento daquelas figuras enunciadas. Contudo, não se deve falar estritamente em 

termos descritivos ou apresentativos, porque a enunciação mesma furta-se a deter o objeto 

apresentado/descrito no sentido de caracterizá-lo de fato. Ora, a voz encena o fascínio 

relativo de uma descoberta; e talvez conheça pouco mais do que o interlocutor a quem 

apresenta esta descoberta.  

Desse modo, a indeterminação do visível e o caráter conflitivo no âmbito de uma 

decisiva dúvida sobre o que na verdade se está vendo são evidentes: o verbo parecer com 

que se procura caracterizar barco e templo, aproximando-os da imagem da ave no 

primeiro e segundo sonetilhos, dá a dimensão dessa dúvida. Essa vacilação, hesitação ou 

desconfiança frente às coisas ou elementos do real é reiterada ao final, na sexagésima 

quinta parte do Livro de sonetos. Reforça-se aí a dúvida sobre a visão inicial do livro: 

 
Não sei o que pelo universo havia. 
Uma imensa medusa havia no ar, 
medusa ou qualquer súbita magia, 
coisa obscura difícil de contar. 
 
Tudo em eclipse, tudo parecia 
em pauta dupla, contraponto. Bach. 
Um veleiro apontou à preamar. 
Ninguém sabia se era noite ou dia, 
 
nem o que se ia agora transformar: 
Se o veleiro era um pássaro ou navio 
ou se era pedestal ou se era altar. 
(LIMA, 1999, p.497) 
 

 

 “Medusa”, “pauta dupla”, “contraponto”: visão incerta – sugestão musical para o 

ouvido crédulo do sujeito ou desprezo deste diante de tal figura indecisa? Bach, o célebre 

compositor barroco, ou Bah! Simplesmente desdém para a “nave ou o que for”? A nave, 

musa-medusa, pode ainda petrificar o sujeito. Nessa perspectiva da imagem incerta e 

fugidia, a “Nave suave” cujas “velas juntas/ Parecem asas/ Alanceadas” parece “uma ave” 

porque o sujeito que a olha e dá a conhecer o seu ato de olhá-la está a participar do devir 

entre o parecer e o ser: não há, portanto, forma para ser descrita; há apenas algo que se 

forma diante dos olhos. Por isso, os adjetivos ficam no plano do aspecto, do evanescente 

e abstrato, reforçando a referência a elementos fugidios como “enfeites” e “bandeiras”; 

no primeiro sonetilho: “amplo”, “fria”, “mudo”, “nevoento”, “Insubsistente”; no segundo 
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sonetilho: “votivo”, “viva”, “tardia”, novamente “fria”, “encantada”, “juntas”, 

“alanceadas”, “defuntas”, “ressuscitadas”, “chamadas”. 

O texto demora-se, pois, na esfera da sugestão, resguardando-se, aí, numa 

exacerbação do lugar comum da poesia simbolista. Sabe-se, assim, a partir das ideias de 

Edmund Wilson apresentadas em O Castelo de Axel (1969) 16, o quanto o simbolismo, no 

intuito de “insinuar coisas, em vez de formulá-las” (WILSON, 1969, p.22) legou de 

possibilidades expressivas para a poesia moderna. Assim, conforme Wilson, a 

problemática expressiva dos simbolistas repousaria na consciência de que “Toda 

percepção ou sensação que tenhamos, a cada momento de consciência, é diferente de 

todas as outras”, o que implicaria que “por conseguinte, torna-se impossível comunicar 

nossas sensações, conforme as experimentamos efetivamente, por meio da linguagem 

convencional e universal da literatura comum”, sendo, dessa maneira, necessário ao poeta 

“descobrir, inventar, a linguagem especial que seja a única capaz de exprimir-lhe a 

personalidade e as percepções”. Tal linguagem deve, para isso, “lançar mão de símbolos”, 

pois “o que é tão especial, tão fugidio e tão vago, não pode ser expresso por exposição ou 

descrição direta, mas somente através de uma sucessão de palavras, de imagens” 

(WILSON, 1969, p.22).  

As imagens, símbolos, nessa visada, deveriam aproximar-se dos efeitos de acordes 

musicais, desprendendo-se do referente para produzirem, num viés de autonomia da 

palavra poética, uma espécie de encantamento linguístico. Segundo Edmund Wilson, os 

“símbolos” na concepção simbolista propriamente dita seriam escolhidos arbitrariamente 

para representar as “ideias” dos poetas, constituindo, entretanto, “uma espécie de disfarce 

de tais ideias” (WILSON, 1969, p.21). Esse processo, tomado como profissão de fé pela 

escola francesa, tem em Mallarmé seu teórico mais completo. Trata-se, em suma, de 

dissolver as possibilidades imediatas dadas pelo conhecimento dos referentes por meio 

do poder sugestivo da sonoridade. Segundo o autor de “Igitur” e “Um lance de dados”: 

 
Os monumentos, o mar, a face humana, em sua plenitude, nativos, conservando 
uma virtude de tal modo atraente que uma descrição não disfarça. Evocação, 
dizes; alusão, bem sei; sugestão: essa terminologia um tanto vaga atesta a 
tendência, por demais, talvez, decisiva, que tenha sofrido a arte literária, ela a 
limita e a libera. Quanto ao seu sortilégio, se não é liberar, afora um punhado 
de poeira ou realidade que não a cerca, mesmo como texto ao livro a dispersão 

 
16 WILSON, Edmund. O Castelo de Axel. São Paulo: Cultrix, 1969. 
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volátil seja o espírito, a quem nada mais interessa senão a musicalidade de 
tudo17. (MALLARMÉ, 1895, p. 37-38) 

 

Pode-se perceber como a descrição, do modo como trabalhada por Jorge de Lima, 

trata de suprimir a identidade do objeto, de torná-lo vago e misterioso à medida que o 

banaliza em termos estéticos, exacerbando, contraditoriamente, de fato, o lugar comum 

daquela sugestão simbolista como prazer musical e abstrato do objeto, pela via 

gradativamente naïf da superfície crivada de indecisões e lacunas, porém imediatamente 

dada em composições de facilidade propositalmente limada: a realização estética atenta 

contra si mesma. Os sonetilhos são muito claros na sua obscuridade. O hermético torna 

de súbito evidente sua feitura. 

Nessa perspectiva, aquela conjunção “ou”, indicando alternância ou indiferença, 

no terceiro sonetilho, parece agora troçar, em versos de leveza quase ingênua, do produto 

que se fecha em tríptico. Os adjetivos, exceto em “Suba perfeita” (perfeição renegada nos 

aspectos imediatos, como se viu acima), são igualmente vagos, e parecem estar aí para 

cumprir exatamente a função de queimar o corpo votivo do objeto sacrificial. Assim, o 

sacrifício acaba por consistir, alegremente, no exacerbar-se do sujeito frente ao espelho 

narcísico da obra (o sujeito também se inflama ao olhá-la), experimentando a leveza 

lúdica de uma suposta crença em si mesmo.     

O jogo de relevos, porém, demonstra, primeiramente no âmbito imagético, uma 

perícia incisiva. Entre barco, templo e ave, a pintura verbal, caracterizada por Mário 

Faustino como “um padrão imagístico” (FAUSTINO, 2013), guarda analogias com a 

ambivalência surrealista ao mesmo tempo em que faz o lógico traçado que produz tal 

ambivalência. Técnica semelhante pode ser reconhecida nos traços ao mesmo tempo 

clássicos e extremamente modernos do pintor espanhol Salvador Dalí18:  

 

 
17 No original :Les monuments, la mer, la face humaine, dans leur plénitude, natifs, conservant une vertu 
autrement attrayante que ne les voilera une description, évocation dites, allusion je sais, suggestion cette 
terminologie quelque peu de hasard atteste la tendance, une très décisive, peut-être, qu'ait subie l'art 
littéraire, elle le borne et l'exempte. Son sortilège, à lui, si ce n'est libérer, hors d'une poignée de 
poussière ou réalité sans l'enclore, au livre, même comme texte, la dispersion volatile soit l'esprit, qui n'a 
que faire de rien outre la musicalité de tout. Em outra tradução, mais livre: “Os monumentos, o mar, a 
face humana, em sua plenitude, nativos, conservando uma virtude que não será ofuscada, de tão atraente, 
por uma descrição ou evocação enunciadas, isso é alusão, eu sei, sugestão de uma terminologia de acaso 
que atesta uma tendência, muito decisiva talvez, que a arte literária tenha sofrido, ela a limita e a isenta. O 
seu feitiço, o dela mesmo, é mesmo libertar, de um punhado de pó ou realidade sem ser presa ao livro, até 
como texto, a dispersão volátil, seja o espírito que se importa com nada, fora a musicalidade de tudo”. 
18 Apparition of Face and Fruit Dish on a Beach. Salvador Dalí. 
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Entre outras coisas instigantes, é possível notar no quadro em questão como se 

fundem e alternam, de acordo com a perspectiva, as imagens do cachorro, da fruteira e 

do rosto. Levando em consideração os demais elementos dispersos no quadro, a 

polissemia é exorbitante e, de certo modo, precisa: a obra quer categoricamente desafiar 

a visão crítica e lúdica daquele que a vê. Convida à proliferação discursiva: há inúmeros 

enredos possíveis a serem sugeridos pelo jogo que a pintura empreende com seus 

materiais. Borra distinções, delimita-as, provocando questionamento significativo da 

realidade e da configuração do mundo. Tais perspectivas, assim como no tríptico limiano, 

são simultâneas. Variam de acordo com aquilo que o espectador/leitor deseja ver. 

Também em Dalí existe a utilização do procedimento clássico (Jorge de Lima, nos 

sonetilhos, faz uso do modelo do soneto e da construção alegórica) na condição de 

material para o exercício exacerbado da imaginação.  

O jogo produtor/espectador, entretanto, é deveras simples. Toda sua superfície é 

ao mesmo tempo complexa e banal. Todo ato de interpretação é secundário, é fruto da 

vontade do espectador – todo ato de interpretação instiga à produção simbólica 

interpretativa irmanada à produção artística. Implica, pois, uma ação de produção sobre 

e a partir do produto – não apenas a mera fruição, o mero prazer ou a mera educação 

estética, mas o ato imaginativo deliberado. No âmbito da experiência artística, é 

compartilhada uma e mesma realidade que diz respeito às fragilidades da lógica 

tradicional e suas distinções no trato da experiência humana.  
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O desmantelamento proposital da lógica e do arranjo favorável do real na 

linguagem da metafísica, com o intuito provocativo de perturbar as bases da razão e da 

integridade do sujeito, também é trabalhado pelo poeta Isidore Ducasse, o Conde de 

Lautréamont. Assim, nos Cantos de Maldoror, esse célebre personagem da poesia maldita 

afirma que: “É um homem ou uma pedra ou uma árvore quem vai começar o quarto canto” 

(LAUTREÁMONT, 2005, p. 185). Mais adiante, o poeta explora a indecidibilidade do 

real em uma retórica desnorteante:  

 
Dois pilares, que não era difícil, e ainda menos impossível confundir com dois 
baobás, eram avistados no vale, maiores que dois alfinetes. Com efeito, eram 
duas enormes torres. E, embora dois baobás, à primeira vista, não se 
assemelhem a dois alfinetes, e tampouco a duas torres, no entanto, utilizando 
habilidosamente os cordéis da prudência, pode-se afirmar, sem medo de errar 
(pois, se esta afirmação fosse acompanhada até de uma só parcela de medo, já 
não seria mais uma afirmação; apesar da mesma palavra exprimir esses dois 
fenômenos da alma, que apresentam características suficientemente distintas 
para não poderem ser confundidos inadvertidamente), que um baobá não difere 
tanto de um pilar, que a comparação seja proibida entre essas duas formas 
arquitetônicas... ou geométricas... ou uma e outra... ou nenhuma nem outra... 
ou melhor, formas elevadas e maciças. Acabo de encontrar, não tenho a 
pretensão de afirmar o contrário, os epítetos próprios aos substantivos pilar e 
baobá; sabei que não é sem alegria, entremeada de orgulho, que faço a 
observação aos que, após terem alçado suas pálpebras, tomaram a mui louvável 
resolução de percorrer estas páginas, enquanto a vela arde, se for de noite, 
enquanto o sol clareia, se for de dia. (LAUTREÁMONT, 2005, p. 187) 

 

Certamente o tom da dicção lautréamonteana assim como os tiques do método 

paranoico-crítico de Dalí diferem relativamente da atmosfera dos sonetilhos de Jorge de 

Lima – o qual deixa ver aspectos de piedade, sacralidade e um ludismo tanto mais 

inocente e amoroso em aparência do que esse dos Cantos de Maldoror e aquele do quadro 

acima reproduzido. Entretanto, ao considerar-se a comparação entre Jorge de Lima e o 

trágico montevideano, a deliberada confusão de perspectivas entre as imagens do barco, 

da igreja e da ave assemelha-se ao procedimento de Lautréamont. E mais: do mesmo 

modo que Lautreámont leva ao paroxismo as perífrases e os elementos formais 

argumentativos e lógicos da prosa e do discurso científico e metodológico, Jorge de Lima 

exagera na sugestão, no vago, no evanescente, afetando uma concretude do abstrato, do 

incerto19. 

 
19 Sobre as semelhanças entre Lima e Lautréamont, Ana Maria Paulino afirma: “Além de precursor, para 
Jorge de Lima, Lautréamont transmitiu-lhe o pânico – ‘Maldoror! Mal e horror’ – além de outras 
afinidades. O clima onírico e os cortes que se processam à maneira dos sonhos, proporcionando ligações 
aleatórias e, à primeira vista, incompreensíveis, estão na obra de ambos os autores. Dessa forma, a 
sugestão proposta nos Chants de Maldoror – ‘belo [...] como o encontro fortuito de uma máquina de 
costura e um guarda-chuva sobre uma mesa de dissecção’ – predispõe a estética seguida pelos 
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Desse modo, o “padrão imagístico” de Jorge de Lima, apontado como princípio 

de qualidade por Mário Faustino diferiria, substancialmente, da matriz poundiana com a 

qual é comparado. O termo cunhado é impróprio, inclusive, por desconsiderar a lúdica 

interdependência da tríade: em seu desenvolvimento, a força desse padrão decai, fica 

nebulosa. Deseja-se, como em Lautréamont, proliferar incerteza. O imagismo 20 norte-

americano do início do século XX, mesmo com a diversidade que o caracteriza, teria 

como denominador comum a rejeição enfática e deliberada a atmosferas vagas e 

dissolutas como a que se vê no Livro de sonetos. Ao menos é o que se percebe nas 

concepções de Ezra Pound expostas em ABC da Literatura (POUND, 2013)21. Tais 

concepções definem a “fanopeia” como a poesia feita por imagens, enquanto a 

“melopeia” estaria voltada para a sonoridade e a “logopeia” para o jogo das ideias. Pound, 

um dos pilares do imagismo, deixa clara a recusa à imprecisão de caráter místico e 

abstrato. A fanopeia poundiana deve ter concretude, deve ser imagem com alta carga de 

sentido imanente à construção exata e incisiva.  

Nesse sentido, deve-se encarecer o uso exacerbado dos caracteres do estilo 

simbolista, marcado pela sugestão, pela musicalidade e pelo misticismo, assim como se 

deve contrastar o domínio linguístico que caracteriza os três primeiros movimentos do 

Livro de sonetos com as imprecisões que parece cometer propositalmente: a plasticidade 

abre nevoentas frestas em seus próprios arranjos. Mostra Edmund Wilson (1969), assim 

como o Octavio Paz de Os filhos do barro (2013), o modo como existe determinada 

ligação entre o espírito do Romantismo, do Simbolismo e do que se conhece como a 

poesia moderna propriamente dita. Octavio Paz define, assim, tal legado como “tradição 

da ruptura”. Criação e crítica, entre analogia e ironia, estariam, nesse sentido, nas bases 

dos movimentos históricos das vanguardas e do modernismo. Como essa tradição 

 
surrealistas. Tal estética, que explora a reunião casual de peças díspares, harmônicas ou conflitantes, em 
um espaço inusitado, produzindo um clima mágico ou por vezes absurdo, desenvolve-se com frequência 
na obra de Jorge de Lima através de situações inopinadas, típicas de sonho ou pesadelo”. (PAULINO, 
1995, p.79). Cf. PAULINO, A. M. Jorge de Lima. São Paulo: Edusp, 1995. Vale ressaltar que a lição que 
Jorge de Lima toma à Lautréamont confina com determinada atitude anti-estética. Também o 
entendimento de Lautréamont pelo surrealismo enquanto vanguarda é anti-estético, já que, tal como 
demonstra Peter Bürger em Teoria da vanguarda (BÜRGER, 2008) o intento do surrealismo, ao menos 
em sua fase heroica, consiste em superar a instituição arte. Mesmo que, de acordo ainda com Bürger, no 
importante artigo “Fin de l’avant-garde?” (1999), o surrealismo também tenha recaído no esteticismo, 
falar em “estética surrealista” revela-se problemático. 
20 Cf. também: “H. D., Ezra Pound and imagism”. In: AYERS, David. Modernism: A Short Introduction. 
Blackwell Publishing, 2004. 
21 POUND, Ezra. ABC da Literatura. Trad. Augusto de Campos e José Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 
2013. 
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aconteceria em um poeta tão marcado por determinados estilos de época como Jorge de 

Lima?  

A esse respeito, no estudo “Jorge de Lima: poeta em movimento (Do “menino 

impossível” ao Livro de sonetos)”, Alfredo Bosi (2016) afirma que:  

 
(..) será sempre plausível descobrir no seu itinerário poético traços deste ou 
daquele estilo de época. Romântica é a sua aberta preferência pela expressão 
das instâncias subjetivas ou líricas da poesia. Simbolista o tom solene e a 
dicção elevada dos sonetos. Surrealista a atmosfera onírica e febril, bem como 
o procedimento de colagem das figuras que aparenta a poesia e as 
fotomontagens. Hermético é o sentido difícil de precisar de tantas de suas 
aproximações verbais aparentemente aleatórias. 
(BOSI, 2016, p.197) 
 
  

 Ora, e se todas essas instâncias da produção literária definidas como estilos de 

época estivessem, tão somente, disponíveis a Jorge de Lima na condição de material 

artístico? E isso, numa perspectiva em que a própria ideia de “tradição da ruptura” e de 

modernidade ou modernismo já se encontrasse desgastada para o poeta? E se a própria 

modernidade figurasse de antemão como um desses estilos de época que o poeta do Livro 

de sonetos faz convergirem para uma escrita cuja história cíclica estaria fechada como a 

cíclica volta de seus versos metrificados e de suas obsessões reiteradas? Desse modo, a 

tradição da ruptura, de românticos a simbolistas, de simbolistas a surrealistas, estaria 

voltada, pois, para a vida, para a transformação da vida no cotidiano. Para um acerto de 

contas entre os estilos e o real. 

Se, dentre os estilos disponíveis, estivesse, desse modo, a lírica moderna, isso 

poderia conduzir, enfim, a uma questão inquietante. Tal questão se definiria nos seguintes 

termos: apesar da “habilidade fanopaica”, esta “particularidade” que, de acordo com 

Fábio de Souza Andrade em O Engenheiro Noturno (1997), inclui Jorge de Lima “num 

movimento universal da lírica moderna” (ANDRADE, 1997, p.73), afinando-o com as 

tendências universais dessa mesma lírica; apesar disso, não poderia haver no aporte de 

elementos que tais à forma clássica, com suas especificidades, uma sátira velada, que, por 

sua vez, significaria exatamente a contraposição do poeta a essas tendências universais?  

Se há escárnio ou não a respeito da modernidade literária, convém de todo modo 

notar como o prólogo do Livro de sonetos recorre a certos tropos da literatura e do 

universo inerente à atividade poética: o poeta como demiurgo, como oficiante, como 

fabricante, como sacerdote. A polissemia exorbita. E o embaralhar do invólucro 

anagramático dos sonetilhos limianos, aliterante, numa imagética de superfície, pode ter 
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certa natureza teórica. Nesse sentido, o trabalho da escrita do poema é também um 

trabalho teórico-crítico: no que tange à problemática inerente ao eu lírico; e no que tange 

à leitura de outros textos que se inserem em sua constituição.  

Eis a aventura do poema-barco, do poema-igreja, do poema-ave, do poema laje (e 

das musas que nele jazem) diante de seus próprios fracassos e questionamentos, a tentar 

renascer, reviver, regenerar-se para novas partidas:  

 
Vendo-te assim, em distanciada vida, 
entrego-me aos oráculos primeiro, 
depois penetro a sombra derradeira 
como uma nau em algas submergida. 
 
E penso em ti: sonâmbula e suicida 
(LIMA, 1999, p. 482) 

 

O sujeito poético penetra nesta embarcação suicida, escavando-a, explorando, 

pois, no velamento de seus naufrágios, as entranhas do saber e da memória nela contidas. 

Adentra, assim, na ascendência portuguesa que diz respeito a si e à língua que ele, o 

sujeito, navega à cata do desvendamento e da descoberta. Remonta-se, nessa aventura, 

aos “Sôbolos rios” da “Super flumina” Babilônia de Camões: 

 
Sôbolos rios e sôbolos oceanos, 
só uma sombra de nauta fragmentada 
no roteiro dos mares lusitanos. 
O restante é oceania naufragada: 
 
Cavernas de nau, âncoras e gáveas. 
Dessa vasa salobra a morte lave-as. 
(LIMA, 1999, p.489) 

 

A nave, misteriosa em si, opaca, é o instrumento da busca, “Ah! a nau opaca em sombra 

e seu modelo/ vão desvendar a ausência desse mundo” (LIMA, 1999, p. 496).  

Essa experiência navegante cobra do sujeito um alto preço, coloca-o à beira da 

perda de si e faz com que contemple constantemente a derrota, a perda na inocência e do 

mundo que deseja reconstituir com o sopro a ressuscitar a nave: 

 
Estou abandonado aos elementos: 
Números, forças, vida desconhecida, 
a nau da salvação com as velas rotas 
e a angústia em vendaval me esbofeteando. 
 
A voz de minha infância estrangulada. 
E esta raiz plantada no meu peito 
como teu câncer bom, ó Deus faminto. 
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(LIMA, 1999, p. 501) 
 

Ao problematizar de tal modo, num processo alegórico ou metafórico, o fazer 

poético e sua relação com o conhecimento e as condições vitais da pessoa humana, o 

sujeito poético parece dirigir-se ao leitor letrado, ou à instituição literária. Mesmo que 

seja na mera analogia, aqui pressuposta, entre barco e poema, tentando redimensionar a 

sua representação ao combinar o clássico e o moderno, sugerindo o leitor como 

participante e testemunha de um possível processo de regeneração/ressurreição. A nave e 

o sujeito aspiram ao milagre – e o livro deseja que o leitor seja cúmplice em tal 

expectativa.  

Nos exemplos acima, mas principalmente nos sonetilhos-prólogo de Jorge de 

Lima, as três categorias de Ezra Pound: melopeia, logopeia e fanopeia atacam ao mesmo 

tempo. O ímpeto relacional configura-se tanto na grafia quanto na imagem evocada: tudo 

de uma vez. Assim, sonoramente, sugere-se o que já está proposto no âmbito imagético; 

e que se delineia como consequência da aventura poético-existencial do livro: o 

entrecruzamento de realidades, de imagens, aquela incerteza diante do visível e da visão: 

 
Entre a memória térrea e a d’água existe 
lousa diversa sombra liberada,  
canto errante nos olhos, vivo nada 
em que a íris se fecha distanciada.  
(LIMA, 1999, P.491) 
 
Veste esse rei um manto de espantalho.  
 
Era daltônico o anjo que o coseu,  
e se era anjo, senhores, não se sabe 
que muita coisa a um anjo se assemelha.  
 
Esses trapos azuis, olhai, sou eu.  
Se vós não os vedes, culpa não me cabe 
de andar vestido em túnica vermelha. 
(LIMA, 1999, p. 490) 
 
A um vate grego certo rei severo 
vazou-lhe os olhos para não fugir. 
Ó dor do mundo, eu vivo como Homero, 
aceito a provação que me surgir. 
 
Homero a tua história sinto-a; e urdo 
o teu destino, o meu e o de teu rei. 
Mas só teus olhos nossos passos guiam,  
 
E inda tens vozes para o mundo surdo,  
e luz para os outros cegos, luz que herdei 
com a aceitação dos olhos que não viam. 
(LIMA, 1999, p. 472) 
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E de repente os três reinos amantes 
Ocultaram os seus significados.  
(LIMA, 1999, p. 489) 
 

 

 O jogo sonoro e o jogo imagético fazem a mesma coisa no sentido de colocar 

simultaneamente o que seriam as categorias poundianas, colhendo, por exemplo, o 

simples homônimo “nave” e explorando-o ao máximo. Isso promove a reflexão filosófica 

do poema a partir da inquietação liguística que tais recursos suscitam. O espírito da dúvida 

encarna-se também na letra. Existe um logos, um discurso que se quer fazer e capta as 

sugestões da linguagem pela via da escuta e se dá ao pensamento a seu modo. 

Significantes se entrecruzam, fundem, descolam, sugerem e ecoam relações e referências 

mútuas. Igualmente avultam aliterações, parônimos e assonâncias, combinando 

elementos diferentes em equivalências sonoras e imagéticas. 

A rima passa a ter valor de descoberta e coloca o pensamento e a imaginação 

diante de si mesmos. Pode-se afirmar que a rima, espalhada por todo o corpo tríptico dos 

sonetilhos, é, essencialmente, o elemento decisivo no argumento da obra. Esse caráter 

supra-individual da rima fica claro no comentário do poeta Théodore de Banville22: 

 
(...) a Rima é o meio supremo de expressão e a imaginação da Rima é a 
ferramenta mestra. Lembra-te de que quando tua rima se torna menos perfeita, 
teu pensamento fica menos agudo e menos correto. Não digas hipocritamente 
a ti mesmo: "Sacrifiquei a Rima ao Pensamento". Digas a ti mesmo: "meu 
gênio está velado, obscurecido, pois vejo escurecer o que é dele o signo 
visível". Não se engane nem sobre tua arte nem sobre a arte em geral. O 
objetivo da poesia é transmitir impressões através da alma do leitor e suscitar 
imagens em sua mente – mas, não ao descrever essas impressões e imagens. 
Está em uma ordem muito mais complicada e misteriosa. Se tu és digno e tens 
a graça, quando tiveres fornecido a tua mente todas as palavras que precisas 
saber, as impressões e imagens apresentar-se-ão com palavras e sons e 
conjuntos de sons que lhes irão fazer nascer nas mentes de outros. Controla-te 
e ouve-te. Um poeta que se limita a escrever as coisas como elas são é como 
um pintor que copia todas as folhas de uma árvore e que não dá a ninguém a 
ideia de uma árvore. Ele não deve representar a árvore, mas mostrá-la. 
(BANVILLE, 1871, p.234, 235)  23  

 
22 BANVILLE, Théodore de. Petit Traité de Poésie Française. Disponível em: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50423r/f1.item 
 
23 No original: (...) la Rime est le moyen suprême d’expression et l’imagination de la Rime est le maître 
outil. Souviens-toi que, quand ta Rime devient moins parfaite, c’est que ta pensée est moins haute et 
moins juste. Ne te dis pas hypocritement: “j’ai sacrifié la Rime à la Pensée”. Dis-toi: “mon génie est 
voilé, obscurci, puisque je vois s’obscurcir ce qui en est le signe visible”. Ne te trompe ni sur ton art ni 
sur l’art em general. La poésie a pour but de faire passer des impressions dans l’âme du lecteur et de 
susciter des images dans son esprit, - mais, non pas en décrivant ces impressions et ces images. C’est par 
un ordre de moyens beaucoup plus compliques et mistérieux. Si tu es dué et si tu as la grâce, quando tu 
auras meublé ton esprit de tous les mots que tu dois savoir, les impressions et les images se présenteront 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50423r/f1.item
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A fórmula de Banville, “a imaginação da rima”, vislumbra a natureza linguística 

do processo e o material nele implicado (mesmo que acabe por idealizá-lo ou essencializá-

lo como faz Jorge de Lima, a seu modo, com o Verbo). Banville vislumbra, ainda, como 

passa a realização do belo por uma obediência do poeta à língua que serve (mais que uma 

submissão, uma escuta), assim como tal realização passa pelo aprimoramento de sua 

individualidade criativa voltada para as potencialidades supremas do material linguístico. 

O poeta é câmara de ressonância em que as palavras se alojam para torná-lo à altura do 

fenômeno poético. Semelhante crença é certamente solidária da integração entre sujeito 

e Verbo dramatizada por Jorge de Lima. 

Assim, em uma de suas entrevistas, Jorge de Lima mostra sua afinidade com 

Théodore de Banville, associando, estranhamente, o parnasiano francês ao romântico 

alemão Novalis. Fala o poeta, desta maneira, num comentário inusitado sobre a questão 

do “Estudo moderno da poesia”, a seu interlocutor surpreso com a peculiaridade da 

referência: 

 
Mas, lembre-se você, e se não o fizer cometerá grande injustiça, de dois 
precursores da investigação poética: Novalis e Banville. 
– Banville? 
 – Banville, sim. Banville, tido como professor do Parnaso, escreveu num 
prefácio a Ronsard, que a poesia era uma espécie de magia capaz de provocar 
sensações apenas com os sons combinados, encantamento graças ao qual as 
ideias nos são comunicadas por palavras que entretanto não as exprimem. 
Banville disse isso, mais ou menos, mas disse; e ninguém menos suspeito que 
esse papa dos parnasianos.  
(LIMA, 1999, p.38) 

 

Não deixa de ser insólita a relação de Jorge de Lima, ainda mais com a 

indecidibilidade sobre a citação manifesta nas assertivas finais. De fato, existe um elo 

entre parnaso, romantismo e modernismo que o poeta não ignora e que é possível notar 

claramente no trecho de Banville aqui transcrito. Leitor voraz, tempestuoso, é provável 

que Jorge de Lima estivesse referindo-se, na verdade, ao texto do tratado de Banville e 

não ao mencionado prefácio sobre o classicista Ronsard – o que tornaria a combinatória 

Novalis/Banville do poeta do Livro de sonetos ainda mais curiosa.  

 
des mots et des sons et des assemblages de sons qui doivent les faire naître dans l’esprit des autres. 
Recueille-toi et écoute em toi même. Un poète qui se borne à écrire les choses comme elles sont 
ressemble à un peintre qui copierait toutes les feuilles d’un arbre, ce qui ne donnerait à personne l’idée 
d’um arbre. Il faut, non qu’il represente l’arbre, mais qu’il le fasse voir. (BANVILLE, p.234, 235) 
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Todavia, a noção do francês parnasiano Banville está ainda ligada ao modelo 

tradicional da rima a encontrar-se no final de cada verso. É, sim, uma concepção clássica 

e parnasiana. Ainda mais próxima da trama limiana, em que eco e rima ultrapassam, em 

saturação sonora contínua, as noções tradicionais, está a ideia de rima trabalhada por 

Meschonnic em La rime et la vie (1989). Na visão de Meschonnic, a rima, tal como se 

conhecia na poesia clássica, teria chegado, ao longo da história da poesia e da literatura, 

ao limite de seu uso, ao esgotamento, à saturação. Porém, o poder organizacional desse 

recurso, ao invés de se perder, teria sido redimensionado com a descoberta de sua 

pulverização por toda a linguagem. Desse modo, a rima estaria espalhada por toda a 

escrita e de modos diversos.  

As suas marcas, o soar, toar e ressoar de sua sonoridade (que muito tem a ver com 

o jogo de relações que constitui a própria vida, no que esta tem de busca por concórdia), 

estariam dispostas por completo pelo corpo da escrita poética. Assonâncias, aliterações, 

outras formas de correspondência sonora seriam, na verdade, a rima generalizada – 

palavras desdobrando-se na busca de palavras. O próprio processo semântico do poema 

seria uma forma de rimar. Nos textos de Jorge de Lima até aqui observados percebe-se o 

modo como, irregulares, as rimas não se reduzem à repetição de sons ao final do verso, 

mas movimentam recursos espalhados por todo o texto, tornando os poemas 

intercambiáveis. A despeito da assertiva da Arte poética de Boileau24 sobre o soneto, na 

qual se diz que em “dois quartetos” a rima deve ferir “oito vezes os ouvidos” (BOLIEAU-

DESPREAUX, 2012, p.31), em Jorge de Lima esse efeito sonoro propaga-se muito mais 

vezes em espaços ainda mais curtos, como pode-se perceber nos sonetilhos-prólogo.  

Ressalte-se, assim, a retomada frequente de fonemas, vogais, consoantes, 

fragmentos e termos inteiros juntando-se a outros, dando a cada palavra de um verso ecos 

e repetições em outro verso, deixando-se, do mesmo modo, intuir e depreender palavras 

compondo palavras, palavras sob e sobre palavras, dando ensejo a palavras no fluxo 

rítmico do verso, como se vê abaixo. O texto é solidário das aventuras do sentido: 

 
O(s) sEUS ENfeiTEs  
SuAS BandEIRAS  
O amplo velame (O AMPLO VELA-ME)  
DOrmem na somBRA.  
 
Os mastaréus (O MAR, OS RÉUS) 
Furam a trEVA;  

 
24 BOLIEAU-DESPREAUX, Nicolas. Arte poética. Tradução, introdução e notas de Célia Berrentini. São 
Paulo: Perspectiva, 2012. 



47 
 

Na tARDE FRIA 
São como ogivas.  
 
É um Mudo rITO,  
Agudo, agudo  
No ar nEVOento.  
 
E a nAVE suAVE 
PaRECE uma ave (EVA),  
INsubSISTENTE 

 

O que se destaca acima, com as repetições e a inversão indicadas, assim como as 

sugestões de significantes supostamente velados, não deixa de ser arbitrário. Os termos 

pertencem, no entanto, ao campo semântico do sonetilho em questão e do Livro de sonetos 

como um todo. Nada, porém, pode exigir dos termos aí presentes que atendam a uma 

justificativa, a uma necessidade, a uma lógica ou a um a priori qualquer. Mesmo que o 

texto adentre o território do sagrado, do mito, do motivo do demiurgo que dá à luz o ser, 

não há o que permita, por força de sentido, dizer que a inversão de “ave” em “Eva” seja 

válida, nem que as grafias de “mito” e de “prece” possam de fato provir do espaço onde 

são postas em relevo. Tampouco o verbo velar, com o pronome oblíquo denunciando a 

presença de um “me” por trás da voz em terceira pessoa, à qual pode estar ligada ao “eu” 

no plural, dando a entender a presença daquele eu dividido entre forças contrárias, poderia 

salvar o intérprete da acusação de mero delírio. Torna-se óbvio que este se deixou levar 

pelas armadilhas limianas; e que o recurso diante da força significativa do poema foi, 

como em outros casos, a poetização do poético. Não seria isso o que a poesia, na verdade, 

pede que se faça?  

O que deseja-se frisar, entretanto, é a ideia de que o texto incita, convida, provoca 

em seu ritmo e em sua “harmonia fônica” (SAUSSURE, 1971, p. 29), em sua disposição 

e combinatória específicas, à proliferação que lhe é própria – proliferação na qual o 

discurso tende a se desdobrar em mais discurso; e as palavras tendem a proliferar em mais 

palavras. Tal proceder guarda, assim, analogias com o processo descrito e analisado pelo 

livro Les anagrammes de Ferdinand de Saussure (1971), do crítico Jean Starobinski. 

Nesse livro, Starobinski debruça-se sobre as leituras da poesia clássica, védica e indo-

europeia empreendidas pelo eminente linguista no sentido de estudar os chamados 

anagramas: as palavras-tema a reger, em relações de correspondência sonora e fonética, 

tais composições.  

As relações complexas, investigadas à exaustão por Saussure, revelariam leis 

artísticas nas quais se impõem ritmo e sentido, levando à ideia de motivo, ou de palavra-
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tema, os chamados “hipogramas” (SAUSSURE, 1971, p. 30) em torno dos quais girariam 

a feitura de versos e poemas. Assim, termos como “logograma” (idem, p. 32) (ligado à 

organização do sentido a partir da retomada de significantes), “diphone” e “manequim” 

(idem, p. 43) (quebras e junções de palavras) conduziriam a jogos proliferativos 

característicos do discurso, permitiriam arranjos e aplicações diversas, desde que 

construídas a partir dos elementos mesmos que as provocaram. Jogos esses capazes de 

explicitar relações não raro arbitrárias em que são colocadas em marcha noções e 

estratégias de ritmo, de harmonia e de construção de sentido surpreendentes. Tais noções 

superariam a esfera intencional, sem, no entanto, darem-se ao imanentismo e à ideia de 

espontaneidade.  

Starobinski, nessa visada, mostra como o elucidado pela pesquisa de Saussure, 

numa espécie de epistemologia do ritmo e da harmonia fônica, emerge em composições 

modernas da poesia e da prosa modernas, dando exemplos em versos de Baudelaire e de 

Paul Valéry. Existiria, assim, um involuntário do conhecimento nos arranjos verbais, que 

seria irredutível a sistemas fixos ou lógicos. Todo agenciamento da palavra guardaria uma 

dimensão indomável; certo saber selvagem.  

Diante de tal empresa analítica, e frente a suas possibilidades, dificuldades e 

incertezas, Starobinski conclui que, mais do que o mero deslindamento de jogos formais 

e estruturais: 

  
Ferdinand de Saussure interpreta a poesia clássica como uma arte 
combinatória, cujas estruturas se devem a elementos simples, a dados 
elementares que a regra do jogo obriga conjuntamente a conservar e a 
transformar. Somente ele se dá conta de que toda linguagem é combinação, 
sem que ao menos intervenha a intenção explícita de praticar uma arte 
combinatória. Os decifradores, sejam cabalistas ou fonéticos, têm o campo 
livre: uma leitura simbólica ou numérica, ou sistematicamente atenta a um 
aspecto parcial pode sempre fazer com que exista um fundo latente, um 
segredo dissimulado, uma linguagem. E se não existisse uma cifra? Restaria 
esse interminável apelo do segredo, essa espera da descoberta, esses passos 
perdidos no labirinto da exegese.25 (STAROBINSKI, 1971, p. 159-160) 

 

 
25 No original : Ferdinand de Saussure interprète la poésie classique comme un art combinatoire, dont 
les structures développées sont tributaires d’éléments simples, de données élémentaires que la règle du 
jeu oblige tout ensemble à conserver et à transformer. Seulement il se trouve que tout langage est 
combinaison, sans même qu’intervienne l’intention explicite de pratiquer un art combinatoire. Les 
déchiffreurs, qu’ils soient cabalistes ou phonéticiens, ont le champ libre : une lecture symbolique ou 
numérique, ou systématiquement attentive à un aspect partiel, peut toujours faire exister un fond latent, 
un secret dissimulé, un langage. Et s’il n’y avait pas de chiffre ? Resteraient cet interminable appel du 
secret, cette attente de la découverte, ces pas égarés dans le labyrinthe de l’exégèse. 
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O que fazer, entretanto, com o ato de descobrimento contraditório encenado pelo 

texto limiano? O que fazer com o jogo das formas e o processo de pensamento que se 

desenvolve no âmbito linguístico-imagético? Mais do que uma curiosidade linguística, a 

empresa saussuriana atenta, quando sua perspectiva é trazida à análise dos sonetilhos 

limianos, para os elementos imponderáveis do processo epistemológico e de construção 

do saber, do discurso, da exegese; da arte, em si, de dizer algo que faça ou se proponha 

ao enorme trabalho do sentido em uma escrita. Esse algo, que é inalcançável em sua 

inteira complexidade e é indescritível na totalidade processual de sua tessitura. 

Ora, muito mais do que um “padrão imagístico”, o que está em jogo aqui não é 

propriamente a construção de imagens, tampouco a mera simultaneidade ou o mero 

entrecruzamento de perspectivas. Para além do intento estético que realizaria com perícia 

semelhantes imagens, declara-se, entre sombra e superfície, uma vontade filosófica, 

epistemológica e antiestética. Essa vontade manifesta-se, pois, em declarações de Jorge 

de Lima, na sua própria consciência histórica e de época. Tanto em entrevistas: 

 
(...) a poesia é hoje, no consenso unânime de todos os últimos grandes poetas 
da humanidade, e de todas as línguas e raças, um modo de conhecimento; se 
bem um conhecimento que não seja ordenado ao discurso ou ao raciocínio, 
mas à simples fruição poética. 
(LIMA, 1999, p. 38, 39) 

 

Como também na dicção poética, em que, não raro, a fome de conhecimento se manifesta 

como fome de revelação. É o poeta aquele que possui “milhões de antenas” (LIMA,1999, 

p.473) para “desvendar os tempos” (LIMA, 1999, p.467) que persegue, desvendando, 

pois, “o feixe/ luminoso dos astros familiares/ aos olhos dos astrônomos cansados” 

(LIMA, 1999, p. 479). Desvendar, desvelar, conhecer: o poema não seria, dessa forma, 

resultado da revelação – seria sua busca, sempre insatisfeita: “Para desvendar fui. Não 

alcancei” (LIMA, 1999, p. 476).  

O que esse prólogo cuida de fazer é preparar tal campo, revelá-lo ainda em larva, 

consagrar na própria oficina, crédula ou não, o instrumento de deliberada e ávida investida 

por conhecimento no corpo da linguagem. O sentido da obra, segundo esses passos 

iniciais, é a regeneração do ser pela graça cristã, pela fé. Igualmente, pode-se retirar vários 

elementos de religiosidade pagã de tais versos. Símbolos como Fênix, Sagrado Coração 

e vários outros são oferecidos, de imediato, ao recurso da interpretação: tornam-se, 

facilmente, chaves de leitura.  
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Mas, como pretende-se demonstrar, o jogo com essas possibilidades de leitura se 

dá, justamente, por causa da distância, do vácuo vertiginoso aberto pelas relações entre a 

sonoridade do discurso e os sentidos habituais, fixados na cultura. Esse vácuo, no entanto, 

mostra-se ávido por dizer algo, ávido pelo logos específico do sujeito, por comunicar. É 

possível ver esta preocupação em alguns postulados de Jorge de Lima, os quais, pode-se 

notar, recorrem tipicamente, numa citação e rememoração contínua de textos e falas, a 

misturar literatura e vida (literária ou não), aos nomes de seu tempo para conferir-lhes 

autoridade: 

 
Que a linguagem poética seja, com justeza como quer o grande Euríalo 
Canabrava, uma espécie de idioma próprio do poeta, nada de mais desejável. 
Mas, não esquecendo os poetas também como lhes adverte T. S. Eliot, de que 
devem saber comunicar aos outros a sua poesia e não sobrecarregá-la de tal 
obscuridade que se torne incompreensível. A dificuldade da questão da 
linguagem poética reside precisamente nisso: ser linguagem do poeta e ser 
comunicável. (LIMA, 1999, p.44) 
 
A poesia é hoje um modo de conhecimento, afetivo embora, conatural embora, 
ainda que imperfeito e fazendo mesmo dessa imperfeição a sua grandeza e, por 
mais paradoxal que pareça, a sua perfeição mesma. Nisso estou com Paulhan 
quando diz que a poesia “é um mistério, mas um mistério natural". "Mistério 
natural" até no seu modo de conhecer e comunicar o mundo particular do 
conhecimento poético. Daí por que razão de sobra tem o filósofo Euríalo 
Canabrava em dizer que o poeta precisa de sua própria linguagem poética, pois 
carece ele de comunicar o seu misterioso mundo de conhecimentos inefáveis. 
(LIMA, 1999, p. 39)  

 

“Mistério natural”? Entre o transcendente e o imanente, o indizível desse logos é 

em si mesmo infenso a categorias (sobretudo, talvez, àquelas ligadas à “natureza”) e é um 

exercício interminável do dizer: trata-se, em todo caso, para usar a formulação de 

Drummond, do “Claro enigma” que está aí. Esse logos é traçado pelas suas tensões e 

distanciamentos, que impõem, no conjunto de relações do poema, mais do que uma 

abstração a ser acolhida por termos estéticos. Porém, sabe-se que todas as categorias estão 

lá, pois constituem, de certa forma, o material artístico; e elas têm toda a força de captura 

em relação ao poema em pelo menos um nível discursivo. Pode-se, desse modo, 

questionar se as imperfeições do conhecer também não seriam, ostensivamente, parte do 

jogo. 

Nesse sentido, a análise do Livro de sonetos feita pelo poeta e tradutor Ivo 

Barroso26 mostra-se capaz de esclarecer a problemática em foco, identificando com 

 
26 A análise consta no Blog de Ivo Barroso, “Gaveta do Ivo”. A publicação, cujo endereço eletrônico é: 
https://gavetadoivo.wordpress.com/2012/12/14/de-uma-possivel-continuidade-do-livro-de-sonetos-de-

https://gavetadoivo.wordpress.com/2012/12/14/de-uma-possivel-continuidade-do-livro-de-sonetos-de-jorge-de-lima/
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argúcia a relação alegórica da tríade dos sonetilhos, que servem de base à análise aqui 

empreendida. A leitura de Barroso dá-se ao desvendamento dos motivos professados pela 

religiosidade limiana. Entre perfeição e imperfeição – o intérprete entra no jogo. Assim, 

de acordo com o texto de Barroso, cujo trecho vale a pena transcrever abaixo: 

 
O LIVRO DE SONETOS se inicia com três sonetos quadrissilábicos. A 
interligação entre eles é bastante admissível, não requerendo nenhuma 
profundidade exegética para justificá-la: o reduzido número de sílabas métricas 
obriga o poeta a ser sucinto, síntese essa incompatível com o desenvolvimento 
projetivo que o tema vai adquirindo em seu interior, razão por que a ideia 
predominante de um vai sugerir a de seu subsequente e a desse sugerir a do 
terceiro. A ideia dominante do soneto é NAVE, identificada a partir do terceiro 
verso, em que a palavra VELAME funciona como síntese substantiva dos 
anteriormente encadeados enfeites e bandeiras. O último verso — dormem na 
sombra — fornece o “décor”, o “clima” em que se situa a ideia dominante. O 
poeta figura em sua mente um navio ancorado (dormindo) numa paisagem 
(porto) sombria. Essa ideia dominante, entretanto, mal se esboça, já no 
processo de escrituração do poema adquire uma intensidade de sentido pela 
correlação com sua homófona-homógrafa NAVE (com significado de interior 
de templo, igreja). É a associação NAVE (navio) / NAVE (templo) que serve 
de “órbita” ao segundo soneto, onde a ideia predominante é, evidentemente, 
IGREJA (templo). Note-se que, embora tenha havido a metamorfose de nave 
(navio) em nave (templo), o “décor”, o ambiente em que se incrusta a ideia 
predominante ainda é o mesmo: sombra, tarde, treva, noite. Entretanto, ao 
mesmo tempo em que essa associação homofônica se ia consubstanciando no 
pensamento do poeta, uma outra, em plano mais profundo, mais 
subjetivamente, também se desenvolvia: as velas do navio são comparadas a 
asas (2º terceto do 1º soneto) e, por extensão, a pomba (efeito cromático), que 
por sua vez se transforma, dentro da simbologia católica do poeta (rito), na 
imagem do ESPÍRITO SANTO. Evidencia essa suposição o terceiro soneto, 
que assim começa. Concluída a associação, a primitiva nave, ora transfigurada 
no Espírito Santo, ergue voo, como um altar levitante, pelo efeito da GRAÇA, 
para cuja força de manifestação o poeta invoca o auxílio de DEUS (Coração 
Vivo). Além de tudo, a própria forma (esguia) desses três sonetos parece 
favorecer a assertiva de que foram escritos um após outro, no mesmo momento 
e seguindo o encadeamento de ideias que procuramos retraçar. Seria especioso 
demais aludir que os três sonetos, na sua forma gráfica quadrissilábica, 
lembram os mastros de um veleiro?  
(BARROSO, 2012) 

 

Note-se que tanto as imagens aí analisadas quanto os instrumentos tão bem 

utilizados para abordá-las harmonizam-se de acordo com determinados acenos, lançados 

previamente pelo sujeito no poema. As imagens e as respostas possíveis a elas são, na 

verdade, regidas pelo sujeito-poeta, que é apenas uma das possibilidades de escuta do 

texto, mas que cai sobre ele como capa mágica. Existem, sob esse viés, certos sinais 

emitidos pela escrita e orientados para a leitura. Símbolos lançados, como sedutoras 

 
jorge-de-lima/ (última consulta realizada em 13/12/2020), foi feita em 12/12/2012. A data referida na 
citação corresponde à data da pesquisa bibliográfica para esta tese. BARROSO, Ivo. “DE UMA 
POSSÍVEL CONTINUIDADE NO LIVRO DE SONETOS, DE JORGE DE LIMA”.     

https://gavetadoivo.wordpress.com/2012/12/14/de-uma-possivel-continuidade-do-livro-de-sonetos-de-jorge-de-lima/
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moedas a cobrir a obra, desde já lida e interpretada: muito antes de sua leitura efetiva. 

Indague-se, no entanto: e se esses sinais virassem na fantasmagoria causada pelo eu 

multifário e pelo que há de escorregadio no estilo em que vaga a fala fragmentada do 

sujeito poético? E se os símbolos fossem fortificações, paliçadas de uma escrita fendida 

a trair aquilo que o poeta e sua crença desejam? Em que medida isso faria com que tal 

escrita fosse refratária a decifrações e ansiosa por participação?  

Seja como for, Barroso encara o desafio interpretativo da tríade, lançando mão de 

todo o aparato de tradutor, poeta e estudioso de que pode servir-se. Por meio desta leitura, 

cujo caráter relativamente despretensioso se faz perceber (é a postagem de um blog), Ivo 

Barroso procura, ainda, assinalar a ideia de uma possível continuidade no Livro de 

sonetos. Nessa perspectiva, haveria elos a concatenarem um poema a outro do Livro de 

sonetos – o que permitiria, pois, pressupor algo como uma narrativa. Espécie de poema 

longo, ou de longa experiência poética circular composta em várias partes. Experiência a 

retomar sempre temas, imagens recorrentes, reuniões parciais de fragmentos, cujo 

propósito definiria a realização do livro como um todo. De acordo com essa ideia, fica 

mais consistente a pressuposta função de prólogo da tríade.   

Em todo caso, ao ser posto diante de algumas chaves intepretativas oferecidas pela 

alegorização mútua da poesia pela teologia e vice versa, o tríptico limiano finge entregar 

a decifração de seu sentido. E, se há continuidade, o motivo católico parece, inicialmente, 

ser a senha desse processo. Barroso faz uso de tal senha quando afirma que: 

 
Figurativamente, o LIVRO DE SONETOS 27 se nos apresenta sob o aspecto 
de um sistema solar, em que os planetas (ideias-núcleos) se intercomunicam 
através de suas órbitas (palavras), girando o conjunto em torno de um centro 
gravitacional comum, no caso, DEUS. 
(BARROSO, 2017) 

 

E se as faíscas desse núcleo acabarem conduzindo a pessoa que lê a uma 

armadilha? As chaves usadas por Barroso são válidas e, sobretudo, corretas. Mas, vale 

ressaltar que esse verdadeiro jogo de imagens é arquitetado por um sujeito de difícil 

definição, cuja atitude diante da linguagem tem em vista um efeito sensível – estético – 

determinado e, ao mesmo tempo, proliferativo, indomável, aleatório e labiríntico: anti-

estético.  

 
27 Grafia do autor.  
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Trata-se de um eu em tudo contraditório: “Estranho ser, um ser de duas faces” 

(LIMA, 1999, p.476). E é ele que dispõe elementos determinados aos olhos do leitor – 

mobília-os: por vezes, ilusionista. Tais elementos induzem a que esse mesmo sujeito seja 

em alguns momentos olhado apenas da forma como ele deseja ser olhado. É teatral e 

dissimula. A própria simulação e/ou dissimulação constituem-se como temas do livro. 

Seja em dor ou escárnio, o eu do Livro de sonetos não mente sobre sua condição (“é meu 

todo o disfarce”) mesmo quando se contradiz sobre ela:  

O que há sob essa máscara é um pranto seco, 
pranto final, sem lágrimas, calado. 
A pele ressecou-se em fruto peco, 
a fronte dolorida, o olhar parado. 
(LIMA, 1999, p.475)  

Não máscaras nos olhos. Nem simulo. 
Eu era pião, já vão evos mortiços 
naquele calendário agora nulo, 
com seus cerimoniais de escuros viços. 
(LIMA, 1999, p.470) 

Induz-se, entretanto, certa perspectiva que propicia a quebra de si mesma. Sugere-

se, então, que o sujeito lírico conhece o leitor, posto que este participe de um sistema 

literário em que sua enunciação se insere. Assim, há certos véus místicos (ou 

mistificadores) sobre o produto de sua fatura, que ele mesmo desconhece por ter a vista 

turbada. Fala-se ao leitor, advertindo-se algumas vezes no Livro de sonetos o quanto o 

território é dúbio e o quanto a manipulação de luz e sombra projeta ilusões: “Ó! não 

julgueis as coisas pelo aspecto/ que as coisas mudam como muda o vento” (LIMA, 1999, 

p.469). O sujeito poético chega a sinalizar em outro momento, no qual também pode estar 

falando ao leitor, que acompanhá-lo é perigoso: “Amigos, deixai-me ir tranquilo, pois,/

com meu ar de sonâmbulo perdido,/ guerreiro andante sem o seu cavalo.// Por que afinal 

sem dó sofrerem dois?/ Um como um anjo inválido, banido,/ o outro (o árdego animal) a 

acompanhá-lo?” (LIMA, 1999, p.472).

Daí a tematização constante do poema: 

Vereis que o poema cresce independente 
e tirânico. Ó irmãos, banhistas, brisas, 
algas e peixes lívidos sem dentes, 
veleiros mortos, coisas imprecisas, 

(...) 

Qualquer poema é talvez essas metades: 
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essas indecisões das coisas vagas 
que isso tudo lhe nutre sangue e ventre. 
(LIMA, 1999, p. 477) 
 
Este poema de amor não é lamento 
nem tristeza distante, nem saudade, 
nem queixume traído nem o lento 
perpassar da paixão ou pranto que há de 
 
transformar-se em dorido pensamento, 
em tortura querida ou em piedade 
ou simplesmente em mito, doce invento, 
e exaltada visão da adversidade. 
(LIMA, 1999, p. 482) 
 
vós que julgais extinta Mira-Celi 
observai neste mapa o vivo poema 
que é a vida oculta dessa eterna infanta. 
(LIMA, 1999, p. 497) 

 

A tematização constante da condição do poeta dividido entre forças contrárias em 

seu esforço no sentido do ser, a relatar, às vezes de modo sôfrego, a narratividade de suas 

experiências. Este eu dá testemunho de suas vivências e faz da forma poética e do leitor 

que a irá tocar o objeto da escuta de que necessita para que tais vivências sejam 

formuladas como experiência poética em seu tempo histórico: 

 
Era um tempo de olhares alternados 
em que dois entes ou anjos, curiosos 
me fitavam das trevas ou de cima, 
dias e noites, duros, obstinados. 
 
Livraram-me dos seres entranhados 
em nós, uns mansos e outros tumultuosos 
transmitidos de sangues e de climas, 
da vida extinta dos antepassados. 
 
Esperaram que me fizesse poeta 
para dissimular seus graves rostos 
e me espreitarem hoje disfarçados. 
 
E eis que deixando essa órbita secreta: 
lançam ao poema risos e desgostos, 
gritam em torno, chamam-me dos lados. 
(LIMA, 1999, p. 471) 

 

O sujeito-poeta fala, nesse sentido, a um poeta interlocutor que é ele mesmo, seu duplo e 

também é outro (o mero leitor, talvez, num eco da máxima de Murilo Mendes segundo a 

qual todos são poetas?). Não há apenas um eu, nem apenas um tu, a enunciação é 

cambiante – mas a interpelação, junto à dicção evocativo-invocativa, própria de Jorge de 

Lima, e bastante ressaltada pela leitura de Alfredo Bosi (2016), de todo modo, é constante: 
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Ó poeta, mira esse trigal ardido 
em mágoa. Dos canteiros que tens feito 
as hastes inclinadas sobre o peito 
dão-te o aspecto de um deus encanecido. 
(LIMA, 1999, p. 474) 
 
E papoulas enfeitam tua fronte, 
ó sacerdote de ignorado rito 
e de gozos com seres sem presença. 
 
Poeta dormindo, subterrânea fonte, 
quando gritas ninguém ouve esse grito 
que antecedeu teu grito de nascença. 
(LIMA, 1999, p.487) 
 
 
                  (...) De monte nado, 
molhado de dois rios, foragido 
de relicário em ouro profanado. 
Tudo em luso e Nordeste havia sido. 
 
Que roteiro fiel sôbolos oceanos, 
que outra cosmoramia mais gajeira! 
Votado a D. Dinis foi trovador, 
 
escreveu cancioneiros transmontanos 
casou-se com uma ondina que era freira, 
certo é meu duplo; oferto-lhe uma flor. 
(LIMA, 1999, p.498) 
 
Irmão que vindes, se sois também poeta, 
eu tenho para vós inda uma rosa. 
(LIMA, 1999, p.499) 

 

Nesse sentido, a poesia é também tematizada, personificada, pensada, exaltada e 

colocada em questão: 

 
Vinte séculos de revolução 
e inda há fome do pão que é a poesia. 
Quando tento saciá-la, tento em vão: 
é meu ritmo perene, noite e dia. 
(LIMA, 1999, p.480) 
 
Ah! a nau opaca em sombra e seu modelo 
vão desvendar a ausência desse mundo 
em que a poesia a túnica não cinde. 
(LIMA, 1999, p.496) 
 
E sempre vos direi: é a mesma face, 
a mesma noite: o galo sotoposto 
virando-se para todos os quadrantes. 
Inconsútil porém é aquele rosto, 
 
humanado cilindro silencioso 
frente ao tempo, e em poesia recomposto. 



56 
 

(LIMA, 1999, p.503) 
 

Semelhante tematização, junto à interpelação, abre-se em jogo: do qual o leitor 

tem de participar. O jogo, “Ponho as cartas na mesa. Jogo frio” (LIMA, 1999, 490), 

consiste em conduzir, despistar, induzir, provocar, tentar (no sentido demoníaco), seduzir 

e, por fim, desafiar esse mesmo leitor, fazendo com que nele emerja arrebatadoramente o 

poético a transfigurar radicalmente o cotidiano. Trata-se de “modular” o mundo da 

prosaica banalidade: 

 
Em que distância de ontem te modulo,  
mundo de relativos compromissos?  
Novas larvas e germes em casulo,  
novos santos e monges e noviços. 
(LIMA, 1999, p.470) 

 

 É necessária aquela participação que apaga a distância entre produtor e receptor, tal como 

observada anteriormente. Sob essa perspectiva, o Livro de sonetos seria, 

predominantemente, um livro de combate. Filosófico. Erótico. Em sua coluna 

“preparação à poesia” no suplemento literário do jornal A Manhã, de 1951, Jorge de Lima 

não deixa dúvidas sobre sua atitude combativa.  

É necessário observar que estas palavras datam apenas de dois anos do lançamento 

do Livro de sonetos, quando a poética de Jorge de Lima já se mostra consolidada. O 

caráter romântico, apocalíptico, de uma rebelião regressiva e/ou nostálgica, consciente de 

determinada noção de queda, é patente: 

 
Gasta-se a vida num vaivém estéril entre ocupações materiais e medíocres 
divertimentos; constroem-se todos os arcabouços do pressuposto progresso 
sobre padrões monetários em que se acobertam grandes misérias morais. 
Certas vezes, as massas amotinadas ou abatidas exalam o gemido unânime do 
mundo; o barulho das máquinas parece não mais permitir escutar-se a voz da 
consciência abafada por esses brados clamorosos. O homem moderno é um ser 
agitado por dispersões contínuas. Tanto as suas angústias, como as suas 
alegrias, vivem conservadas no vácuo em que a sua personalidade se dissolve. 
Pisamos um mundo que desaba. Ouvimos a todos os momentos as imprecações 
dos homens perseguidos e dos que padecem sede de justiça. Não nos cabe 
apenas colaborarmos na destruição deste mundo carcomido, já votado às 
cinzas. É preciso destruir em nós os derradeiros acordos com este cadáver. 
Feito isso, realizados os grandes combates interiores, corpo a corpo entre o 
homem antigo e o novo que habitam concomitantemente dentro de nós, morto 
o primeiro, há de subir o segundo; mas o advento do vencedor se realizará 
inicialmente dentro de nós próprios. (LIMA, 25-3-1951, p.8)28 

 
28 Letras e Artes, suplemento do jornal A Manhã. 25-3-1951; ano 5 número 1999. Disponível, assim 
como outros textos de Jorge de Lima para o mesmo jornal, em: http://bndigital.bn.br/acervo-digital/letras-
artes/114774. 

http://bndigital.bn.br/acervo-digital/letras-artes/114774
http://bndigital.bn.br/acervo-digital/letras-artes/114774
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Pode corroborar essa perspectiva o modo como Jorge de Lima se porta diante da 

questão das “convenções poéticas”, entre elas, talvez o metro, a rima, o soneto, o estilo 

elevado, numa entrevista de 1948 – um ano antes da publicação do Livro de sonetos. Seu 

tom, agora associando aquela decadência do mundo moderno ressaltada acima à crítica 

literária, é igualmente raivoso; e também visivelmente belicista. Não deixa de ser 

contraditório o fato de o retorno de Jorge de Lima às formas fixas coexistir com as ideias 

apresentadas no trecho, transcrito abaixo, da entrevista do poeta a Paulo Mendes Campos: 

 
Muitos esforçam-se mesmo por compreender o fenômeno: toleram-na [a 
poesia] com esse passaporte fantasma: uma espécie de poesia que conseguisse 
abdicar da forma, o que é impossível. A forma, para estes engraçados 
subcríticos, era a forma da sua poesia doméstica, a forma das apresentações 
protocolares. A verdade é que o firme propósito da poesia é apresentar-se sem 
maquilagem, sem slôperes e sem postiços, sem disfarces nem concessões com 
que os chefes da fila a atrapalhavam. Que ela surja em sua forma natural, 
espontânea, livre das receitas e dos tratados de versificação. Do mesmo modo 
que a viciada burguesia procura esquecer que seus dias estão contados pelos 
simples motivo de não querer acreditar na sua própria decadência, lutam esses 
grã-finos da literatura com unhas e dentes, pela continuação de suas 
convenções, simplesmente com pavor de que a fatalidade da revolução da 
poesia produza, em seu arrojo ciclópico, um ambiente de morte em que não 
consigam repousar a sua ociosidade. (LIMA, 1999, p.48) 

 

Mas o que Livro de sonetos faz, na verdade, é cobrir a nudez da poesia com seus 

véus. O que intenta o ex-parnasiano Jorge de Lima ao trabalhar de modo ostensivo o 

mesmo material (a versificação, principalmente) por ele problematizado acima como algo 

historicamente desgastado? A versificação métrica que o autor trabalha não é natural; é, 

ao contrário, um recurso reconhecido eminentemente em seu caráter de artifício. O poeta 

fala, provavelmente, a seus contemporâneos. Mas de que forma? Qual o seu intento? Seja 

como for, o importante é assinalar que o antiesteticismo de Jorge de Lima também pode 

manifestar-se na intuição de que se trata, sobretudo, de um poeta de poetas, como bem 

observa Mário Faustino: 

 
Este Livro de sonetos deve ser lido e relido – empiriocriticamente... – pelos 
poetas principiantes: até em seus fracassos, Jorge, como grande poeta, é 
instrutivo. Ali encontrará o poeta mais jovem a grande “dicção” jorgiana – a 
quase perfeita correlação entre a coisa a dizer e a coisa dita; encontrará a 
identificação, pela primeira vez em Jorge, da linguagem poética com a própria 
percepção fenomenológica do mundo. (FAUSTINO, 2013, p.570, 571). 

 

Um sujeito estilhaçado marca a estimulante poesia do Livro de sonetos, um sujeito 

cujos fragmentos, atravessados por vozes contraditórias, disputam entre si o domínio da 
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enunciação capaz de seduzir e proliferar-se em leitores-poetas. São vozes anárquicas. 

Dessa forma, no mínimo dois sistemas-base de valores se veem abalados naquilo que têm 

de autoridade, de consentimento com o status quo e de disputa por poder: o cristianismo 

e a poesia moderna, ambos vistos como instituições. Às vezes, a obra de Jorge de Lima 

faz com que tais sistemas atentem, especificamente, um contra o outro.     

 

 

1.3. DAR AS CARTAS: SIMULACRO 

 

 

Tudo isso acontece, ainda no que tange ao tríptico-prólogo, no âmbito da 

constituição inicial do espaço do poema, do espaço de jogo do livro, do lugar lúdico onde 

o leitor investe sua participação. Tal espaço, marcado pelos versos quadrissilábicos, 

aproxima-se das cadências cantantes e efusivas das cantigas populares e cancioneiros. 

Dessa maneira, o soneto relaciona-se com as formas arcaicas, as formas simples que, 

segundo Segismundo Spina em seu livro Na madrugada das formas poéticas (SPINA, 

2002) definiriam inúmeros elementos fundamentais para a poesia erudita. É dessas formas 

arcaicas que Jorge de Lima retira a ingenuidade fabricada da cadência dos sonetilhos. 

Assim, no Manual de Versificação Românica Medieval (SPINA, 2003), ao mencionar o 

surgimento do soneto, Spina observa a afinidade larvar dessa forma de origem medieval 

(notória em sua predileção posterior pelos decassílabos) com os versos quadrissilábicos. 

No artigo, “Metamorfoses do soneto: Do ‘Classicismo’ ao ‘Romantismo’”, a 

estudiosa Maria Luísa Malato Borralho ressalta “a importância que no soneto tem a 

música (o som, o ritmo, a melodia) e a ligação indelével que a sua estrutura musical 

estabelece com o raciocínio lógico”. (BORRALHO, 2010, p.09). Desse modo, quando 

discute a problemática da relação entre o soneto e a canção provençal, a autora assinala 

elementos da passagem ou transformação que levariam à forma mais tradicionalmente 

conhecida do modelo de quatorze versos em decassílabos. Diz a autora: 

 
Comecemos desde logo por nos debruçarmos sobre a origem etimológica da 
palavra “soneto”. Porque, ainda que referida a sua etimologia, não nos parece 
suficientemente valorizada a informação que ela contém. É quase certa a 
origem provençal, significando à letra “pequeno som”, “pequena melodia ou 
canção”. 
(...) 
Parece-nos todavia indispensável recordar os aspectos musicais que aqui estão 
em causa: a de uma canção sem refrão (numa época em que a poesia se 
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encontrava quase indissoluvelmente ligada à música) e a de uma canção cuja 
frase musical se tornava mais extensa (por oposição à medida velha da 
redondilha, maior ou menor, ou ao octossílabo castelhano). No panorama 
poético francês, em que eram já conhecidos, senão comuns, versos mais 
longos, o impacto terá sido menor, talvez. Seria um aspecto a averiguar. Mas 
no panorama métrico das línguas ibéricas, é importante não só a fixação da 
extensão musical como o prolongamento do verso (BORRALHO, 2010, p.10). 

 

Conclui, por fim, a estudiosa, que:  

 
Há talvez já no soneto esta tensão entre o texto dito e o texto escrito, entre o 
texto que se memoriza e o texto sobre o qual se reflecte, em que a frase musical 
joga com a mancha gráfica e ambas com a continuidade ou ruptura do que é 
dito. (BORRALHO, 2010, p. 11) 

 

Tal natureza híbrida amplia a relação entre som, imagem e pensamento. A 

coexistência de canção, aspectos da oralidade e reflexão intelectual de caráter silogístico 

define o soneto como lugar de encontro entre popular e erudito. O cantar e o pensar não 

se distinguem, assim, apesar da aparente predominância do trato silogístico no 

desenvolvimento erudito desta forma.  

O soneto, entretanto, por esse mesmo desenvolvimento erudito, torna-se o lugar 

da lógica e de suas relações discursivas, representativas e construtivas. O arranjo dualista, 

próprio do silogismo, sedimenta-se na estrutura e na tradição. Como salienta Borralho: 
 
Retoricamente, consubstanciar-se-á a construção silogística já dominante. É 
uma composição fechada, própria de círculos também fechados, que visam a 
possibilidade de os interlocutores serem sensíveis à tensão entre a expectativa 
e a provocação, ou ao jogo de decifrarem o código ou a charada (BORRALHO, 
2010, p.16). 

 

Sublinha ainda a estudiosa que: “Formal e semanticamente, a expressão tem de 

ser precisa e sintética: o pensamento deve evoluir em não menos de 14 versos e não mais 

de 14” (BORRALHO, 2010, p.16). Contudo, “A estrutura rígida do soneto provoca os 

poetas, incita-os a nele praticar toda a libertação formal possível. Até talvez à sua 

negação” (BORRALHO, 2010, p.16). Seria, assim, inegável a ordenação numérica deste 

modelo e sua relação com os poderes cósmicos da combinatória de elementos diversos 

no mesmo espaço tipográfico. Pode-se arriscar a dizer, a partir destas ideias, que o soneto 

é o lugar privilegiado da lógica e dos seus arranjos dualistas e metafísicos na linguagem.  

 
É certo que poderíamos relacionar a fortuna do soneto com uma simplicidade 
estrutural: duas quadras e dois tercetos, vendo nelas dois ritmos essenciais da 
poesia, o par e o ímpar. Os quatro versos (dois pares) reproduzindo as 
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premissas, os pontos de partida, os elementos de segurança; e os dois tercetos 
(dois ímpares) reproduzindo o estranhamento ou a entoação interrogativa. 
(...) 
O número par imitaria assim a estabilidade da afirmação e o número ímpar a 
instabilidade da inquirição, visíveis desde logo na acentuação dos versos 
decassilábicos com duas acentuações tónicas (no caso do verso heróico, mais 
próximo da temática militar) ou com três acentuações (no ritmo do verso 
sáfico, forma da temática amorosa). A crer neste equilíbrio algébrico, o soneto 
abre-se (estroficamente ou/e sintacticamente) a muitas e variadas combinações 
de números pares e ímpares: (4+4)+(3+3) = 8+6 = 14 (7+7). Da mesma 
anfibolia parece aliás padecer o verso decassilábico, ora uma complexa 
passada militar (4+6 = 5+5), ora um estável passe de valsa: (4+3+3). 
(BORRALHO, 2010, p.7) 

 

Observando a contagem de Borralho, é possível notar nesta matemática estilística 

assinalada pela ensaísta um anseio cosmogônico que é bastante presente no soneto de 

Jorge de Lima. Assim, ao comentar a comparação do poeta romântico inglês William 

Wordsworth entre o soneto e convento, Borralho define tal modelo de escrita como um 

microcosmo.  

Nessa visada, e observando as complexas relações entre linguagem e pensamento, 

vale considerar que não haveria melhor lugar do que o soneto para haver-se com as 

estruturas binárias, que sedimentam a própria realidade do logos ocidental. Assistindo a 

si mesmo, no soneto o pensamento pode flagrar no cerne de seu funcionamento os 

alicerces racionais da metafísica, já que: 

 
Talvez o soneto seja afinal uma metáfora do mundo. Talvez fazê-los seja uma 
forma de rolar a pedra como Sísifo, para assim amorosamente transformarmos 
a nossa “prisão” na nossa “libertação”. Ou uma forma de lançar os dados e 
continuar jogando, exercitando em nós esse primordial “homo ludens”, em que 
a tragédia se confunde com a comédia (Huizinga, 1972: I). Não será por acaso 
o frequente paralelismo entre o Soneto e o Absurdo. 
(...) 
Talvez aí resida a fundamental razão da vitalidade do soneto. Limitado e 
limitando-nos, no tempo e no espaço, tudo pode caber no soneto. Tudo lá tem 
de caber. Porque só lá caberá o que for preciso. Sendo porém certo que o que 
nele depositarmos se pode negar ou subverter. A única condição que nos impõe 
é a submissão a uma reconhecível estrutura. (BORRALHO, 2010, p.24, 25) 

 

No que tange à investida limiana, trata-se de ir à raiz deste microcosmo. Nessa 

perspectiva cantante/pensante, mesmo mantendo, ao menos nos dois primeiros sonetilhos, 

a impessoalidade aparente da “desaparição elocutória do poeta”, à moda de Mallarmé, o 

sujeito retorna ao ritual e à canção no cerne larvar da forma que coloca, fortemente, em 

cena. Talvez seja importante notar, no que diz respeito a esse corpo estranho envolto em 

sombras, o modo como os sonetilhos que abrem o livro de Jorge de Lima seguem a 

cadência presente no hemistíquio final de um decassílabo heroico português.  
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É certo que os quadrissílabos remetem à forma sáfica do decassílabo (com a tônica 

na quarta, na oitava e na décima sílabas: _ _ _ / _ _ _ / _ /). Todavia, como o soneto de 

Camões pode ilustrar abaixo, o que constitui o pequenino verso quadrissilábico de Jorge 

de Lima corresponde à parte que arremata o decassílabo heroico logo após a tônica na 

sexta sílaba poética. Vale atentar aqui ao modo como, em termos de prosódia, a mesma 

batida do final do verso camoniano está ilustrada pelos sonetilhos limianos: 

 
Vencido está de Amor              meu pensamento 
o mais que pode ser                 vencida a vida, 
sujeita a vos servir,                  instituída, 
oferecendo tudo                       a vosso intento. 
 
Contente deste bem,                 louva o momento, 
ou hora em que se viu              tão bem perdida; 
mil vezes desejando                 a tal ferida, 
outra vez renovar                     seu perdimento. 
 
com essa pretensão                  está segura 
a causa que me guia                nesta empresa, 
tão estranha, tão doce,             honrosa e alta. 
 
Jurando não seguir                  outra ventura 
votando só por vós                  rara firmeza, 
ou ser no vosso amor              achado em falta. 
(CAMÕES, 1982, p. 225)29 

 

Visto isso, não seria de todo absurdo considerar que o Livro de sonetos, cuja 

métrica avassaladoramente predominante é o decassílabo português, começa por onde o 

verso camoniano termina, como que se agarrando a ele para dar corpo e sentido ao poema 

nascente. Os quadrissílabos dos sonetilhos não correspondem, aliás, à cadência dos 

sáficos. Guardam, no entanto, forte semelhança com a harmonia e o ritmo dos 

hemistíquios finais do decassílabo heroico (NAve tarDIa, em Jorge de Lima; LOUva o 

moMENto, em Camões – isso, entre vários outros exemplos, que deixariam o leitor desta 

tese ainda mais enfadado). Jorge de Lima se agarraria, efetivamente, ao final do 

decassílabo camoniano em seu aporte característico à forma soneto. 

Os primeiros gestos da obra nascente são a continuação declarada da tradição 

clássica, remetida imediatamente pela escolha de uma forma poética notória em tal 

tradição. E querem descobrir nessa mesma tradição sua parcela de desconhecido e sua 

novidade trazida e traduzida como possibilidade vital. Transpõe-se, muitas vezes, versos 

cujo sentido é transformado, desviado e reinaugurado, retirando de tais versos, não raro, 

 
29 In: CAMÕES, Luís de. Lírica. Ed. Itatiaia, São Paulo: 1982. 
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apenas o ritmo e a sonoridade abstrata de sua cadência, de sua sintaxe, de sua 

combinatória fonética. Extraindo, assim, ritmo puro de citações e transcrições, pela 

motilidade que têm para uma busca de sentidos novos e do próprio sentido da existência 

na linguagem, Jorge de Lima extrai um espaço possível para a obra original, entre outras 

formas, pelo recurso da emulação, imitação ou plágio: é um jogo rítmico-sonoro, 

sobretudo – jogo métrico, apropriação de espaço, delimitação de um campo onde se brinca 

livremente. 

Desse modo, o soneto, ao surgir na página numa variação menos convencional, 

e que, por sua vez, remonta ao nascimento dessa mesma forma, é colocado em destaque 

como um a priori do discurso: um espaço alusivo, mas que se quer inaugural. O começo 

é um seguir os passos últimos do outro. Mas de que modo? O verso e a métrica de Jorge 

de Lima, no prólogo aqui comentado, sugerem um esforço de nascimento junto ao esforço 

de regeneração e ressurreição; e colocam a própria obra no cerne dessa problemática.  

Já que se considerou aqui a questão das transcrições e apropriações, sobretudo a 

partir da sonoridade, tem-se a deixa para uma instigante problemática no Livro de sonetos. 

E a figura da ave, tão representativa da poética limiana? Essa figura alada, que enfeixa o 

processo alegórico dos sonetilhos é decisiva na concepção do espaço, do tempo e da ação 

que porventura possam desenvolver-se nesse presumido prólogo. Como principal eixo 

simbólico e elemento de ligação entre um poema e outro, a ave alegoriza30 o próprio 

poema e sua apoteose, desde sua flagrante insubsistência (malgrado o apelo incisivo e 

insistente de seu “mudo rito”) até o alancear de suas asas-velas-musas a seguirem o 

imperativo candente da transcendência. 

Esta ave, entretanto, também possui natureza literária. É uma figuração 

zoomórfica da própria poesia dentro do poema. A essência, a transcendência que fulgura 

– morta ou viva: fênix – entre as grades imanentes e labirínticas do soneto. Parece 

 
30 Por vezes, neste trabalho, utilizou-se o termo “alegoria”, porém, na maioria das vezes, usou-se 
“metáfora” ou “símbolo”. No caso dos sonetilhos que abrem o Livro de sonetos, achou-se o trabalho do 
sentido mais próximo da alegoria – o que não quer dizer que o padrão interpretativo foi seguido em outras 
análises. Sobre o problema, vale conferir as afirmações de Alfredo Bosi em seu ensaio, de 2016, sobre 
Jorge de Lima: “O risco do pensamento alegórico é conhecido: trata-se de um procedimento comparativo 
que tende a fechar o universo da significação na medida em que remete a um “outro discurso”, como 
ensina a etimologia mesma da palavra. O símbolo, em compensação, embora tenda igualmente a 
aproximar duas expressões diferentes mediante o escavamento de suas semelhanças, teria a faculdade de 
abrir-se a várias conotações. O pensamento simbolizador admite mais de uma significação possível, ao 
passo que a alegoria aperta os laços que, por hipótese, atam a imagem a um determinado conceito. Talvez 
não seja forçar os termos de uma definição dizer que a alegoria é uma variante concentrada e 
unidimensional do pensamento simbólico”. 
(BOSI, 2016, p.194) 
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remontar a Boileau, pra quem o soneto é “essa fênix”, que ainda está “para ser 

encontrada” (BOILEAU, 2012, p.32) pelos autores que praticam esta forma. É difícil, 

porém, deixar de fazer a relação, demasiado evocativa, com o poema de Menotti Del 

Picchia. Também aí há certa ritualização, também aí está a menção à graça (mesmo que 

em outro sentido) que porta o soneto e a referência à ancestralidade portuguesa: 

 
Soneto! Mal de ti falem perversos 
que eu te amo e te ergo no ar com uma taça. 
Canta dentro de ti a ave da graça 
na gaiola dos teus quatorze versos. 
 
Quantos sonhos de amor jazem imersos 
em ti que és dor, temor, glória e desgraça? 
Foste a expressão sentimental da raça 
de um povo que viveu fazendo versos. 
 
Teu lirismo é a nostálgica tristeza 
dessa saudade atávica e fagueira 
que no fundo da raça nos verteu 
 
a primeira guitarra portuguesa 
gemendo numa praia brasileira 
naquela noite em que o Brasil nasceu… 
(PICCHIA, 1988, p. 172)31 

  

Alguns significantes-base32 fazem-se também encontrar em outros textos da 

tradição literária. No soneto de Gregório de Matos, “É a vaidade, Fábio, nesta vida”, pode-

se, além de tais significantes, notar aquela negação dos valores terrenos, ligados, aqui, 

inexoravelmente, à “vaidade”. Perceba-se também o processo de alegorização mútua 

entre as figuras constitutivas do poema – um processo proliferativo presente em Jorge de 

Lima: 

 
É a vaidade, Fábio, nesta vida, 
Rosa, que da manhã lisonjeada, 
Púrpuras mil, com ambição dourada, 
Airosa rompe, arrasta presumida. 
 
É planta, que de abril favorecida, 
Por mares de soberba desatada, 
Florida galeota empavesada, 
Sulca ufana, navega destemida. 
 
É nau enfim, que em breve ligeireza, 
Com presunção de Fênix generosa, 

 
31 PICCHIA, Menotti Del. “Soneto”. In: GRUNEWALD, José Lino. (ORG.). Grandes sonetos da nossa 
língua. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. 
32 Marcados em negrito no soneto; entre eles está a “rosa airosa” que, adiante, torna-se figura fundamental 
do Livro de sonetos. 
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Galhardias apresta, alentos preza: 
 
Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa 
De que importa, se aguarda sem defesa 
Penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa? 
(MATOS, 1995, p. 108)33 

 

A “galeota empavesada” corresponde à nave com “suas bandeiras”, os paveses. 

No que diz respeito à planta, não se deve esquecer outro homônimo velado. Atente-se, 

pois, para a ambivalência da palavra “velame”: à qual, além de deixar desprender-se de 

si a referência à vela do barco (vela-me), assim como, também, uma obscura conjugação 

verbal-pronominal, “o amplo vela-me”, pode referir-se tanto ao conjunto de velas do 

barco como à planta medicinal do sertão, o velame, usado, entre outras coisas, para tratar 

sífilis e outras doenças venéreas34. 

O velame limiano, dessa forma, estaria se referindo também à planta de Gregório 

de Matos. Está no soneto de Gregório de Matos, também, a “airosa rosa” que aparece em 

outra parte do livro de Jorge de Lima: “E esta angústia de te recompor, traço/ a traço, tua 

boca dolorosa/ (fonte que se exauriu), teu rosto escasso,/ ó musa angelical e airosa rosa!” 

(LIMA, 1999, p.481). Interessa assinalar, seguindo o fio da “ambição dourada” de 

Gregório de Matos, outro intertexto, nesse caso, mais evidente e que, por sua vez, 

marcaria o imperativo ético da relação limiana com a forma de que se utiliza. Diz o 

sonetilho: “Que não se veja/ Ouro e esplendor”. Ora, este “ouro” e este “esplendor” 

remetem, inevitavelmente, ao passado parnasiano na poesia brasileira, num de seus 

poemas mais célebres, “Língua portuguesa”, de Olavo Bilac. O esquema dualista, 

trabalhado à exaustão por Jorge de Lima, é constitutivo da ideia que Bilac possui de sua 

língua: 

 
Última flor do Lácio, inculta e bela, 
És, a um tempo, esplendor e sepultura: 
Ouro nativo, que na ganga impura 
A bruta mina entre os cascalhos vela... 
 
Amo-te assim, desconhecida e obscura, 
Tuba de alto clangor, lira singela 
Que tens o trom e o silvo da procela, 
E o arrolo da saudade e da ternura! 
 

 
33 MATOS, Gregório de. “DESENGANOS DA VIDA HUMANA, METAFORICAMENTE”. In: SPINA, 
Segismundo. A poesia de Gregório de Matos. São Paulo: EDUSP, 1995.  
34 Haveria aí uma alusão à imagem enigmática da “planta da infância”, bastante recorrente na obra de 
Jorge de Lima? Imagem cuja expressão mais forte se encontra em um dos cantos de Invenção de Orfeu: 
“Que culpa temos nós dessa planta da infância/ de sua sedução, de seu viço e constância?” 
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Amo o teu viço agreste e o teu aroma 
De virgens selvas e de oceano largo! 
Amo-te, ó rude e doloroso idioma, 
 
Em que da voz materna ouvi: "meu filho!", 
E em que Camões chorou, no exílio amargo, 
O gênio sem ventura e o amor sem brilho! 
(BILAC, 2014, p.142)35 
 
 

Num jogo de referências, capaz de levar o intérprete a um labirinto delirante, a 

presença de Camões ocorre novamente. Outros aportes ao autor da Lírica, além dos 

“Sôbolos rios”, mostrados anteriormente, aparecerão mais adiante no Livro de sonetos: a 

emulação do “Viol’antes” camoniano pelo nome da musa “Violante”, a reescrita do 

soneto cujo motivo bíblico é a história de Jacó, Labão, Raquel e Lia, entre outros.  

Mas o Camões de Jorge de Lima é outro, bastante diferente do que se vê em 

Bilac. Do mesmo modo, ao trabalhar o sentido da língua portuguesa Jorge de Lima 

sobrepõe a essência à aparência. O esteticismo carola de Bilac é diabolizado: Camões é 

retirado do parnaso. E, com isso, pode-se pressupor a crítica limiana, aquele escárnio 

dirigido à pertinência do “latente parnasianismo” apontado por Sérgio Buarque de 

Holanda na poesia brasileira do pós-guerra (HOLANDA, APUD, CAMILO, 2010, p.5). 

 Ora, tal parnasianismo se insinua justo pelo esteticismo praticado por alguns 

poetas brasileiros do pós-guerra: são os anos em que Lêdo Ivo, da chamada Geração de 

45 apregoava o “retorno a Bilac” (CAMILO, 2010, p.5). Refratária aos aspectos mais 

emancipatórias do modernismo, a geração de 45 trata de reformar os elementos de ruptura 

da modernidade literária, brasileira e internacional, em termos de uma especialização 

eminentemente esteticista. 

De acordo com o crítico Vagner Camilo:  

 
Passando das questões de forma às de linguagem e estilo, essa tendência 
classicizante do pós-guerra foi marcada pela depuração da linguagem, a dicção 
grave e o estilo elevado que chegavam, no limite, com a geração de 45, quase 
que a repor a velha divisão rígida e hierárquica de gêneros e estilos, na 
contramão da mescla estilística característica da modernidade literária, a datar 
do século XIX (...). 
(CAMILO, 2010, p.5) 

  

Mas os de 45 também se acreditavam em poder do material a eles legado pelo 

moderno. Acreditavam-se mais que modernos; por isso estudavam T. S. Eliot, traduziam 

Rilke e Walt Whitman, entre outras referências importantes. O formalismo de suas ideias 

 
35 BILAC, Olavo. Poemas de Olavo Bilac. São Paulo: Melhoramentos, 2014.  
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delimitava um cenário de retorno ao gosto parnasiano dos metros, gosto esse muitas vezes 

traduzido em termos de desenvolvimento do material artístico; racionalidade sofisticada, 

na esteira daquilo que Peter Bürger define como a “lógica do material” (BÜRGER, 1999, 

p.17) – a crença, que Bürger problematiza em Adorno, de que o material artístico mais 

avançado superaria e tornaria obsoletas ou inexpressivas as outras práticas da arte.  

Tal lógica estaria no centro do desfalecimento da modernidade a caducar no seio 

do esteticismo. Nesse sentido, a geração de 45 empreenderia uma assimilação de certo 

dualismo métrico-pitagórico-cósmico, que distingue forma e informe segundo padrões 

binários abstratos; regras capazes de abarcar qualquer intento de ruptura e assimilá-lo 

como rotina, dissolvendo qualquer liberdade artística numa idealidade teórica rígida (mas 

não tão rigorosa) em termos institucionais. E, mais ainda: tomando para si o papel de 

crítica, essa estética idealista apropria-se também das possibilidades emancipatórias da 

crítica: silenciando-a e impossibilitando-a. Cultiva-se, desse modo, uma noção 

subserviente do moderno, voltada à paixão por autoridade e ávida por relações de poder.  

Ora, o retorno de Jorge de Lima à forma fixa denuncia o farisaísmo de 

semelhante concepção. Ao expropriar o parnaso, Jorge de Lima gera a tensão necessária 

para reavivar o material artístico de maneira crítica e criativa. Exemplo disso é o modo 

como a "Flor do Lácio" de Bilac é expropriada, sendo que seu raptor desdenha das 

virtudes imanentes do “Ouro e esplendor” que faz a profissão de fé do ourives parnasiano, 

ao mesmo tempo em que abusa de tais virtudes numa ressignificação em tudo 

interessante. Nada mais oposto à persistência parnasiana da geração de 45. Conforme 

Vagner Camilo: 

 
Esse parnasianismo latente é tomado não só no sentido de escola (embora 
Ledo Ivo chegasse a pregar abertamente o retorno a Bilac), mas da inclinação 
recorrente na vida cultural brasileira ao beletrismo ligado a certa herança 
bacharelesca. Muito embora Sérgio Buarque não o diga, não custa lembrar aqui 
que o núcleo original da geração de 45 surgiu, justamente, no contexto 
bacharelesco das arcadas paulistanas... 
(CAMILO, 2010, p.6) 

 

No entanto, como observa ainda Camilo, o trato com o material clássico e neoclássico 

por parte dos remanescentes do modernismo brasileiro, entre eles Jorge de Lima, acontece 

de outro modo: 

 
No caso dos modernistas classicizados, embora tenha havido, de fato, 
depuração estilística nessa fase, eles não chegaram a banir de vez o prosaico, 
empregado mais comedida e estrategicamente. Basta pensar no modo como 
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Drummond (que, na verdade, nunca se propôs à incorporação radical da 
linguagem cotidiana, nem mesmo na fase mais propriamente modernista) 
tensiona o estilo elevado recorrendo a um termo banal ou chegando mesmo ao 
limite do escatológico, como se vê em “Oficina irritada”, poema que encerra a 
poética de Claro Enigma, sem falar em outros poemas do livro, como “Os bens 
e o sangue”. 
(CAMILO, 2010, p.6) 

  

É necessário frisar que Camilo parece identificar de imediato o “estilo elevado” 

com o mero uso do soneto e, provavelmente, com sua métrica e a fixidez de sua forma. 

Isso se dá quando o estudioso liga esse “estilo elevado” à “Oficina irritada” de 

Drummond. O soneto, contudo, não corresponde de antemão a um estilo elevado, nem a 

qualquer outro estilo: suas características estruturais há muito permitem que qualquer 

estilo seja praticado em suas dimensões que são, sobretudo, tipográficas. 

Na verdade, as dimensões do soneto sempre permitiram a liberdade de todos os 

estilos: não fosse isso, tal modelo estaria liquidado. À parte o olhar certeiro de Camilo, 

semelhante elo entre a forma fixa do soneto e determinado estilo repousa, ainda que de 

modo crítico, num dualismo-base, o qual falharia em compreender a derrisão 

empreendida por Jorge de Lima, já que é por meio do estilo elevado que o poeta de Livro 

de sonetos tensiona e problematiza a tradição e a escrita do presente.  

E o soneto, como declara John Fuller, “encoraja a inteligência, a precisão e a 

densidade das imagens”. Nesse sentido, o autor ressalta: “Quando nós consideramos a 

substância e a profundidade de alguns sonetistas modernos (Mallarmé, Auden, Rilke), 

será fácil endossar que o soneto é capaz de qualquer coisa” (FULLER, 2018, p.206). 

Assim, ao mesmo tempo em que é uma forma aparentemente limitada, alia-se de forma 

excitante à imaginação.  

É Baudelaire talvez quem sublinhe de modo mais acurado a relação que esta forma 

estabelece com a imaginação criadora. Nessa perspectiva, o molde de quatorze versos não 

representa, de maneira alguma, um limite à atividade criativa: 

 
Quem é o tolo [...] que trata o soneto tão levianamente e não vê sua beleza 
pitagórica? Como a forma é restritiva, a ideia surge mais intensa. Tudo vai bem 
no soneto: bufonaria, galanteria, paixão, devaneio, meditação filosófica. Está 
aí a beleza do metal e do mineral bem trabalhado. Já reparou que um pedaço 
de céu visto por uma janela, ou entre duas chaminés, duas rochas, ou através 
de uma arcada, dava uma ideia do infinito mais profunda do que o grande 
panorama visto do alto de uma montanha?... Quanto aos poemas longos, 
sabemos o que pensar deles: é o recurso de quem é incapaz de os fazer curtos. 
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Qualquer coisa que exceda o tempo de atenção que um ser humano pode 
prestar à forma poética não é um poema.36. [tradução livre] 37. 

 

O poeta das Flores do mal também considera, nessa mesma perspectiva, a 

importância da restrição formal, das leis da escrita. A conservatio de sua posição parece 

bem clara. Fica, porém, explícito o primado do estímulo e não do constrangimento 

proveniente de semelhantes leis:  

 
Pois é óbvio que a retórica e as prosódias não são tiranias arbitrariamente 
inventadas, mas um conjunto de regras exigidas pela própria organização do 
ser espiritual. E a prosódia e a retórica nunca impediram que a originalidade 
acontecesse de forma distinta. O oposto, ou seja, que ajudaram a florescer a 
originalidade, seria infinitamente mais verdadeiro. (BAUDELAIRE, 1976, 
p.627).38  

 

Voltando, portanto, ao Camões de Jorge de Lima, e ao classicismo que a menção 

ao autor luso evoca, como poeta e como referência à ancestralidade da língua, é 

imprescindível que não se perca de vista que o Camões de Jorge de Lima é radicalmente 

outro. Sob o olhar leitor-criador do poeta, um espaço literário é tomado. Transformado. 

Ampliado. A poesia atinge, por isso, uma tensão de elementos que problematiza todo o 

material nela inserido, entre eles a própria configuração do sujeito – mais ainda, a própria 

vida. 

É o próprio Jorge de Lima a afirmar que: 

  
A vida, em minha poesia, como em minha pintura, não decorre determinada 
pelo tempo; o espaço mesmo é formado, ou melhor, transformado por outra 
compreensão de perspectiva. A lógica, disse alguém; e entretanto lhe digo que 
a suposta imaterialidade dela é um expressão de muita realidade interior, e que 
entretanto, inexplicavelmente, não sou eu, mas qualquer coisa que se supera 
em mim. (LIMA, 1999, p.49) 

 
36 Charles Baudelaire, Lettre à Armand Fraisse (18 ou 19 février 1860). 
37 No original : Quel est donc l'imbécile [...] qui traite si légèrement le sonnet et n'en voit pas la beauté 
pythagorique ? Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense. Tout va bien au sonnet : 
la bouffonnerie, la galanterie, la passion, la rêverie, la méditation philosophique. Il y a, là, la beauté du 
métal et du minéral bien travaillés. Avez-vous observé qu'un morceau de ciel aperçu par un soupirail, ou 
entre deux cheminées, deux rochers, ou par une arcade, donnait une idée plus profonde de l'infini que le 
grand panorama vu du haut d'une montagne ?... Quant aux longs poèmes, nous savons ce qu'il en faut 
penser : c'est la ressource de ceux qui sont incapables d'en faire de courts. Tout ce qui dépasse la 
longueur de l'attention que l'être humain peut prêter à la forme poétique n'est pas un poème. Charles 
Baudelaire, Lettre à Armand Fraisse (18 ou 19 février 1860). 
38 No original: Car il est évident que les rhétoriques et les prosodies ne sont pas des tyrannies inventées 
arbitrairement, mais une collection de règles réclamées par l’organisation même de l’être spirituel. Et 
jamais les prosodies et les rhétoriques n’ont empêché l’originalité de se produire distinctement. Le 
contraire, à savoir qu’elles ont aidé l’éclosion de l’originalité, serait infiniment plus vrai. 
(BAUDELAIRE, 1976, p.627) 
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Em perspectiva semelhante, Dirce Cortes Riedel, na análise do soneto “Este 

poema de amor não é lamento”, de Jorge de Lima, observa: 

 
Os sintagmas camonianos, ao serem assumidos pelo poeta brasileiro, passam 
a ser elementos composicionais de um novo texto. Elementos novos, 
caracterizados por novas relações estruturais que organizam um novo espaço 
artístico. Estabelecem-se outras relações sintagmáticas que incorporam mais 
uma relação paradigmática – o próprio texto de Camões. (RIEDEL, p.7) 

 

As questões em torno do tríptico que abre o Livro de sonetos giram em torno da abertura 

desse espaço. Segundo Riedel:  

 
Com apoio intratextual, é transgredida a verossimilhança, para ser instaurada 
uma nova verossimilhança textual, através de associações interditas nas 
experiências da tradição, o que amplia, extraordinariamente, a carga 
informacional do texto. Essas transgressões têm uma de suas raízes no 
maneirismo, que é também um dos aspectos ousados dos sonetos camonianos 
(RIEDEL, p.60).  

 

Desse modo, 

 
A significação do texto de Jorge de Lima provém sobretudo da intersecção de 
outras estruturas. O dinamismo informacional da estrutura resulta da sua 
transgressão, pois o texto realiza normas estruturais próprias do soneto e ao 
mesmo tempo as transgride. O novo sistema estabelece ligações interditas e 
desta nova organização poética surgem novas séries semânticas de oposições 
e de identificações. Esse poema é percebido sobre o fundo de todo o conjunto 
dos modelos do mundo em ação, quanto ao leitor e quanto ao autor, e em luta 
com estes modelos. Isto porque, na consciência do leitor, existem 
encadeamentos de conceitos, aos quais ele está habituado, consolidados pela 
autoridade da língua natural e da estrutura conceitual do período e do tipo 
cultural aos quais pertence o intérprete do texto e, finalmente, de toda a 
estrutura das construções artísticas que lhe é familiar (RIEDEL, p.62) 

 

 

É descolonizador o modo como o sujeito em Jorge de Lima, impera sobre a 

língua no âmbito da tradição lusa, manifestada, entre outras coisas, pelo uso incisivo e 

marcante do decassílabo português. Por vezes infenso a outros acentos que não aqueles 

dos decassílabos heroicos e sáficos predominantemente usados por Camões, o livro 

dialoga por várias vezes com o poeta da Lírica. O primado da acentuação em sílabas 

pares, como acontece nessas modalidades de decassílabos, rege, praticamente, e com 

poucas exceções, todo o livro.  
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Mas os traços de ruptura presentes em Camões já permitiriam por completo a 

liberdade limiana, como também observa Dirce Cortes Riedel ao apontar o maneirismo 

de Camões como elemento transgressivo aproveitado por Jorge de Lima. Em perspectiva 

semelhante, ao tratar da tradição do soneto em língua portuguesa, Maria Luísa Malato 

Borralho enfatiza a peculiaridade de Camões no manejo dos quartetos e tercetos. 

Comentando a recepção de Camões no século XVIII, a estudiosa ressalta como em uma 

das leituras da época, sonetos célebres como “Sete anos de pastor Jacó servia”, “Alma 

minha gentil que te partiste” e “Amor é fogo que arde sem se ver” foram considerados 

aquém das exigências da forma, pois se considerava, diante da peculiaridade do autor, 

que Camões não seria capaz de progredir no raciocínio proposto. Sendo assim, seus 

sonetos não teriam “cabimento na República da Razão” (BORRALHO, 2010, p.19). 

Seriam inconclusos.  

Daí que, em Camões “o sujeito debruça-se sobre a sua incapacidade em tecer um 

logos, um discurso verbal suficientemente organizado e coerente, construindo a Retórica 

da argumentação do “logos” pela anti-retórica desordenada do “pathos”” (BORRALHO, 

2010, p.20). Essa incapacidade, no entanto, acaba por imiscuir um anti-logos no logos, 

contradicurso no discurso, ampliando, numa ruptura inovadora, as possibilidades desse 

mesmo logos. É, muitas vezes, em características tais que se considera o valor do poeta 

luso na perspectiva da modernidade. 

É nesse Camões que Jorge de Lima investe, exacerbando sobremaneira o seu 

caráter transgressivo. Desse modo, há reescritas evidentes, como se vê nos dois textos de 

temática bíblica transcritos abaixo, o primeiro de Camões e o segundo de Jorge de Lima: 

 
Sete anos de pastor Jacob servia 
Labão, pai de Raquel, serrana bela; 
mas não servia ao pai, servia a ela, 
e a ela só por prémio pretendia. 
 
Os dias, na esperança de um só dia, 
passava, contentando-se com vê-la; 
porém o pai, usando de cautela, 
em lugar de Raquel lhe dava Lia. 
 
Vendo o triste pastor que com enganos 
lhe fora assi negada a sua pastora, 
como se a não tivera merecida; 
 
começa de servir outros sete anos, 
dizendo:-Mais servira, se não fora 
para tão longo amor tão curta a vida. 
(CAMÕES, 1982, p.168) 
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Eu sei que atrás do seu olhar havia 
um outro olhar como uma chama escrava: 
Sob o olhar de Raquel o olhar de Lia 
no pórtico das órbitas velava.  
 
Quando às vezes Raquel o olhar cravava 
Em alguém ou a alguém Raquel seguia 
eram os olhos da irmã o que se via,  
era o olhar da pastora que ali estava.  
 
Debruça-se o pastor no olhar do filho.  
Que é que via nos olhos que fitava? 
Nos olhos bem amados que é que via? 
 
Por certo de Raquel o estranho brilho.  
Mas atrás desse brilho bruxuleava 
o olhar de Lia. Lia, sempre Lia.  
(LIMA, 1999, p.477) 

 

Note-se que Jorge de Lima inverte nos quartetos o esquema de rimas camoniano, 

entretanto o mantém nos tercetos. Persiste, ainda, com a rima em “ia” dos quartetos até o 

final do texto: indicando, assim, a persistência de Lia a atravessar e possuir o olhar de 

Raquel. Segundo a história bíblica e sua interpretação por parte de Camões, Raquel 

“serrana bela” constitui o objeto de desejo de Jacó, sendo que Lia é posta de lado, 

oferecida como esposa a Jacó no lugar da irmã. Cabe aqui a máxima de Octavio Paz a 

ressaltar o modo como a ironia rasga o véu da analogia – o R implacável de Raquel como 

força a ser rasgada pelo L a persistir suave, impassível e obstinado de Lia, que olha, vê, 

analisa e quebranta a beleza indizível e ideal. A tensão sonora e reiterativa entre R e L faz 

os personagens da pequena narrativa lírica encarnarem-se na letra. A recorrência do 

brilho, a luminescência do olhar opaco que não sabe bem o que vê. A dúvida pendular do 

visto, do escrito, do desejado.  

O “grande amor” para o qual é “curta a vida”, no soneto de Jorge de Lima, não é 

mais de Jacó e sim de Lia, pois ela permanece fiel à conquista do objeto amado ao usar 

Raquel como máscara para realizar seu amor por Jacó. Dissimula-se. O olhar bruxuleante 

de Lia também é o olhar leitor que deixa desprender-se de seu nome tornado verbo 

substantivado em Logos no último verso: letra encarnada Será esse o olhar brincante em 

relação aos nomes e as identidades, que produz máscaras a partir da beleza do “ouro e 

esplendor” da língua. O belo é redefinido aqui não pela aparência e nem pela essência; 

mas, sobretudo, pelo devir. E é enfatizado esse devir de quando Jacó, no leito de núpcias, 

toma Lia por Raquel. Se, no soneto de Camões há distinção entre Raquel e Lia, de acordo 

com a história presente no Gênesis bíblico, em Jorge de Lima as duas figuras se 
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confundem a partir de uma persistência do amor. Existe um devir Raquel em Lia, que se 

dá pelo olho que lê e que joga com os nomes do real e faz deles disfarces para subsistir. 

A história é recontada através do outro, de uma alteridade que a reinterpreta e a reescreve. 

Aquilo que se vê é o que está a ser criado via Verbo – pela máscara, o antigo se faz novo, 

pois esta máscara é crítica sendo continuidade. O olhar à margem, e mero coadjuvante 

desventurado no poema de Camões, toma a história para si. Ler é reescrever. 

Há claramente no soneto acima comentado a dissimulação do verbo por trás do 

nome. Caso deseje-se dizer, há certa dissimulação do logos sob o manto da Palavra. Tudo 

isso porque o nome é aquilo que o verbo colhe silenciosamente e usa para si. De modo 

similar, o discurso limiano ampara-se sob a túnica inconsútil do Verbo. Tal é o olhar que 

aporta sobre as coisas, sobre a literatura e a reescreve inserindo-se no território da 

linguagem. Não é um olhar inaugural, nem novo. O soneto de Jorge de Lima é duplo do 

soneto de Camões. Isso se dá pela transgressão operada em seu espaço.  

A relação com a literatura faz-se, assim, no momento em que o olhar limiano, que 

“sempre Lia”, crava seu antilogos no logos, munindo-se das potências transgressivas, 

numéricas e cósmicas deste último.  

O termo “antilogos” remete ao filósofo francês Gilles Deleuze (1998). Em seu 

livro sobre o romancista Marcel Proust, Deleuze desenvolve a ideia de um platonismo de 

Proust, o qual estaria ligado à relação peculiar entre essência e reminiscência. Assim, 

diferentemente de Platão, Proust recolheria as reminiscências, as lembranças, as 

associações entre os sentidos e a memória, entre os signos e as coisas, de modo a não 

procurar a reintegração de tais reminiscências numa essência, que, por sua vez, diria 

respeito ao Logos, como discurso ligado à totalidade integradora da Ideia, superior às 

experiências ilusórias dos sentidos. Se o saber, para Platão, é um modo de lembrar, Proust 

arregimentaria, segundo Deleuze, as reminiscências desse lembrar no “estilo antilogos”. 

Esse estilo, cujo discurso, em seu amálgama poético, não conduz a nenhuma 

racionalidade prévia ou totalidade, mostraria a parcialidade da verdade, enfim subjetiva, 

sempre a depender de um ponto de vista, fazendo com que a “objetividade”, em vez de 

repousar sob as coisas, em vez de dar a elas sentido desde um sentido maior, não resida 

senão na “obra de arte”, no estilo mesmo, que se apropria das reminiscências e lhes atribui 

sentido próprio.39 Essa perspectiva é solidária da investida do sujeito poético do Livro de 

sonetos no espaço tipográfico, literário e silogístico do soneto. 

 
39 DELEUZE, Gilles. “Antilogos”. In: Proust et les signes. Paris: Quadrige, PUF, 1998. 
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Considerando as ideias a serem comentadas a seguir, de Michel Foucault sobre a 

literatura, tais como expostas em A grande estrangeira (FOUCAULT, 2016), parece lícito 

afirmar que, o soneto de Jorge de Lima, desde o modo como joga com todas as vozes e 

referências que traz à tona, até a maneira como transgride estruturas lógicas e formais, 

coloca em xeque aquela “quase perfeita correlação entre a coisa a dizer e a coisa a ser 

dita” (FAUSTINO, 2013, p.57’). Ora, é exatamente a distância entre o que seriam esses 

dois polos que constitui em Jorge de Lima o trabalho do sentido.  

A experiência do Livro de sonetos tenderia mais à noção de Foucault, de que “A 

literatura em si mesma é uma distância aberta no interior da linguagem, uma distância 

incessantemente percorrida e que nunca é realmente transposta” (FOUCAULT, 2016, 

p.82). Seria a essa distância, e ao modo como é percorrida, que concerniria a aventura da 

escrita, desde o século XIX, quando:  

 
 (...) a gente deixa de estar à escuta dessa primeira Palavra, e, em seu lugar, 
faz-se ouvir o infinito do murmúrio, o amontoamento das falas já proferidas; 
nessas condições, a obra não precisa mais tomar corpo nas figuras da retórica, 
que valiam como signos de uma linguagem muda, absoluta; a obra não precisa 
mais falar senão como uma linguagem que repete o que foi dito e que, pela 
força de sua repetição, ao mesmo tempo apaga tudo o que foi dito e o aproxima 
ao máximo de si, para se apoderar da essência da literatura. (FOUCAULT, 
2016, p.99) 
 

 

Para Foucault, a literatura é entendida como duplo de si mesma e, a partir da era 

moderna, estaria marcada irremediavelmente pela ideia de simulacro. Comentando, sob 

esse viés, a obra de Proust, Foucault ressalta que esta “não é nem uma obra nem literatura, 

mas essa espécie de espaço intermediário, de espaço virtual, como aquele que se pode 

ver, mas nunca tocar, nos espelhos (...)” (FOUCAULT, 2016, p.93). A obra, por assim 

dizer, seria, então, “esse espaço de simulacro” (FOUCAULT, 2016, p.93). Trataria tal 

obra da própria abertura do espaço que toma, transgressivamente. Embora, na perspectiva 

do filósofo francês, a transgressão não baste para definir a literatura, já que houve escritas 

transgressivas antes do século XIX (o que aqui pode-se ver com a referência anterior a 

Camões), que é quando Foucault entende que nasce, propriamente, a literatura. Se a 

transgressão não basta, igualmente:  

 
(...) também não é o simulacro que basta para definir a literatura, já que antes 
de Proust havia algo como o simulacro, vejam Cervantes, que escreve o 
simulacro de um romance, vejam, igualmente Diderot, com Jaques o fatalista. 
Em todos esses textos, encontramos esse espaço virtual onde não há nem 
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literatura nem obra, e onde, no entanto, há perpetuamente troca entre a obra e 
a literatura. (FOUCAULT, 2016, p. 94)  

 

Existe, desse modo, um estranhamento fundamental, em que a própria obra, 

considerada simulacro, é concebida, em outros termos, como desprovida de aura: Eros 

deve fecundá-la para que haja a troca mencionada por Foucault. Esse ímpeto erótico, em 

Jorge de Lima, condiz com a teoria e a filosofia. Ora, no contexto do Livro de sonetos, a 

própria forma considerada como o ideal e a motivação para a produção da obra é algo 

datado. O poeta do pós-guerra trabalha com simulacros de sonetos, já que sua experiência 

é completamente diversa daquela dos praticantes renascentistas do doce estilo novo; 

talvez por isso, as “bandeiras” do prólogo limiano delimitem-se, inicialmente, no curto 

espaço das quatro sílabas finais do decassílabo camoniano, como se viu acima. Em todo 

caso, poeta e leitor têm à mão um resquício final de algo que já passou e tenta renascer 

num espaço fora de moda, ultrapassado e, por isso mesmo, cheio de possibilidades. O 

olhar de Lia, que lia e conhecia o texto de sua máscara, simula o fulgor perdido da beleza 

– uma paródia? É o belo olhar que reflete a beleza em seus traços pensantes – mas não é 

a beleza em si; a máscara, o invólucro, é pensante. E é passado, está fora da ordem do dia.   

Assim, o crítico de arte e teórico Hal Foster (1993), ao comentar, em seu livro 

Compulsive Beauty, o caráter de estranhamento (uncanny), o caráter inquietante, o 

unheimlich freudiano, nas obras surrealistas, ressalta, a partir do conceito de aura de 

Walter Benjamin, como existe uma inversão do fetiche na recuperação do “fora de moda”, 

do “objeto encontrado”, do “objeto surrealista” por André Breton. Assim, em vez de 

desumanizar-se, como acontece, por exemplo, na relação estabelecida pelo “fetiche do 

produto”, ao encontrar o objeto, agora deslocado no âmbito das convenções de poder 

vigentes, a pessoa humana, seguindo “traços auráticos” (FOSTER, 1993, p.193) investe 

esse mesmo objeto inquietante de um sentido próprio, de experiência – de uma aura outra 

que o torna significativo. O objeto aurático faz-se, assim, perturbador, de uma distância 

totêmica, estranhamente familiar; e torna-se um “estranho lembrete de um tempo antes 

da alienação” 40 (FOSTER, 1993, p.196). Pode-se dizer que semelhante relação se dá no 

recuperar do soneto por Jorge de Lima. 

O Livro de sonetos segue os traços auráticos e os cultiva, escava-os. Os 

desdobramentos dessa escavação do real têm implicações dicotômicas, que necessitariam 

 
40 No original: “uncanny reminder of a time before alienation”.  
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de superação. Em sentido análogo, Dirce Cortês Riedel pontua, considerando ainda as 

relações entre soneto camoniano e limiano: 

 
 Baqueia a fronteira entre “real” e “irreal”, que passa a ser considerada, 
sobretudo, com a intervenção surrealista, na literatura do século XX, como 
virtualidade sempre aberta de um real ainda não atualizado. Uma força 
associadora fragmenta e unifica o mundo, num jogo de polifonia espacial que 
constrói um espaço des-centrado, modelo do mundo contemporâneo, sem um 
centro rigorosamente estabelecido. Um espaço diferente do dos sonetos 
camonianos, em que as oposições espaciais, como “alto-baixo”, “próximo-
distante”, “aberto-fechado”, “delimitado-não delimitado”, “discreto-
contínuo”, organizam um espaço centrado (RIEDEL, p.61). 

 

Assim, no ensaio “Onirokitsch”, de Walter Benjamin, o filósofo discorre sobre a 

relação entre a temática dos sonhos no surrealismo e o mundo moderno, marcado pela 

técnica e pela banalidade das vivências reificadas. Diz Benjamin: 

 
O sonho já não abre uma distância azul. Tornou-se cinza. A cinza capa de pó 
sobre as coisas é o seu melhor componente. Os sonhos são agora um caminho 
direto à banalidade. De uma vez para sempre, a técnica revoga a imagem 
externa das coisas, como notas de banco que perderam validade. Agora a mão 
se agarra a esta imagem uma vez mais no sonho e tateia seus contornos 
familiares para despedir-se. Ela toma os objetos pelo lugar mais comum. Que 
não é sempre o mais adequado: as crianças não seguram um copo, metem a 
mão dentro. E que lado a coisa oferece ao sonho? Qual é o lugar mais comum? 
É o lado desbotado pelo hábito e adornado baratamente com frases feitas. O 
lado que a coisa oferece ao sonho é o kitsch. (BENJAMIN, 1997, p.188)41 

 

Esse modo de encarar o kitsch, o lugar-comum, o fora de moda, mesmo o mau 

gosto que acompanha a semântica desse termo, guarda fortes analogias com a poética do 

Livro de sonetos. Acontece que o uso do kitsch tem justamente aquele poder regenerador 

e vivificante que é buscado no processo alegórico visto no início do Livro de sonetos, 

assim como em outras partes desta obra. Como, numa primeira leitura, não notar certo 

tom afetado na cadência cantante da quadra “Que não se veja/ Ouro e esplendor/ Mas 

tudo seja/ Amor, amor”? E a banal ambivalência explorada no nome Lia em relação à 

conjugação do verbo ler no pretérito imperfeito “Lia, sempre Lia”. Ora, para os critérios 

de valor de determinadas correntes esteticistas (declaradas ou não) da poesia moderna, 

trata-se, em ambos os casos (que não são os únicos), de uma imensa prova de mau gosto, 

senão inépcia, por parte do escritor, usar tais recursos de modo tão deliberado, ainda mais 

de maneira tão evidente e superficial.  

 
41 “Onirokitsch: glosa sobre o surrealismo”.  BENJAMIN, Walter. In: Revista USP, São Paulo (33) 
MArço / Maio 1997. Tradução de Maria Paula Gurgel Ribeiro, da tradução e notas para o espanhol feita 
por Ricardo Ibarlucía. 
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O sujeito poético de Jorge de Lima dissimula, representa e age, como sua 

personagem Lia, por debaixo do véu ou máscara com que se faz de sacerdote, de santo, 

de louco ou de palhaço. Nisso, mesmo que não queira, a poética limiana está a glosar 

aquilo que o Henri Meschonnic de Critique du rythme (2009) aponta como o preconceito 

do pré-lógico, calcado na antropologia positivista de Levy-Bruhl (2008)42. Tal 

preconceito, ainda hoje em vigor na teoria e na crítica de poesia, mesmo de modo 

inconfesso, pode ser identificado no trecho belo e sedutor, mas não menos pernicioso, do 

Homo Ludens (2008) de Huizinga:  

 
E, na realidade, a poiesis é uma função lúdica. Ela se exerce na região lúdica 
do espírito, num mundo próprio para ela criada pelo espírito, no qual as coisas 
possuem uma fisionomia inteiramente diferente da que apresentam na “vida 
comum”, e estão ligadas por relações diferentes das da lógica e da causalidade. 
Se a seriedade só pudesse ser concebida nos termos da vida real, a poesia 
jamais poderia ser concebida nos da seriedade. Ela está para além da seriedade, 
naquele plano mais primitivo e originário a que pertencem a criança, o animal, 
o selvagem e o visionário, na região do sonho, do encantamento, do êxtase, do 
riso. (HUIZINGA, 2008, p.133) 

 

Acontece que existe um logos do poético, mesmo da mais estranha das experiências 

poéticas, existe um discurso que está a dizer, que precisa ser ouvido na sua lógica própria 

que não é mais avançada nem primitiva – é outro discurso. O “encantamento”, o “Êxtase” 

e o “riso” da “criança”, do louco, do “visionário” e do “selvagem” têm coisas muito sérias 

a dizer a uma conjuntura social incapaz de experimentar o desconhecido. O lugar outro 

do espírito, quando a própria razão falha em pensar a si mesma e passa a repetir esquemas, 

estruturas e projeções da vida, configura-se, não raro, como o único lugar em que a mente 

e as palavras podem respirar de fato. Não é para ser categorizado como experiência 

especializada da exceção. O jogo armado por outro logos pode encontrar novas formas 

de dizer e de desvelar o real, formas que ainda não foram experimentadas. Há diferentes 

lógicas e logos, assim como há diferentes formas de vida: todas carecem da escuta da 

profunda dimensão discursiva de seu aparecimento anti-discursivo. 

Arrisca-se aqui a dizer que o Livro de sonetos zomba da modernidade literária e 

do modernismo tardio da geração de 45, assim como dos demais bacharelismos 

institucionalizantes do poético, no que estes teriam de positivismo, de parnasianismo 

latente, de esteticismo. Nessa visada, considera-se que a poesia do Livro de sonetos estaria 

a problematizar justamente categorias e distinções como aquelas de Huizinga. Não, 

 
42 LÉVY-BRUHL, Lucien. A mentalidade primitiva. Trad. Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus Editora, 
2008. 
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contudo, pela crítica a tais categorias e, sim, pela intensificação das mesmas. A revolta, 

desse modo, não se dirige à modernidade literária propriamente dita, mas ao processo que 

toma a história da poesia por poesia e que toma os rótulos pela essência tão almejada pelo 

poeta. É nesse sentido que Jorge de Lima declara, em entrevista de 1945 a Homero Sena: 

 
Hoje, mais do que nunca, precisamos de poesia. Precisamos dela como se 
precisa de cantigas para ajudar um trabalho pesado, de verdadeiras cantigas de 
eito, deste eito imenso que é o mundo atual, convulsionado pela maior guerra 
de que se tem notícia. Desconfie dos que saem à rua anunciando que vão fazer 
poesia nova, poesia burguesa, protestante, católica, social ou monarquista, 
porque não há poesia com tais rótulos. Não acredite nos especialistas em 
poesia. Esta dispensa estandartes.  
(LIMA, 1999, p.42) 

 

E o modo mais evidente dessa crítica se dá pelo retorno perverso e antiestético 

que Jorge de Lima faz ao espaço tipográfico do soneto e do decassílabo português, 

traçando as linhas do poema como um campo de batalha entre logos contrários. Nisso, o 

conceito de Kitsch, tal como cunhado por Benjamin, pode ajudar, mais uma vez, no 

entendimento do ludismo crítico e pensante de Jorge de Lima. Assim, ao comentar o uso 

de semelhante recurso pelos surrealistas, Benjamin afirma: 

 
(...) no kitsch, o mundo das coisas volta a se aproximar do homem; se deixa 
agarrar por um punho e afinal conforma em seu interior sua própria figura. O 
homem novo tem em si a completa quintessência das velhas formas (...) 
semelhante artista dos sonhos como da palavra e da imagem, é um ser que 
poderia chamar-se “homem mobiliado” (BENJAMIN, 1997, p.189). 

 

Augusto de Campos43 tem razão quando afirma que “apesar de suas várias 

tentativas de renovação, Jorge de Lima é o poeta dos “retornos”: retorno ao soneto, 

retorno a Camões, retorno ao decassílabo” (CAMPOS, 1978, p.43). O que o poeta 

concretista não ressalta é o fato de que, para Jorge de Lima, tanto o decassílabo quanto o 

soneto afiguram-se como “a última máscara de banalidade”, a qual é revestida “no sonho 

e na conversa”, “para reabsorver a energia do extinto mundo das coisas” (BENJAMIN, 

1997, p.188, 189). 

Esse retorno, portanto, situa-se na necessidade existencial, filosófica, de, por meio 

da volta do verso, do verso como volta, tocar o âmago daquilo que Proust, em O tempo 

 
43 CAMPOS, Augusto de. Poesia, Antipoesia, Antropofagia. São Paulo: Cortez e Moraes, 1978. 
p. 42-43. 
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recuperado, chama de “A grandeza da arte verdadeira”, que, não sendo um “jogo de 

diletante”, consistiria:  

 
ao contrário, em recuperar, fixar e nos fazer conhecer a realidade longe da qual 
vivemos, da qual nos afastamos cada vez mais à medida que adquire mais 
espessura e impermeabilidade o conhecimento convencional pelo qual a 
substituímos, essa realidade que corremos o risco de morrer sem ter conhecido, 
e que é simplesmente a nossa vida. (PROUST, 2001, p.683)44 

 

Definitivamente, não se trata de poesia de invenção, nem de realização estética ou 

tentativa de criar o novo tão somente. Nem de repetir o jargão do santo louco demiurgo. 

A obra, desde já um simulacro, está voltada para a escrita da vida – escrita que escava as 

camadas do real, do acontecimento, do desejo, dos eventos que atravessam a vida de uma 

pessoa, não para retratá-los e sim para descobri-los: 

 
A vida verdadeira, a vida afinal descoberta e tornada clara, por conseguinte a 
única vida plenamente vivida é a literatura. Essa vida que, em certo sentido, 
habita cada instante em todos os homens tanto quanto no artista. Mas eles não 
veem, pois não procuram desvendá-la. E assim o seu passado fica encoberto 
por inúmeros clichês que permanecem inúteis, visto que a inteligência não os 
desenvolveu. Nossa vida, e também a vida alheia, pois o estilo, para o escritor, 
tanto quanto a cor para quem pinta, é uma questão não de técnica, mas de visão. 
É revelação, impossível pelos meios diretos e conscientes, da diferença 
qualitativa que existe na maneira como nos surge o mundo, diferença que, se 
não houvesse a arte, ficaria sendo o segredo eterno de cada um. (PROUST, 
2001, p.683) 

 

Em sentido semelhante Jorge de Lima define a viagem do poeta pelos prados da 

palavra. Assim, em seu artigo “Prosa desigual” no suplemento Letras e Artes do jornal 

“A Manhã”, o poeta afirma que “O verdadeiro caminho do poeta é o da procura constante. 

Essa indagação das coisas lhe confere continuação de vida através da morte diária” 

(LIMA, 1951, p.10) 45. Escreve ainda Jorge de Lima, explicitando a estreita relação entre 

literatura e conhecimento, numa perspectiva em tudo análoga a de Proust: 

 
Além do nosso eu superficial, existe um eu profundo, como além do universo 
acessível aos nossos sentidos há, encoberto pelas aparências, outro real, oculto 
aos olhos de nossa percepção. É este universo que impele a nossa ânsia de 
sabedoria fora da esfera enfronteirada dos instintos. Daí provém a humana 

 
44 In: PROUST, Marcel. Em busca do tempo perdido. Volume III. Tradução: Fernando Py, Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2004. 
45 Letras e Artes, suplemento do jornal A Manhã. 15/07/1951; ano 6 número 215. Disponível, assim como 
outros textos de Jorge de Lima para o mesmo jornal, em: http://bndigital.bn.br/acervo-digital/letras-
artes/114774. Cf. também: Antelo, Raúl. “Jorge de Lima: ressonâncias”. In: Terra roxa e outras terras – 
Revista de Estudos Literários Volume 38 (jun. 2020) – 1-115 (páginas 19-40) – ISSN 1678-2054. 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/terraroxa  

http://bndigital.bn.br/acervo-digital/letras-artes/114774
http://bndigital.bn.br/acervo-digital/letras-artes/114774
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/terraroxa
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fome de conhecimento e o motivo porque jamais nos cansamos de viver na 
intimidade da luz inexaurível de Deus. Os pequenos consolos que a ciência e 
a arte nas concedem com tanta parcimônia, despertam regularmente 
em nós o sentido do mistério que nos cerca e do mistério que somos para nós 
mesmos. Sejam quais forem as nossas possibilidades, eles nos esbarram na 
constante convicção de que o que temos explorado nada é, comparado com o 
que nos resta sondar ainda. Simultaneamente a transcendência age em nós de 
modo positivo, impelindo-nos a nos exceder e a alargar nossas certezas e 
experiências, nossos horizontes, a ultrapassar os nossos níveis, as nossas 
ideias; mas no momento em que ela nos dá a sensação de havermos atingido o 
limiar de um plano sempre ascendente, parece-nos que este limiar 
precisamente ainda está por descobrir. 
(LIMA, 25-3-1951, p.8) 

 

 

Quando Jorge de Lima volta, retorna, convém perguntar: o que ele traz em sua 

bagagem e o que pretende cultivar no solo tomado? O metro, o soneto, o Camões de Jorge 

de Lima são, nesse sentido, os mesmos de antes de sua volta – e permanecem, assim, os 

mesmos? Também no retorno do poeta aos metros de sua juventude parnasiana pode-se 

dizer que ocorreu algo? Eram os metros os mesmos? Como eles estariam após duas 

guerras mundiais, após os desastres amontoados de um humanismo em ruínas, capaz de 

desqualificar qualquer imperativo das belas letras?  

O sujeito do pós-guerra não tem tanto problema em submeter sua imaginação 

criadora à instância outrora execrável da limitação silábica. Esta é, como se vê em 

Baudelaire, organizadora do ser espiritual, quebrado, nesse caso, pelo pesadelo da 

História. O sujeito do pós-guerra já conhece os horrores aos quais podem conduzir as 

estetizações da vontade e do eu, suas liberdades idealizadoras da impessoalidade da 

ciência com todos os correlatos autoritários que lhe são contíguos, conforme mostra o 

poeta Timothy Steele em Missing Measures: modern poetry and the revolt against meter 

(1990). O sujeito do desempenho pós-moderno (CHUL-HAN, 2015), apenas em germe 

no mundo de então, conhecerá o afogamento de si no narcisismo que daí provém, quando 

liberdade e coerção coincidem plenamente; e o sujeito – mero projeto – queimar-se-á 

(Burnout) no incessante aperfeiçoamento de si mesmo. 

A problemática que se coloca, desde já, para Jorge de Lima não é, em todo caso, 

questão de forma poética – trata-se, inevitavelmente, de uma forma de vida.  
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II – LUME PRIMO, LUME OUTRO 

 
2.1. DO POETA CRIADOR 

 

 Essencial dentre as concepções trabalhadas no Livro de sonetos é a figura do 

Poeta Criador, associada a uma ruptura evolutiva das formas como fundamento da 

modernidade literária. A graça, o “Coração vivo” e o entusiasmo do misticismo limiano 

vêm como fundamento outro a colocar tal proposta, abrindo espaço para que seja 

problematizada. Assim, afirma o poeta: 
 
(...) ao artista é a poesia que o agita: a arte utiliza-se da pessoa do artista como 
um veículo que se puxa (não auto), possuindo ela sua presença própria, sua 
realidade. A arte seria revelação, o artista receptáculo dessa revelação. O artista 
é apenas um colaborador na magia de que é oficiante, na tragédia sagrada de 
que é cúmplice. (LIMA, 1999, p.47) 
 

 

“Tragédia sagrada”, o poeta como instrumento de possessão: mais que ator dos 

próprios episódios dramáticos, oficiante e cúmplice. Assim, ao comentar sua experiência 

de escritor católico e o propósito de renovação da “Poesia em Cristo”, o poeta ressalta: 

“Hoje noto que esse era o meu caminho natural inevitável, pois minha infância me fez 

místico” (LIMA, 1999, p.46). E certamente a poética de Jorge de Lima insere-se naquela 

linha dos “místicos da linguagem”, tal como apontada por Foucault (2018, p.60) em A 

grande estrangeira. Nesse sentido, o autor alagoano estaria entre “aquelas pessoas que 

acreditaram no poder absoluto, originário e criador da linguagem; e na linguagem no que 

ela tem de mais material: na palavra, na sílaba, na letra, no próprio som” (FOUCAULT, 

2018, p.60).  

Sobre tais místicos, prossegue Foucault, dizendo que: 

 
É aí, nesse corpo carnal da Palavra, que eles viram, esses estranhos filósofos, 
esses poetas aberrantes, o coração vivo de todas as significações, o depósito a 
uma só vez natural e divino de tudo aquilo que poderia ser dito. Para eles, as 
letras, os sons, as palavras, como grandes pastores soberanos, guardam ao 
redor de suas estaturas erigidas desde a origem o rebanho e todas as Palavras 
futuras. (FOUCAULT, 2018, p.60) 

 

A escrita faz-se, nesse sentido, a fala de uma voz num momento inaugural, 

originário, primordial. Trata-se, entretanto, de uma voz que obedece a sonoridade de sua 

matéria-prima, deixando-se levar pela harmonia sugerida. Há um núcleo fiel, capaz de 

surpreender a si mesmo e à mão que o maneja. Essa voz inventa seu próprio espaço ao 
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deixar-se surpreender pelo que produz à medida que investe nos desdobramentos das 

palavras. Abre-se uma zona de jogo a partir das frestas sonoras da grafia, “como se o 

mundo desde sua criação não fosse mais que um gigantesco jogo de palavras, um jogo de 

contas de vidro que obedecesse às leis mais gratuitas, porém mais imperiosas” 

(FOUCAULT, 2018, p.63). Na autoconsciência limiana, um demiurgo insinua-se; 

insinua-se o seu verbo do início, no início. O demiurgo cria o originário, o antigo gesto 

do começo, o novo: 

 
Não procureis qualquer nexo naquilo 
que os poetas pronunciam acordados,  
pois eles vivem no âmbito intranquilo 
em que se agitam seres ignorados. 
 
No meio de desertos habitados 
só eles é que entendem o sigilo 
dos que no mundo vivem sem asilo 
parecendo com eles renegados. 
 
Eles possuem, porém, milhões de antenas 
distribuídas por todos os seus poros  
aonde aportam do mundo suas penas. 
 
São os que gritam quando tudo cala,  
são os que vibram de si estranhos coros 
para a fala de Deus que é sua fala. 
(LIMA, 1999, p.473) 

 

Tem-se aqui, junto ao poeta criador, oráculo que fala durante o sono e traduz o 

“sigilo” dos “renegados” que a eles se parecem e cujas “antenas” captam o desconhecido, 

a imagem do profeta a gritar “quando tudo cala”. Perceba-se, nesse sentido, como o grito 

do poeta é visto como uma arregimentação de muitas vozes – os poetas “vibram de si 

estranhos coros”. Talvez por isso eles não sejam confiáveis e não se deva procurar “nexo” 

no que dizem acordados, já que na vigília tentarão, é provável, dissimular as vozes do 

“âmbito intranquilo”. Cabe a pergunta: o sujeito poético desse soneto está dormindo ou 

acordado? Está em vigília simulando sono ou em sono simulando vigília? Está no devir, 

talvez, na passagem do poético em que vigília e sono se assemelham ao nada e conduzem 

ao nirvana da palavra.  

As penas que aportam ao poeta, além disso, são penas não somente como dores, 

mas como metáfora da escrita de outros escritores – são fictícias, livrescas. Então, se o 

poeta é aquele que traz à vida na palavra os seres que se “agitam ignorados”, se faz vibrar 

de si as vozes dos coros dando vida aos “renegados”, que se parecem com ele, a fala de 

Deus, nesse caso, é não apenas indício de possessão oracular do devoto tomado pela 
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divindade que adora: o sujeito dá a ver, na verdade, que sua fala, como inauguradora do 

que ainda não existe porque é ignorado, é a fala do próprio Deus. Porta-se como Demiurgo 

bem consciente: nem louco nem criança. “Que é sua fala” é predicado da voz do deus-

poeta. Numa imensa ostentação de poder, o sujeito enxerga-se como deus supremo 

portador da estranheza dos renegados. Sua voz, como arregimentadora de vozes, é 

criadora. 

Pode-se, então, falar em uma forma transgressiva de gênesis, configurada por 

aquela tópica do poeta demiurgo fundada na celebração da figura do poeta criador46, 

tópica consolidada e difundida à exaustão como propriedade do modernismo. Trata-se de 

uma linhagem da literatura moderna já bem conhecida e estabelecida nos meios 

intelectuais à época do Livro de sonetos (1949). Exemplo dessa assimilação é a ênfase na 

fantasia criativa e na ruptura com o referente na poesia moderna demonstrada pelas 

análises de Hugo Friedrich em Estrutura da lírica moderna (1978).  

Nesse sentido, apontam do mesmo modo as conclusões de Marcel Raymond sobre 

o poeta Arthur Rimbaud, tomando-o, de certa maneira, como arquétipo do poeta moderno 

ao dizer que, na modernidade, “o poeta, retomando os dados nas mãos, tenta refazer por 

sua vez o ato criador, proferir novamente o mundo, como um demiurgo” (RAYMOND, 

1997, p.35) 47. Essa ruptura, a valorizar sobremaneira o caráter autônomo da obra, assim 

como o seu poder inaugural diante da realidade, remonta, como se sabe, às raízes do 

romantismo, como se vê nas análises de Octavio Paz em Os filhos do barro (2013). 

Segundo Paz, haveria uma continuidade entre os poetas do romantismo, do simbolismo, 

os fundadores da poesia moderna, como Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, e as vanguardas 

e desdobramentos inventivos do modernismo.  

Essa ligação, com ênfase especial no poder transformador da poesia diante da 

realidade, faz-se ver de forma clara neste trecho de Novalis. Note-se, no mesmo trecho, a 

relação entre poesia e filosofia, no que tange ao modo como cada uma dessas atividades 

coloca-se diante do conhecimento: 

 
46 O termo, embora esteja fortemente ligado a certa concepção da modernidade, não se confina apenas ao 
campo explorado pelos precursores e representantes da modernidade literária; a figura do Poeta Creator 
estaria, na verdade, presente em autores como Virgílio e, como se vê, em Pierre Hadot, pode ser 
encontrada na própria gênese do conceito de mímesis dos gregos. Cf. “Physique et poésie dans le Timée 
de Platon”. HADOT, Pierre, 1983. ETH-Bibliothek. Cf. Também: Lieberg (Godo). Poeta Creator. 
Studien zu einer Figur der antiken Dichtung. 
Amsterdam, J. C. Gieben, 1982.  
47 In: Raymond, Marcel. De Baudelaire ao Surrealismo. Trad. Fúlvia M. L. Moretto, Guacira Marcondes 
Machado. São Paulo: Edusp, 1997.  
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O poeta termina como empreendeu o trajeto. Enquanto o filósofo se limita a 
ordenar e arrumar tudo no lugar, o poeta libera, ao desfazer todos os obstáculos. 
Seus vocábulos não são palavras vulgares, são sons encantatórios, vocábulos 
mágicos que têm o poder de animar a bela sociedade a seu redor. Como as 
vestes dos santos contêm poderes miraculosos, também muitas palavras se 
santificam por alguma reminiscência maravilhosa e se tornam quase um 
poema, por si sós. Jamais a língua é demasiado pobre para o poeta, mas é 
sempre universal; com frequência ele precisa de vocábulos comuns que 
retomam incessantemente, vocábulos gastos pelo uso. Seu universo é simples, 
como é simples seu instrumento – ainda que seja inesgotável em melodias. 
Fazer poesia é obra de criação. É preciso que tudo aquilo que é poetizado seja 
um indivíduo vivo. Que inexaurível massa de material não há em torno de nós 
para a combinação de indivíduos novos! Quem adivinhou este segredo já não 
tem necessidade de nada, senão se decidir a deixar a diversidade infinita e seu 
simples prazer para começar não importa onde, se lançar a qualquer coisa; 
ocorre apenas que essa decisão se faz ao preço do sentimento livre de um 
universo infinito - e exige a limitação exclusiva a um só de seus aspectos. Seria 
possível - quem sabe? - que devêssemos nossa existência terrestre a qualquer 
decisão análoga? (NOVALIS, APUD, LOBO, 1987, p.80, 81) 

 

Rimbaud, ao conceber sua “Alquimia do Verbo” (RIMBAUD, 2013, p. 427), 

considerando a necessidade de “tornar-se vidente mediante um longo, imenso e racional 

desregramento de todos os sentidos” (RIMBAUD, 2013, p. 39) e ao referir-se a 

Baudelaire como “primeiro vidente, rei dos poetas, um verdadeiro Deus” (RIMBAUD, 

2013, p. 42), destaca-se, especialmente, como avatar dessa ideia. Alinha-se, 

inevitavelmente, à concepção de Novalis. Assim, afirma o poeta de Uma estação no 

inferno e das “cartas do vidente”, numa perspectiva de ruptura com o passado: 

 
(...) o poeta é um verdadeiro roubador de fogo. 
Responde pela humanidade e até pelos animais; deverá fazer com que suas 
invenções sejam cheiradas, ouvidas, palpadas; se o que transmite do fundo 
possui forma, dá-lhe uma forma; se é informe, deixa-o informe. Encontrar uma 
língua. (RIMBAUD, 2017, p. 40) 

 

É de Rimbaud, igualmente, a metaforização da experiência poética em termos de 

aventura marítima, tendo a viagem-escritura como uma experiência de descoberta e 

perigo, tal como se vê em Jorge de Lima. O “Barco ébrio” (poema cujo pequeno trecho 

se transcreve abaixo) é uma das mais significativas metáforas da criação poética e do 

poeta em sua aventura pelas águas da linguagem: 
 

Eis que a partir daí eu me banhei no Poema 
Do Mar que, latescente e infuso de astros, traga 
O verde-azul, por onde, aparição extrema 
E lívida, um cadáver pensativo vaga;  
 
Onde, tingindo em cheio a colcha azulejada,  
Sob as rutilações do dia estertor,  
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Maior que a inspiração, mais forte que a bebida,  
Fermenta esse amargoso enrubescer do amor.  
 
Sei de céus a estourar de relâmpagos, trombas,  
Ressacas e marés; eu sei do entardecer,  
Da Aurora a crepitar como um bando de pombas,  
E vi alguma vez o que o homem pensou ver!  
(RIMBAUD, 1995, p. 204, 205)48 

 

Em Invenção de Orfeu (1952), Jorge de Lima explicita sua referência a Rimbaud, 

ao mesmo tempo em que reforça essa ideia aqui apresentada da poesia como uma aventura 

e uma forma de descobrimento: “Alegrias descobertas/ ou mesmo achadas, lá vão/ a todas 

as naus alertas/ de vária mastreação,/ mastros que apontam caminhos/ a países de outros 

vinhos/ Esta é a ébria embarcação” (LIMA, 1952, p. 17). 

A presença do “Barco ébrio”, com toda a semântica pertencente ao tema da 

viagem e da descoberta, voltada, como em Rimbaud, para a viagem descobridora na e da 

linguagem, é patente no Livro de sonetos: 

 
Vamos meu duplo-mor às Índias e ao 
país do Preste-João desconhecido. 
Partamos em ignorada rota blau 
por mar de Páscoa sob o céu renhido. 
 
Olha-me a face: acaso essa ébria nau 
não tem velame e tempo, nem olvido  
Acaso essa aventura não tem vau 
ou árduo Cabo Não inadvertido? 
 
Já preparaste a treva e o pesadelo, 
a mão sob a cabeça, o óleo profundo, 
o rei de Calicut e o de Melinde? 
 
Ah! a nau opaca em sombra e seu modelo 
vão desvendar a ausência desse mundo 
em que a poesia a túnica não cinde. 
(LIMA, 1999, p.496) 

 

Mas a nave limiana, que é símbolo da busca do poeta pelo conhecimento, não sai 

do lugar, mesmo que esta “nau opaca em sombra e seu modelo” tenha por objeto de cobiça 

“desvendar a ausência desse mundo”, passando pelo “Cabo Não”, descobrindo “as 

Índias” e o “país de Preste-João”. Quer o sujeito poético as aventuras lusíadas dos reinos 

de “Calicut” e de “Melinde”, junto à aventura de seus próprios pesadelos: quer o brasão 

azul (blau) da nobreza de sua rota. Remonta às navegações coloniais, às descobertas 

 
48 In: RIMBAUD, Arthur.  Arthur Rimbaud. Poesia completa. Tradução, prefácio e organização Ivo 
Barroso. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995. 
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heroicas com a paródia da impotência. Por isso interpela seu “duplo-mor”, e o sacode 

para que diga algo e responda por que a nave que possui as referências livrescas de viagem 

não é capaz de lançar-se ao itinerário. O batel não esquece e não ouve – em seu olvido 

está o homófono ouvido a não bater de volta o pedido de resposta. 

 O modelo da nau é o Verbo, mas seu logos, não é o Logos do princípio, é a forma 

degradada à condição de cultura literária em compêndio: batel simulacro. Por isso recorre-

se à afirmação de inteireza da “túnica inconsútil” da poesia, que, como a túnica de Cristo, 

não possuiria costura nem divisas. Esfera estilhaçada, a túnica esboçada por Jorge de 

Lima. É um blefe. Declara-se a força esférica de uma integridade que ele, ser 

fragmentado, não possui nem vislumbra para além do vácuo vertiginoso e nostálgico em 

sua interpelação sôfrega e desesperada.  

Em Rimbaud está presente também a contradição entre desejo de partida e 

permanência, a qual é comentada com precisão por Pierre Macherey em seu ensaio sobre 

o imperativo “É preciso ser absolutamente moderno” do poeta francês, imperativo esse 

proferido como declaração intempestiva dos fundamentos da modernidade em Uma 

estação no inferno: 

 
Vamos resumir este problema de forma brutal: o novo começo programado, 
cuja frase "É preciso ser absolutamente moderno" dele forneceria a expressão 
concentrada, acaba sendo, nos próprios termos em que se coloca, um início 
falso ou um movimento no lugar. Dizemos que vamos embora, temos que sair, 
todos os negócios cessando, mas não saímos, como os cantores que, no palco 
da ópera, gritam o tempo todo "Vamos!" Vamos lá! Sem fingirem que se 
movem ou a girar em círculos, pisando forte. (MACHEREY, p.12)49 

 

O sentido da volta, do girar em círculo, da volta do verso, da isometria, é, 

sobretudo, esse movimento sôfrego. Desse modo, pode-se flagrar certa teatralidade, 

operística ou não, na enunciação do soneto de Jorge de Lima. Essa analogia dramática, 

presumindo um drama de criação, remeteria à cena primordial, decaída muito embora, 

em cujo cerne estaria a percepção, por parte do escritor, dos movimentos iniciais de seu 

escrito, observado sob o ponto de vista da autonomia que o status de obra de arte lhe 

confere: a pura imanência do florescer da rosa: 

 
49 No original : « Résumons ce problème de manière brutale: le nouveau départ programmé, dont la 
formule « il faut être absolument moderne » fournirait l’expression concentrée, se révèle être, dans les 
termes mêmes que en font état, un faux départ ou un movement sur place. On dit qu’on part, qu’il faut 
partir, toutes affaires cessantes, mais on ne part pas, comme les chanteurs qui, sur une scène d’opera, 
s’écrient à longueur de temps « Partons ! Partons ! » sans faire mine de bouger ou en tournant en rond, 
en piétinant ». Texto disponível em : https://philolarge.hypotheses.org/files/2017/09/28-09-2005.pdf   

https://philolarge.hypotheses.org/files/2017/09/28-09-2005.pdf
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Entre a raiz e a flor: o tempo e o espaço,  
e qualquer coisa além: a cor dos frutos,  
a seiva estuante, as folhas imprecisas 
e o ramo verde como um ser colaço. 
 
Com o sol a pino há um súbito cansaço,  
e o caule tomba sobre o solo de aço: 
sobem formigas pelas hastes lisas,  
descem insetos para o solo enxuto.  
 
Então é necessário que as borrascas  
venham cedo livrá-la da cobiça 
que sobe e desce pelas suas cascas; 
 
que entre raiz e flor há um breve traço: 
o silêncio do lenho – quieta liça 
entre a raiz e a flor, o tempo e o espaço. 
(LIMA, 1999, p.474) 

 

 

Assinala-se o devir “entre raiz e flor” do soneto, cuja metáfora se faz ver nas 

imagens alusivas à criação e ao mundo orgânico. Esse momento da aurora do poema, 

todavia, será marcado pelo declínio daquela figura prometeica, sacerdotal: mostram-se 

vicissitudes e cansaços do “sol a pino”. E o silêncio do “lenho”? Seria o silêncio da nave? 

O silêncio do duplo-mor do sujeito-poeta, que não é capaz de respondê-lo sobre o motivo 

de sua imobilidade? 

Quanto ao arrais de semelhante batel, certamente este se define nos termos do 

poeta criador, do demiurgo. A tópica demiúrgica da poesia moderna resgatada por Jorge 

de Lima, seus contornos e sua concepção inventiva fazem-se ver de modo especialmente 

claro na “Arte poética”, de Vicente Huidobro. Esse princípio é capaz de iluminar outro 

imperativo da poesia moderna, o imperativo da originalidade, ligado, inextrincavelmente, 

a determinada noção de autonomia da escrita poética: 

 
     Que el verso sea como una llave 
Que abra mil puertas. 
Una hoja cae; algo pasa volando; 
Cuanto miren los ojos creado sea, 
Y el alma del oyente quede temblando. 
 
     Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra; 
El adjetivo, cuando no da vida, mata. 
 
     Estamos en el ciclo de los nervios. 
El músculo cuelga, 
Como recuerdo, en los museos; 
Mas no por eso tenemos menos fuerza: 
El vigor verdadero 
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Reside en la cabeza. 
 
     Por qué cantáis la rosa, ¡oh Poetas! 
Hacedla florecer en el poema; 
 
Sólo para nosotros 
Viven todas las cosas bajo el Sol. 
     El Poeta es un pequeño Dios. 
(HUIDOBRO, 1916)50 

 

Assim, em vários momentos do Livro de sonetos, o poeta como oficiante, ou herói 

da linguagem, ou demiurgo, é questionado quanto a seu poder e valor. O demiurgo do 

livro de sonetos é, não raro, uma figura decaída; mas sem o charme, o escárnio 

característico e a altivez do maldito. Desse modo, a força luciferiana de sua empresa 

encontra-se lassa, desgastada. O estado de força do poeta-rebelde da modernidade é 

colocado em xeque: 

  
Depois vi o sangue coagular-se em letras 
Espalhadas nos muros e nas pedras;  
e o céu baixar-se para fecundá-las 
e fugir outra vez para esquecê-las.   
 
(...)  
 
E a gagueira ser tanta, tanto o fel 
que a grande torre de marfim preciosa 
era a torre danada de Babel. 
(LIMA, 1999, p. 471) 
 
E todavia a trave na garganta,  
E a grossa mão medrosa sem poder 
Interpretar sequer a ave que canta 
E canta e canta culta no meu ser.  
(LIMA, 1999, p. 473) 
 
 Ó poeta, mira esse trigal ardido 
em mágoa. Dos canteiros que tens feito 
as hastes inclinadas sobre o peito 
dão-te o aspecto de um deus encanecido.  
 
Ao mesmo tempo heroico e triste hás sido 
um anjo alegre e um diabo sem conceito.  
O trigo que plantaste, contrafeito 
é o pobre ázimo pão em que és cozido.  
(LIMA, 1999, p. 474) 
 

 

 
50 In: HUIDOBRO, Vicente. El espejo de agua/ Ecuatorial, poemas (1916-1918). Santiago. Ocho Libros 
Editores, 2017, Ira edición 44pp.   
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Essa é a imagem do escriba diante do fracasso de suas próprias aspirações 

integradoras enquanto poeta moderno. O sujeito poético em Jorge de Lima transita pela 

realidade simbólica de uma elite intelectual dependente e impotente – aí está o poeta-

profeta, tragado pelo cotidiano: “infelizmente no Brasil a poesia tinha tarefas a cumprir, 

dias de trabalho marcado, horas de aulas a dar; ora continentalismo a sustentar, ora o 

interesse das três raças tristes a defender” (LIMA, 1999, p.42). Mas a imagem do poeta 

nos versos destacados acima é igualmente a imagem da obra autônoma a tentar exorcizar-

se em seus imperativos de potência e magia.  

A rosa a florescer no poema reside na perfeição do Logos – o modelo inatingível 

e intangível da nave-soneto à música pitagórica das esferas, à Ideia: o poema, incapaz de 

fazer emergir o mundo novo, anuncia, dá testemunho da luz – seu poder estético está, 

desse modo, submetido ao ethos que possibilita sua subsistência. Mesmo que o brilho e o 

saber das novas formas e das descobertas e invenções conduzam à amargura que deseja 

retorno ou fechamento em um espaço que garanta mínima integridade ao instrumento da 

busca: a medida do poema, legada pela tradição. A experiência do fracasso mostra a arte 

da poesia com receio de si mesma – sua ética é o abandono do cosmismo de um novo 

método.   

Isso conduz a um impasse. Pressupõe-se, na perspectiva dessa cena inaugural e 

primitiva, que a imagem demiúrgica do poeta, levada a cabo por um orfismo 

eminentemente constitutivo, marcante na poesia limiana, aparece sob uma crise 

dilacerante. Assim, Fábio de Souza Andrade reconhece tal crítica do mito presente em 

Jorge de Lima. Porém, Andrade não descola essa crítica do poderio reflexivo da 

modernidade literária, que permaneceria como tendência universal seguida pelo poeta do 

Livro de sonetos. Desse modo, a possível atitude de descrença para com a poesia moderna 

por parte de Jorge de Lima não parece problematizada em si. Salvo engano, em O 

Engenheiro Noturno (1997) ainda parece vigorar a ideia da “valorização da linguagem e 

do poeta como heróis privilegiados da lírica moderna” (ANDRADE, 1997, p.46). 

Dessa maneira, mesmo que não o aceite explicitamente, aquilo que a fala do 

sujeito envolto pelo ideal inconsútil de seus versos maneja não é mais o “Verbo” em flor, 

“acessível a todos os sentidos”, de Rimbaud. Este, em si, configura-se, já, como mero 

material. Não será possível fazer florescer a rosa, “irreal desgrenhada”, deve-se, então, 

buscar recompor a sua imagem na vida do sujeito, evocando-a numa busca existencial e 

literária cuja finalidade é o conhecimento, ou melhor, a revelação no desejo. O gesto 

demiúrgico de Jorge de Lima é teatral. E o seu trágico fere com o farsesco da 
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corporalidade dúbia e enviesada do riso ácido, ressentido e/ou desesperado. Entre teologia 

e poesia, há certa sensciência implacável da voz que fala nos versos limianos. O Verbo 

de Rimbaud afigura-se como perda. Vislumbra-se antes, numa outra forma de ler a “lírica 

final de Jorge de Lima” (ANDRADE, 1997), o colocar em cena o universo da 

“irracionalização do ritmo. A antiga metáfora da magia ou alquimia do verbo. Do Verbo, 

esta teolinguística com maiúscula (...)” (MESCHONNIC, 2006, p. 66)51.  

 

2.2. DO LITÚRGICO, DO MÍSTICO, DO POÉTICO 

 

Sobressai, assim, o valor da ambivalência, evidenciado pela exploração da palavra 

no campo lúdico da escrita. Aí está o “alto grau de valorização” da palavra, “próximo ao 

encantamento, do virtuosismo, da abstração rítmico-sonora”, comentado por Fausto 

Cunha (1999) a respeito do Livro de sonetos. É nessa visada que o crítico salienta que, 

para Jorge de Lima, “não existe o receio de fazer jogo poético com a utilização de uma 

palavra especial, de um verso, ainda que descambando no divertissement” (CUNHA, 

1999, p. 96). 

Deve-se, nesse sentido, considerar a natureza do jogo ao qual Fausto Cunha 

remete. Para tal, convém ter em vista o modo como é ressignificado o material que o ato 

lúdico dinamiza. O divertimento (divertissement) é, sobretudo, um deslocamento no 

espaço, que tem um vasto sentido teórico, sem o qual o poema não se faria e o sujeito 

quedaria sufocado: haveria aí uma disfarçada censura, um receio característico à 

gratuidade lúdica de Jorge de Lima?  

Em certa medida, o Livro de sonetos mostra experiências contraditórias e certo 

despojamento quanto à realização estética em si. Há um inconformismo com o que se tem 

e com a mesmice rotineira do moderno, objeto de reflexão antes que de profissão de fé. 

Daí o caráter eminentemente reflexivo e filosófico da montagem, que, de acordo com 

Fábio de Souza Andrade (1997), é um eixo fundamental à poética limiana. Nesse sentido, 

o livro é feito de reflexões sobre uma aventura poética já concluída; resultados já 

logrados: 

 
Versos brotam de mim. Depois de lidos 
os distribuo por um destino vário,  
depondo em seus percursos meus sentidos. 

 
51 In: MESCHONNIC, Henri. Linguagem, ritmo e vida. Extratos traduzidos por Cristiano Florentino. 
Belo Horizonte, FALE/UFMG, 2006. 
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(LIMA, 1999, p. 470) 
   

Sugere-se, por isso, a narrativa de uma vida escrita, de uma escrita vivida – uma 

biografia poética marcada pelos anseios, rupturas, falhas, desvios, êxitos e fracassos do 

moderno no que tem de progressivo e de regressivo. São materiais de montagem os 

fragmentos de um sujeito quebrado, partido. Esse jogo, que entretém e faz com que uma 

voz insira-se na narrativa da História, não é concebido em termos de recurso estético – é 

a própria vida que se joga, diria Drummond. O divertimento é, dessa maneira, o devir de 

uma forma de vida que galga e potencializa as energias de uma forma de literatura: dá-se 

o soneto como microcosmo, espaço vital.  

Mas o que acontece nessa vida escrita? Nada, além do divertimento que ela dá a 

si mesma – o nada de uma abertura existencial. Assim como a nave não se desloca para 

além do seu lugar, o sujeito gira circunscrito na sua tentativa de partir. O sujeito envolvido 

nesse processo conhece as expectativas, as alegrias, os desejos e agruras da aventura da 

poesia moderna em âmbito universal e sabe de sua experiência dentro da experiência 

modernista. Tem-se, com isso, um sujeito dividido e feito de contradições e 

multiplicidades como, de resto, foi a própria experiência da modernidade literária. O 

caráter metalinguístico do Livro de sonetos é, assim, profundamente biográfico. É uma 

visão e uma experiência microcósmica de algo que tem proporções macrocósmicas e 

ciclópicas. É o toque de uma particularidade, de uma vida a roçar algo que tem efeitos 

universais por ter de ser definido no mundo inteiro, ainda que de maneira diversa.  

Contudo, a técnica, antitécnica por excelência, para livrar-se do embaraçamento 

do moderno como fim em si é, ela também, moderna, e consiste em valorizar o jogo e as 

regras do jogo entendidas como liturgia sempre irmanada da transgressão. Retorno, 

repetição, como encantamento a cingir o sujeito. O poético e o teológico deixam-se 

encontrar na alma desconhecida e autobiografada. Como mencionou-se acima, a própria 

ideia da “Renovação da poesia em Cristo” por Jorge de Lima, em sua parceria com Murilo 

Mendes, é marcada pela rememoração da infância. E a infância das palavras é brincante 

e criadora: nela, a rigidez do jogo encanta, não enfada. As regras do jogo fazem a volta 

da vida – nelas estão inseridos o aleatório, a gratuidade e o despojamento. 

Acontece que, como mostra Byung Chul-Han (2019) em Bom entretenimento: 

uma desconstrução da história da paixão ocidental, as relações entre arte e teologia são 

características da arte no ocidente e tem em ideias como as do trabalho, do sofrimento e 

da conquista o cerne de seu sentido. Assim, o lugar da escrita, da poesia, passa a ser o 
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lugar da paixão, de uma espiritualidade marcada pela dor. Ela substitui, conforme 

Nietzsche (2010), a fé na divindade una e organizadora do mundo. Arte e teologia 

cruzam-se, portanto, no próprio horizonte da autonomia da obra, como Chul-Han 

especifica ao comentar a ideia de sacerdócio do trabalho artístico indissociável de 

repertórios críticos e filosóficos bastante difundidos e relativamente fundamentais para a 

compreensão da arte moderna, como os de Heidegger e de George Steiner. Uma recusa 

da efemeridade, da gratuidade do entretenimento, do descompromisso – uma tentativa de 

figurar a eternidade seria, pois, a marca da paixão que embebe a arte no mundo ocidental. 

Vê-se, dessa maneira, nas ideias de Byung Chul-Han, como essa paixão, mais que isso, 

está ligada a certa necessidade de poder diante da vida, dos fatos, da natureza. Contrapõe-

se a tal perspectiva, por exemplo, a gratuidade do Satori tal como visto pela leveza e 

aceitação da efemeridade, no humor dos Hai-Kai dos zen-budistas do Oriente.  

Mas Jorge de Lima e seus críticos habitam o território da paixão, sem a serenidade 

contemplativa e sem a objetividade supra-subjetiva do zen. Ora, o cristianismo do poeta 

alagoano é mais que qualquer coisa uma concepção apaixonada da escrita de poesia 

tornada profissão de fé: dos seus aspectos mais circunstanciais aos mais programáticos, 

tal cristianismo acaba por se propor como uma via, sobretudo, literária – malgrado a 

ardorosa vontade de transcendência nele presente.  Talvez por isso Fausto Cunha apresse-

se em caracterizar o Jorge de Lima do Livro de sonetos como um “religioso” mais 

“litúrgico” do que “místico”, já que, para o crítico, o “místico requer certa ingenuidade 

ou, antes, uma ingenuidade total, um estado de inocência comparável ao da infância” 

(CUNHA, 1999, p. 97).  

A religiosidade e a liturgia, como conjunto de regras e determinações de um culto, 

teriam território comum no campo da racionalidade da obra superior: “O religioso é 

litúrgico por excelência, compreende o significado temporal das cerimônias, das preces, 

é objetivo. O místico passa depressa da ortodoxia à heresia, sem sair de seu êxtase perante 

Deus.” Desse modo, “o que talvez perturbe o caráter místico dessas manifestações 

(acredito que ao autor importaria mais o caráter místico que o religioso) será a extrema 

lucidez de sua poesia”. O religioso seria, então, aquele que “jamais seria capaz de alterar 

uma letra do missal, de transcender do ritualismo” (CUNHA, 1999, p. 97). Jorge de Lima, 

entretanto, obedece à métrica, correspondente numérico do Verbo, não lhe altera quase 

nada; e isso leva ao êxtase e à dissolução dionisíaca do sujeito.  
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Haveria, porém, “muita compunção religiosa nos sonetos, até nos de cunho 

profano”, muito embora haja uma problemática embaraçosa nessa distinção. Fausto 

Cunha tenta delimitá-la, chegando ao impasse dualista: 

 
Longe de mim pôr em dúvida a inteireza do sentimento religioso de Jorge de 
Lima. Permito-me, todavia, ponderar-lhe que seus extraordinários recursos 
poéticos o terão levado algumas vezes, nos sonetos, a um tom de 
exacerbamento que se me afigura capaz de abrir caminho ao intencionalismo, 
originando paráclases em relação ao sentimento místico de A túnica inconsútil. 
(CUNHA, 1999, p. 97) 

 

Se o domínio dos “extraordinários recursos poéticos” tem a ver com o domínio 

mesmo da liturgia no religioso, então o “intencionalismo” não tenderia mais à “lucidez” 

do religioso? E o “divertissement”, onde se localizaria de fato, já que é preciso saber bem 

jogar um jogo para jogá-lo com liberdade? A lucidez no domínio das formas, a 

desenvoltura do brincar com a corporeidade das letras e palavras abrindo-as a desvios, 

imprevistos, surpresas, achados felizes, o próprio brinquedo do material literário legado 

pela tradição escrita não teriam a ver com os deslocamentos profanos, com as inversões 

diabólicas e caretas cambiantes do místico ao religioso e vice-versa?  

Como dominar a noção de forma? Como, na intenção simbólica, evitar que o mar 

da linguagem faça emergir o diabólico? Onde está o intencionalismo e onde está a 

ingenuidade se, quanto melhor se controla a forma, mais ela se torna, no resultado da 

obra, significativa e independente em relação ao autor? Trata-se, em princípio, de uma 

falsa questão. Fausto Cunha insiste, entretanto, reivindicando o velho par: forma e 

conteúdo:  

 
Há o comprazimento no jogo sonoro de palavras, a procura gratuita de efeitos, 
difíceis de compreender num poeta maduro como Jorge de Lima. Acredito que 
em mais de um momento do Livro de sonetos o autor enveredou pelo caminho 
do cerebral e exerceu verdadeira tirania da forma sobre o conteúdo.  
(...) 
É que no Livro de sonetos o emotivo foi amiúde quase substituído pelo ourives 
do verso. O poeta (e isto dispensa quaisquer provas) manteve seus opulentos 
cabedais. Procurar a bela poesia nesse volume é lê-lo todo. Querer sentir o 
poeta verdadeiro, o poeta na plena consciência de sua condição lírica, é tomar, 
um a um, os versos que extraem a quinta-essência das palavras e lhes captam 
a secreta energia. (CUNHA, 1999, p. 98-99) 

 

É fácil perceber a fascinação do crítico diante da obra e a força sedutora que sobre 

ele age nessa perspectiva. Pouco importa se há medo de semelhante fascínio; e tudo queira 

resolver-se à custa da erudição. Os “opulentos cabedais” de Jorge de Lima são materiais 
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artísticos: as citações, as transcrições, as apropriações, o trato com a métrica como 

corporeidade da literatura não seriam capazes de esclarecer a charada limiana: o 

fenômeno poético, o devir do poema do (e no) leitor no momento em que ele, o próprio 

poema, lê o leitor é que constituem a problemática real. Interessa o modo como tudo isso 

torna-se a maneira de se fazer, traçar, uma forma de vida, sim, um “cuidado de si” 

(FOUCAULT, 2011)52.  

Mostra-se, no entanto, certa censura, que sugere, de modo bastante sub-reptício, a 

presunção de certas condutas naturais e necessárias para uma escrita de poesia católica, 

que deveria, pois, cumprir com as dores e a gravidade características, sobretudo, de sua 

paixão. No fim das contas é a liturgia de uma modernidade que se recusa a si mesma que 

está a ser transgredida. Reivindica-se, em suma, a correspondência, a calcular efeito de 

verdade, entre sujeito empírico católico e poesia católica. A religiosidade do poeta não 

cabe, contudo, ao poema – ela sempre escapará, por mais que seja rigorosa sua liturgia. 

Mas a censura – vale reiterar – não é em verdade de cunho religioso: trata-se de uma 

política e de valores literários.  

A religião da poesia moderna e a religião católica têm em comum um eixo 

fundamental para ambas: o trabalho, a valorização do construído, do objeto artístico 

logrado com o esforço do ganho do pão pelo suor do rosto – isso implica grande 

sofrimento e sacrifício (Jorge de Lima o sabe, e, provavelmente, jamais se oporia a tal 

ideia). E o produto de semelhante esforço deve ser, conforme esclarece Alfonso 

Berardinelli (2007) em Da poesia à prosa, não raro marcado pelo jargão da dificuldade e 

da impenetrabilidade de sentido, para os quais apenas os especialistas possuem as chaves. 

Muito embora, na verdade, essa mesma liturgia da obra e da missão que ela impõe 

propicie os seus próprios e necessários desvios.  

O problema é, neste caso específico, que Jorge de Lima não poderia estar falando 

assim. Sua linguagem é pecaminosa porque transgride a racionalidade e a lógica às quais 

o cristianismo ajuda a sedimentar. Há um erro de lógica e de paixão. Nesse sentido, talvez 

a religiosidade de Jorge de Lima esteja mais para o oriente (como assinala Murilo Mendes 

em comentário à Invenção de Orfeu) ou para escritas de místicos e heréticos como os do 

gnosticismo. Confrontam-se, vivamente, na religiosidade limiana, a candura e a 

verdadeira e apaixonada entrega do sujeito, ainda que vacilante e à beira do abismo e da 

blasfêmia, com a soberba advinda do poder do Verbo, o qual, a partir da análise de Fábio 

 
52 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade III. Trad. Maria Thereza da Costa Albuquerque. São 
Paulo: 2011, Edições Graal. 
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de Souza Andrade (1997) sobre a relação entre Jorge de Lima e a escrita automática, 

pode-se atribuir ao “sereísmo” da linguagem. Fabricam-se imagens irreverentes e 

insurrectas, alheias, por isso, à lógica de qualquer liturgia. Torna-se, portanto, interessante 

frisar a distinção entre os textos dos Evangelhos e aqueles heréticos, apontada com 

argúcia pelo poeta e ensaísta Claudio Willer, em seu Um obscuro encanto: Gnose, 

gnosticismo e poesia moderna (2010): 
 

(...) os evangelhos propriamente cristãos, aqueles incorporados à Bíblia, as 
parábolas e ensinamentos de Jesus Cristo não apenas fazem parte de um relato 
biográfico, cujas coordenadas de tempo e espaço, históricas e geográficas, são 
claras. Seu referente é a realidade imediata. Falam do grão de mostarda, do 
semeador, da figueira, da ovelha desgarrada, de ricos e pobres, dos demais 
componentes do dia a dia daqueles a quem se dirigia o ensinamento. Salvo 
alguns momentos mais espetaculares, como a tentação pelo diabo, dos 
relâmpagos na crucificação, da Ressurreição e da conversão de Paulo, o tema 
e o tom do Apocalipse, e não, como nos textos gnósticos, em tônica dominante. 
Jesus Cristo pregou com os pés no chão, e nisso distinguiu-se de magos e 
profetas seus antecessores e contemporâneos. Como que dispensou efeitos 
especiais: nos evangelhos, quase nada de carruagens de fogo, dragões, 
relâmpagos e trovões, convulsões e cataclismos. Mesmo os milagres são de 
uma extrema simplicidade (...) 
(WILLER, 2010, p.50) 

 

Nesse sentido, o soneto de Jorge de Lima, campo de batalha entre um logos e um 

antilogos, mesmo sendo declaradamente cristão, afasta-se, arriscadamente, do logos 

cristão. Isso se dá justamente por evidenciarem-se no âmbito da “mensagem e do estilo” 

características diametralmente opostas ao texto evangélico. Nos Evangelhos, de acordo 

com Willer, destacam-se a “simplicidade”, o “empirismo, o uso da linguagem descritiva 

e da prosa narrativa”. Aspectos esses que estariam, conforme o ensaísta, “presentes na 

origem do cristianismo propriamente dito, ou do cristianismo que iria sediar-se em Roma” 

(WILLER, 2010, p.51) 53. Essa distinção, como é possível ver nos textos que Jorge de 

 
53 Aceita essa distinção, é imprescindível considerar que o contraponto aqui proposto diz respeito, 
especificamente, a diferentes arsenais retóricos, provenientes de diferentes estratégias discursivas, com 
objetivos diversos. Em Jorge de Lima, poesia e teologia se imbricam muitas vezes: uma traduzindo-se, 
não raro, nos termos da outra – numa agônica busca expressiva. No entanto, como se depreende da 
análise de Fábio de Souza Andrade em O Engenheiro Noturno, o próprio lema “Restaurar a poesia em 
Cristo”, mais ligado a livros da fase eminentemente católica do poeta, coloca em questão uma 
problemática filosófica, estética, e histórica muito mais ampla, cuja problemática, de cunho universalista, 
dificilmente se definiria em termos dogmáticos.  A leitura ora apresentada atém-se, portanto, não nas 
possíveis semelhanças entre a escritura gnóstica e a escrita de Jorge de Lima. Interessa identificar a 
fronteira herética que, malgrado a candura e paixão do eu lírico, é ultrapassada e legitimada pelas 
potências do discurso poético. Existe nesse discurso, que se quer aqui definido em termos artísticos, uma 
vocação, quase que ontológica, para a transgressão. É esse aspecto transgressivo que Willer considera ao 
aproximar gnosticismo e poesia moderna. Esta, por sua vez, estabeleceria elos mais consistentes com o 
magma verbal presente na fala dos magos e profetas. Tais analogias são traçadas também por Octavio Paz 
em O Arco e a Lira (2013).  
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Lima escreve para o suplemento literário do jornal A Manhã54, jamais seria aceita pelo 

poeta alagoano. Na leitura e fé peculiares que Jorge de Lima devota ao cristianismo 

concebe-se, sobretudo, uma poética da transcendência, de superação das condições da 

vida terrena e das agruras do cotidiano que culmina em Livro de sonetos e Invenção de 

Orfeu. 

Não se trata de satanismo à moda baudelairiana nem de um cristianismo que 

remonte ao poeta das Flores do mal. Se, como depreende-se do ensaio de T. S. Eliot 

(1989)55 sobre Baudelaire, este entra na igreja pela porta dos fundos, deve-se observar 

que Jorge de Lima entra pela porta da frente e desde o âmago de sua devoção da infância, 

recuperada em seu “renovar a poesia em Cristo”. O misticismo neorromântico de Jorge 

de Lima, sua forma espontânea e crédula no trato da palavra, na visão do fenômeno 

poético em si, no kitsch do ímpeto deliberado ou não, dificilmente seria aceito por 

Baudelaire. É o extremo apego ao poder da palavra, modelo do Verbo, que faz o poeta do 

Livro de sonetos perder-se do caminho do altar, ou ver transfigurado seu culto em outros 

cultos.  

O que Jorge de Lima anseia fazer é reconduzir tudo à fé cristã, do mesmo modo 

que reconduz toda a vida que recolhe ao soneto e à métrica, instrumentos da busca: 

“atravessamos uma fase de retórica e paganismo e aspiramos readaptá-la à cultura cristã” 

(LIMA, 8-4-1951). Se a esfera que o poeta constrói é regressiva como um souvenir fora 

de moda, ela tem, ao menos, a beleza do mundo ideal (mesmo que careça de verdade ou 

firmeza), como é a idealização que o poeta faz do mundo da Idade Média56, assim como 

 
54 Letras e Artes, suplemento do jornal A Manhã. 15/07/1951; ano 6 número 215. Disponível, assim como 
outros textos de Jorge de Lima para o mesmo jornal, em: http://bndigital.bn.br/acervo-digital/letras-
artes/114774. Cf. também: Antelo, Raúl. “Jorge de Lima: ressonâncias”. In: Terra roxa e outras terras – 
Revista de Estudos Literários Volume 38 (jun. 2020) – 1-115 (páginas 19-40) – ISSN 1678-2054. 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/terraroxa 
55 ELIOT, T.S. (1989). Ensaios/T.S. Eliot; tradução, introdução e notas de Ivan Junqueira. São Paulo: Art 
Editora. 
56 Compreende-se a nostalgia com que hoje evocamos a visão da cristandade medieval, exemplo típico de 
civilização sadia; essa cristandade em que os bichos e os poverelos, os poetas e os [irmãos] pássaros, a 
inteligência mais culminante e o povo mais unânime se unem em uma mesma perfeita polifonia; este 
mundo onde o cavaleiro e seu cavalo, o servo, o papa e o mendigo, São Francisco e seu lobo viviam lado 
a lado, unidos por uma fraternidade profunda. Percebemos que o que há atualmente é uma crise da 
civilização. Sabemos agora por que nosso mundo está doente, e podemos medir a gravidade deste mal. 
Este mal é mais sério do que parece; e a cura depende do advento da Verdade metafísica. Ora, o espírito 
moderno caracteriza-se pelo desprezo absoluto desta Verdade. Desprezo geral, confessado, mesmo entre 
os agrupamentos religiosos. A fascinação que a civilização da idade média cristã exerce sobre 
determinados espíritos do nosso tempo, provoca, por isso, a necessidade de evocá-la para achar um 
exemplo de civilização sadia na história de nosso Ocidente. APUD: ANTELO, Raúl. “Jorge de Lima: 
ressonâncias”. In: Terra roxa e outras terras – Revista de Estudos Literários Volume 38 (jun. 2020) – 1-
115 (páginas 19-40) – ISSN 1678-2054. http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/terraroxa 
 

http://bndigital.bn.br/acervo-digital/letras-artes/114774
http://bndigital.bn.br/acervo-digital/letras-artes/114774
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/terraroxa
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/terraroxa
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a visão sempre esperançosa que tem sobre o destino da poesia: “A poesia por si é 

antevisão, profecia e sabedoria e nenhum conselho pode ou poderá modificar sua 

trajetória e a sua essência” (LIMA, 1999, p.61). 

O jogo de Jorge de Lima é metafísico, sua duração é garantida pelas leis desse 

mesmo jogo com que se investe no alegre espaço de exílio do soneto, onde o poeta pode 

se livrar de uma realidade oprimente. A inteireza da esfera, cosmos recomposto, tem o 

poeta morto para o mundo dos “relativos compromissos” e redivivo para os “Jogos de 

Deus e lumes incessantes,/ Pistilos e androceus aglutinados,” (LIMA, 1999, p. 49). O 

sujeito-poeta é deus, é jogador e é, entretanto, mero joguete. Contempla-se a noite do Fiat 

Lux, da memória refeita e do tempo aberto da origem. Entre simulacro e milagre, na 

alegria do jogo, no vazio do lance do primeiro dado, o poeta decaído tem, todavia, o 

perdão do Verbo: a graça que suprime o dualismo. Morto para o mundo, o poeta pode 

contemplar o caos. E criar:  

 
Uma esfera fechada cobre o poema 
relativo e refeito na memória 
una e indivisa, espessa como a noite,  
 
a primitiva e eterna noite, glória 
de Deus que a fez de seu perdão extrema 
unção desde a cabeça aos pés, amém. 
(LIMA, 1999, p.503) 

 

 

O sujeito é, sobretudo, obediente – ele, de fato e literalmente, obedece ao Verbo. 

Sujeita-se. Mas há, muito embora, a heresia artística – o pecado seria a loucura das 

palavras e a negação da ilusão de controle. Daí o choque com o religioso no que diz 

respeito ao âmbito institucional. Tal censura à qual o poeta estaria irremediavelmente 

fadado, mostra-se claramente no modo como é tratado o procedimento da montagem em 

Jorge de Lima no artigo do crítico Tristão Ribas sobre as fotomontagens do poeta. A 

exposição das colagens intituladas “A pintura em pânico” recebe, assim, um trato 

característico no texto de Ribas, publicado em Junho de 1943, no jornal A Notícia.  

De acordo com o estudo de Annateresa Fabris, 57 que analisa a recepção crítica 

das fotomontagens limianas:  

 

 
57 FABRIS, Annateresa. “Fotomontagem e surrealismo”. In: REVISTA USP, São Paulo, n.55, p. 143-151, 
setembro/novembro 2002 
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O tom negativo do artigo de Tristão Ribas explicita-se desde o título – 
“Fotomontagem de Imoralidades” –, abarcando tanto a técnica, considerada 
“uma besteira à custa dos outros, sem nenhum mérito”, quanto o significado 
da única imagem analisada num conjunto bem maior. (FABRIS, 2002, p.144). 

 

Reitere-se que a técnica da montagem, como vista na cuidada análise de Fábio de 

Souza Andrade em O engenheiro noturno (1997) é fundamental para a poesia de Jorge 

de Lima. Desse modo, Fabris frisa o intuito de Tristão Ribas no sentido de denegrir a arte 

moderna, qualificando a fotomontagem de Jorge de Lima como pornográfica. Tem-se, de 

acordo com o artigo de Fabris, a pretensão de, sobretudo, “desmoralizar a figura de Jorge 

de Lima” (FABRIS, 2002, p.144). É traçado nesse sentido um retrato do poeta, com tintas 

que não deixam despercebida a dissonância entre o catolicismo limiano e o determinadas 

representações do catolicismo enquanto instituição:  

 
O retrato traçado por Ribas é completo, pois nele são evidenciados os dois 
aspectos centrais da personalidade do artista: sua atividade profissional 
(médico e professor de Literatura Brasileira da Universidade do Brasil) e seu 
apego a uma “forma dramática e moderna de Catolicismo”, que transparecia 
nos poemas de Tempo e Eternidade (1935, escrito em colaboração com Murilo 
Mendes) e A Túnica Inconsútil (1938). Escreve, de fato, Ribas: “Criaturas que 
deviam levar a vida a sério, exercendo profissões que exigem espiritualidade e 
aparência decente, gastam o tempo com a expansão de letras e artes licenciosas, 
contribuindo direta ou indiretamente para a corrupção dos costumes e do gosto 
da humanidade. E o pior é que muitos dos que se dedicam a esse gênero 
pretendem realizar a sua obra nefasta à sombra tutelar do catolicismo, como se 
fosse possível a Igreja patrocinar essas monstruosidades contra a beleza e 
contra a moral” (FABRIS, 2002, P.144) 

 

A análise de Fabris elucida, pois, que o “requisitório” de Ribas parece ser uma 

resposta “à distância” à apreciação das colagens limianas por Mário de Andrade, na qual 

Mário concebe a “simplicidade” da técnica da colagem como paralelo ao papel conferido 

à “imaginação criadora”,  

 
à qual caberia apanhar “com rapidez na coleção das fotografias recortadas, os 
documentos capazes de se coadunar num todo fantástico e sugestivo”58. 
“Processo de expressão lírica”, a fotomontagem permitia ainda uma revelação 
do inconsciente, pois fazia vir à tona as tendências recônditas, os instintos e os 
desejos recalcados, os ideais e a cultura de uma pessoa:          (FABRIS, 2002, 
p.144) 

 

Vale destacar uma das citações da apreciação de Mário presente no ensaio da autora: 

 

 
58 Neste trecho transcrito do texto de Annateresa Fabris, as citações entre parêntesis referem-se ao texto 
de Mário de Andrade.  
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Dentro de uma centena de imagens recortadas, que estejam a nossa disposição, 
dois temperamentos diversos fatalmente escolherão as imagens que lhes são 
mais gratas, descobrirão combinações diferentes, movidos pelas suas verdades 
e instintos. E assim, os principais criadores de fotomontagens se distinguem 
facilmente; as suas personalidades divergem e se tornam tão características 
como as de um poeta ou de um pintor. (ANDRADE, 2002, APUD, FABRIS, 
2002, p.144, 145) 

 

Nessa perspectiva, as observações de Annateresa Fabris a respeito das ideias de Mário 

são certeiras: 

 
Mário de Andrade atribuía uma função pedagógica à fotomontagem, pois 
detectava nela “uma espécie de introdução à arte moderna”. Sua prática 
permitiria superar a dificuldade de compreender os códigos modernos, levando 
o público “a distinguir o que há de valor técnico num quadro cubista e o que 
há de sugestividade psicológica e sonhadora no Sobre-realismo”.  
(FABRIS, 2002, p.145) 

 

Percebe-se na posição de Mário de Andrade a tentativa de estabelecer relações 

entre as técnicas especializadas da arte moderna e aquele divertissement, que está, 

inevitavelmente, na aleatoriedade da fotomontagem, à qual põe categorias de obra e de 

criador em xeque, já que lida com elementos colhidos à realidade e recombinados 

segundo um olhar que os capta no fluxo das coisas. Assim, há escolhas e combinações e 

não, propriamente, criação.  

O esforço de Mário denota, entretanto, a necessidade do modernismo ter de se 

afirmar como algo sério, de justificar-se tecnicamente. Nesse sentido, a relação entre a 

fotomontagem e o conhecimento seria tributária da evolução das formas e do 

desenvolvimento do trabalho para com o material artístico. É um nexo, não raro, alusivo. 

O objeto e seus aparatos devem garantir-se por um conhecimento especializado, uma 

técnica que remeta a determinado saber do espírito. Isso não diz tanto do espírito do Mário 

de Andrade artista quanto do meio hostil, positivista e tecnocrático no qual o poeta deve 

inserir-se usando de estratégias que remetam a sua própria validade em um contexto 

incapaz de aceitar outra coisa que não seja o saber técnico e especializado. Talvez 

remetam a esse mesmo saber aqueles “opulentos cabedais” mencionados por Fausto 

Cunha no seu texto sobre o Livro de sonetos.  

Por isso, provavelmente, Fausto Cunha deixe entrever uma censura ao 

divertissement limiano. O problema reside na pressuposição de gratuidade, aleatoriedade 

ou ausência de custoso labor – no prazer e riso sereno e despreocupado que podem devir 

numa experiência artística. Num sentido verdadeiramente pernicioso, que não se 
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confunde com a tentativa de compreensão de Fausto Cunha, é, sobretudo, essa alegria 

criativa que faz com que a apreciação das fotomontagens de Jorge de Lima por Ribas 

considere o procedimento limiano imoral.  

No caso de Cunha, que teme o riso do daimon limiano, porque este o seduz e o 

fascina, a crítica se dirige ao fato de que o ourives do verso não pode abster-se 

especificamente do prazer do texto, o que pode apagar as distinções entre o que é sério e 

o que é divertido, entre o que é paixão e o que é prazer. O prazer do texto do poeta-leitor, 

que o sujeito poético do Livro de sonetos é, caracteriza-se por ser atópico (BARTHES, 

2013). Segundo Roland Barthes, a atopia manifesta-se pela perda de lugar do sujeito, 

quando este, diante do texto, adentra o desconhecido, e vê colocado em questão o seu 

saber, a sua identidade e a sua integridade. Na senda dessa experiência:  

 
O importante é igualar o campo do prazer, abolir a falsa oposição entre a vida 
prática e a vida contemplativa. O prazer do texto é uma reivindicação 
justamente dirigida contra a separação do texto; pois aquilo que o texto diz, 
através da particularidade de seu nome, é a ubiquidade do prazer, a atopia da 
fruição (BARTHES, 2013, p.69) 

 

Em Jorge de Lima, é o atópico do texto e sua alteridade, junto à sensação de exílio 

na realidade prática e cotidiana que darão à luz o movimento de busca empreendido nos 

limites lógicos, espaciais e móveis do soneto. O atópico é o passo à transcendência. 

Levado pelas leis do jogo, o divertimento coloca o sujeito em questão.  E esse sujeito se 

abriga e se perde, consola-se e desespera-se no espaço de jogo aberto entre o utópico e o 

atópico de seus gestos. É assim que o brinquedo métrico-formal diz também de uma forma 

de vida.  

Nesse sentido, em A salvação do belo (2019), Byung Chul-Han salienta: 

“Decisivas para o jogo são as formas objetivas, e não os estados subjetivos, psicológicos. 

O jogo rígido ou o ritual alivia a alma” (HAN, 2019, p.95)59. Já Huizinga, em Homo 

 
59 Faltaria, entretanto, a Byung Chul-Han delimitar uma noção mais acurada de seu elogio da 
objetividade. O processo de subjetivação do eu, tomado no âmbito da poesia, considerando a aventura que 
o sujeito empreende pelos caminhos, desbravados ou não, da linguagem, superam, é necessário frisar, a 
parcialidade e irreflexão pura e simples do que Chul-Han considera os “estados subjetivos”. Assim, o 
sujeito, diante das formas objetivas do jogo, amplia-se, expande-se, descobre de si e dos outros possíveis 
e ainda não pensados no território das palavras. Tal processo, como deslinda Meschonnic (2009), está 
para além do elogio acrítico da objetividade e de qualquer concepção rasteira que venha a sugerir o 
apagamento do sujeito. Dessubjetivar-se, no jogo, na forma, nos interstícios do verbo e de suas leis agora 
pensadas e postas em xeque no âmbito da experiência (Erfahrung), colocando o próprio saber e o valor 
deste saber, juntamente, em questão, corresponde à busca pelo eu verdadeiro, numa dialética complexa 
com o mundo, o homem, a natureza, a linguagem e a cultura. Isso implica, pois, uma espécie de 
subjetivação, no sentido atribuído por Meschonnic, no qual o sujeito constitui-se em relação ao 
desconhecido. Aí está o questionamento de si, da estrutura simbólica que ampara a subjetividade, 
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Ludens (2008)60, ressalta a estrita relação entre as formas de pensamento e imaginação 

legadas pela ancestralidade do jogo às formas poéticas: nessas formas, analisadas por 

Huizinga, a alegria, o despojamento e o dinamismo por elas sugeridas remeteriam ao 

vínculo, o elemento vinculante, proposto por Chul-Han como condição para salvaguardar 

a experiência da beleza, ameaçada pelo esteticismo generalizado do mundo ocidental.  

Não deixa de ser curioso, sob esse viés, remeter a determinada ruptura com o 

lúdico, observável na poesia moderna. Segundo Alfonso Berardinelli,  

 
(...) esse tipo de arte não tem mais nada a ver com a chamada arte tradicional 
ou mesmo oitocentista: já não é um divertimento confortável do espírito, nem 
procura da verdade, nem drama individualista ou representação séria da vida 
cotidiana (BERARDINELLI, 2007, p.74) 

 

Esse tipo de arte é uma problematização intensa dos valores de um ocidente 

desencantado, hipócrita e fadado à contemplação de seus erros. E uma das formas de 

crítica e problematização da arte moderna, especialmente nas correntes antiestéticas da 

vanguarda, é a negação da ideologia do trabalho e do sofrimento pela via do lúdico. 

Confortável ou não, é o rastro de “divertimento” e a gratuidade despreocupada que 

acompanha esse rastro que engendram uma forma de vida devotada à poesia.  

Do mesmo modo, existe um drama individualista patente no Livro de sonetos, e, 

junto a isso, a latente busca da verdade. Olhando a partir das conclusões de Berardinelli, 

seria lícito considerar a empresa de Jorge de Lima como anti-moderna, ou, ainda, pré-

moderna? Na verdade, as farpas de Beradinelli, apontando para certa abstração e certa 

obscuridade cuidadosamente limada, tida previamente como sinal de qualidade por 

determinadas vertentes da lírica moderna, dirigem-se, antes, para a inépcia no sentido de 

proporcionar seja “divertimento”, seja “drama individual”, seja “busca da verdade” 

 
questionamento esse que gera a “atopia”, o inclassificável, a forma de vida devotada e obediente à escuta 
de um princípio ligado ao saber, no sentido explicitado por Pierre Hadot (2014). Interessa, pois, a 
objetividade do jogo, no sentido de que ela pode tornar atópico o sujeito, abrindo a este possibilidades 
ainda não experimentadas do ser. Ao acolher a regra do jogo, o sujeito inicia sua partida – transforma-a, 
também, à medida que se transforma. Em suma, não se deve pensar as “formas objetivas” como a mera 
submissão e aceitação de determinada objetividade ou impessoalidade (às quais estão sempre prontas para 
a totalização autoritária dos sentidos e dos ímpetos de fanatismo do indivíduo ávido pela reconstituição de 
uma ordem qualquer), e sim como a interpelação radical de concepções fáceis, prontas ou simplesmente 
dadas do sujeito. 
60 Muito embora o autor recaia na limitação positivista do conceito de pré-lógico, não reconhecendo, 
assim, o valor do logos poético, o rigor do pensar da poesia para além dos limites do discursivo, que, 
como mostra a antropologia moderna em relação às sociedades em contraste com os valores europeus, 
não é a única, nem a mais sofisticada maneira de pensar.  
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perpetrada pelos epígonos de Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé. Assim, comenta o crítico 

italiano:  

 
(...) hoje, graças às descobertas e redescobertas editoriais, ao trabalho da crítica 
e à labuta de auto-interpretação retrospectiva levada a cabo por autores de 
muito prestígio, por grupos e escolas, temos diante de nós uma paisagem bem 
delineada. A modernidade é há tempos uma ideia compacta e articulada, 
ilustrada em detalhe por centenas de livros e milhares de verbetes 
bibliográficos. A crítica literária ligada ao ensino e à pesquisa universitária 
trabalhou bem. Terrenos pantanosos foram beneficiados. Bosques foram 
atravessados por avenidas panorâmicas. Pradarias acidentadas agora se 
apresentam como campos de terra batida, munidos de pracinhas, grades de 
proteção e banquinhos. Onde os poetas naufragaram e se afogaram como 
outros derrelitos comuns, foi construído um esplêndido e confortável hotel com 
vista para o mar. (BERARDINELLI, 2007, p.66, 67) 

  

No âmbito da especialização e da transgressão tornadas rotina, o moderno como 

instituição acaba por perder a categoria da ruptura, entregando-a de bandeja a arcaísmos 

e às tendências infantilizadas e regressivas que nunca deixaram de habitar os recônditos 

do ocidente. Se as forças da razão, da criatividade e do pensamento no âmbito das belas 

letras não promovem a necessária ruptura, inerente à motilidade da tradição, quem a 

promoverá? É assim que as forças obscuras do ressentimento entram em cena: quando o 

moderno se nega a si mesmo, justificando sua imobilidade pela retórica do racional 

voltado para os fins, ou meramente pelo princípio de conservação e utilidade.  

De todo modo, dentro da instituição literária, afoita por relações de poder diante 

do mundo, da natureza, do outro, o jogo do texto e seu prazer tornam-se angústia – uma 

alma sob o signo do poder jamais pode aceitar o efêmero ou o gratuito. Vê-se, assim, que, 

ao escolher o soneto como território e campo lúdico, Jorge de Lima adentra, de um modo 

ou de outro, os tabus da métrica, a qual, segundo Henri Meschonnic (2009), em Critique 

du Rythme, está ligada àquele poder do nome, da ordem, da simetria. Do demiúrgico 

poder de nomear, em suma.  

Nessa perspectiva, mesmo os programas libertários da modernidade e pós-

modernidade repousariam numa métrica absoluta, que, muitas vezes, faz-se reconhecer 

pelos esquemas da dialética hegeliana61 imiscuídos nas formas de pensar estabelecidas na 

cultura do ocidente. Os esquemas de tese, antítese e síntese estariam, assim, arraigados à 

configuração mental, fazendo com que exista uma métrica absoluta, um esquema rígido 

 
61 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do espírito. Trad. Paulo Meneses; com a 
colaboração de Karl-Heinz Efken e José Nogueira Machado – 9. Ed. Petrópolis: Vozes, 2017. 
______. Enciclopédia das ciências filosóficas. I – A Ciência da Lógica. Trad. Paulo Meneses, com a 
colaboração de Pe. José Machado. São Paulo: Edições Loyola, 2012. 
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que abarca toda e qualquer manifestação do pensar e a desvia do desconhecido para o já 

pensado. Todo outro, como categoria dualista, é, antes de emergir em sua alteridade, 

tragado pela categoria mesma da alteridade, de antemão postulada pelo paradigma 

dualista. E o espírito, no seu esforço diante do devir, reduziria, assim, todo outro ao 

mesmo – a métrica legada por tal pensamento obliteraria todo fora do pensamento. 

Muito da ânsia apocalíptica do Livro de sonetos desdobra-se a partir da 

problemática de tal espaço para o pensamento exilado da comunicabilidade. Procura-se 

um lugar para pensar, uma medida a fazer possível o ser. A descrença para com seu tempo 

e para com as formas de reflexão nele disponíveis dá ao sujeito o desejo do caos de antes 

do cosmos. Isso faz com que se veja o mundo como palco de um espetáculo final: o 

apocalipse, que seria fim e revelação. Para isso, entretanto, e para que haja todo o encanto 

aí intuído, é necessário que haja destruição, ruptura: 

 
Sentado nas pirâmides vulgares 
espero que a Constelação do Peixe 
volte a brilhar depois das águas, como 
antes delas brilhou inicialmente. 
 
Desses céus descampados olho o mar, 
vejo-o minguar, desejo que nos deixe 
agora sem tristeza e sem assomos 
e sem essa aflição de pai ausente. 
 
Desses céus abismais desvendo o feixe 
luminoso dos astros familiares 
aos olhos dos astrônomos cansados. 
 
Quero assistir ao trágico desfecho 
desse último espetáculo encantado 
que irá encher espaço, terra e mares. 
(LIMA, 1999, P.479) 

 

A “Constelação do Peixe” contemplada pelo eu lírico equivale, assim, ao signo do 

advento do Cristo, advento esse conhecido pelo sujeito na condição cúmplice que é de tal 

revelação. Conhece o sujeito, por esse motivo, mais que aqueles que detêm a ciência da 

astronomia: é ele quem “desvenda o feixe/ luminoso”. Sua soberba demiúrgica, 

entretanto, não para por aí: ao olhar o mar como um “pai ausente” o sujeito deseja que 

seque (“que nos deixe”); considera-se, pois que é este olhar que põe o mundo à míngua, 

que o deseja destruir simbolicamente. Ora, esse é o mesmo gesto que esvazia o soneto 

como palco para o “trágico desfecho” da subjetividade. O caos da forma neutralizada, 

assim como o caos do mundo destruído serão, dessa maneira, preenchidos pelo 

encantamento do poético. No devir demoníaco do devoto e de sua esperança vê-se surgir 
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a forma e o mundo propícios e propiciatórios. Isso, a partir da forma e do mundo hostis. 

É lúcido e louco o sujeito a voltar-se contra as limitações da arte literária e do pensamento. 

Do lúcido ao louco, do devir louco da lucidez ao devir lúcido da loucura, que 

divertimento seria mais evidente do que aquele de Alice no país das maravilhas, tal como 

analisado em Lógica do sentido, de Gilles Deleuze (2009)? Não estaria, nessa perspectiva, 

aquilo que Fausto Cunha considera a “integridade do sentimento religioso”, de Jorge de 

Lima, ligado à identidade, à autoridade e ilusão de estabilidade do “nome próprio”? 

Aquele nome perdido por Alice junto com a ilusão de identidade e que, conforme 

Deleuze: 
 
(...) é garantido pela permanência de um saber. Este saber é encarnado em 
nomes gerais que designam paradas e repousos, substantivos e adjetivos, com 
os quais o próprio conserva uma relação constante. Assim, o eu pessoal tem 
necessidade de Deus e do mundo em geral. Mas quando os substantivos e 
adjetivos começam a fundir, quando os nomes de parada e repouso são 
arrastados pelos verbos de puro devir e deslizam da linguagem dos 
acontecimentos, toda identidade se perde para o eu, o mundo e Deus. É a 
provação do saber e da declamação, em que as palavras vêm enviesadas, 
empurradas de viés pelos verbos, o que destitui Alice de sua identidade. Como 
se os acontecimentos desfrutassem de uma irrealidade que se comunica ao 
saber e às pessoas através da linguagem. Pois a incerteza pessoal não é uma 
dúvida exterior ao que se passa, mas uma estrutura objetiva do próprio 
acontecimento (...) (DELEUZE, 2009, p. 3) 

 

Uma forte razão para o ofício da escrita pode ser, pois, a perda do nome, uma 

busca sobre as sendas do verbo que implica o vasto reino de possibilidades de um ninguém 

na linguagem – escrever para perder o eu, para experienciar o extremo da alteridade, 

explodir pelos lumes do logos as circunscrições do nome e do mundo. Se a linguagem, 

dessa forma, provoca também o devir, ou o intensifica, ou dá a ver os invólucros e 

dimensões ilusórias que constituem a realidade do eu, então nenhuma liturgia poderia 

conter a experiência do poeta religioso ou místico. Em suma, a dualidade de Fausto Cunha 

é, além de falsa, desnecessária.  

Seja como for, o Livro de sonetos coloca-se diante de uma teologia e de uma 

tradição literária que se acreditam além desses conceitos. O que perturba, nesse caso, é 

certamente o teor literário da heresia. Diante da necessidade que o espírito absoluto do 

dualismo tem de parâmetros seguros e ideias prontas, há certa rebelião do escritor diante 

do Verbo. O sujeito, ao abrir o espaço desconhecido no conhecido, é sempre herético, 

diria Meschonnic (2009). Esse dinamismo de uma escrita que se coloca diante de si 

mesma, colocando em xeque a instituição literária, é imperdoável para a necessidade de 

fórmulas, descrições, institucionalizações. Eis a fantasmagoria.  
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Assim, acreditar-se em posse dos meios de uma atividade humana qualquer, 

apenas por deter os mecanismos e os processos que implicam sua técnica, mesmo que se 

acredite estar criando-os, é alienar-se quanto ao inexorável. O “ouro” e o “esplendor” da 

língua despem-se, vestindo-se com luxo. É a presunção de nudez, de verdade e totalidade, 

a presunção de essência que é sacrificada pelo divertimento de Jorge de Lima. A 

Literatura que se quer além da literatura. A Poesia que se quer além da poesia. A 

metafísica a considerar-se além da metafísica. E isso acontece mesmo com o aberto 

intento de Jorge de Lima de fazer poesia metafísica. Cobrindo-se, o poema devém despido 

da falsa religião da poesia. É, de fato, ateu e herético. Mesmo que o poeta o faça tendo 

em vista o nome próprio, a integridade perdida, o devir é implacável. Livra-o, entretanto, 

do peso do trabalho das formas novas e difíceis. Suspende a doce cruz na qual se regozija.  

A nudez da poesia é, sobretudo, um jugo que se arrisca à pornografia carola da 

razão, ao dúbio cadinho da “eficiência” poundiana, da essência heideggeriana. Mostram, 

desse modo, Terry Eagleton (2003)62 e Meschonnic (2009)63 como o estruturalismo e a 

fenomenologia, na condição de instrumentos teóricos, recaem no mesmo problema da 

essencialização, mesmo que isso ocorra por vias, aparentemente, opostas. Suspender o 

trabalho, eis o luxo. Desenha-se uma escrita do prazer. Ágape abriga-a. Eros a move. 

Volúpia da versificação, do silogismo a escorar com sua tensão as ruínas do sujeito que, 

ao gozar, verticaliza-se em Outro.  

Complicada missão, a que o poema de Jorge de Lima atribui a si mesmo; tomado 

e traído como profissão de fé: reconstituir a fé que perderam as palavras, enunciar o ser 

na linguagem. Mas o templo e o culto produzidos pelo manejo artístico da matéria verbal 

são híbridos, errantes, volantes. Zoomórfico é o soneto ou a nave-mulher-poema-igreja 

que, entre presenças conflituosas, estabelece a comunhão. Portanto, sabe-se que no Éden 

da contiguidade entre Verbo e sujeito, cresce o fruto do inferno e da deriva – necessários 

ao conhecimento das vias opostas do bem e do mal. O domínio de um discurso poético 

não poderia, nesse sentido, superar as descontinuidades, fragmentações e cisões do real 

que latejam sonoros em suas veias. 

 
2.3. DO SUJEITO E SEUS SENHORES 

 

 
62 EAGLETON, Terry. Teoria da Literatura: Uma Introdução. Trad. Waltensir Dutra. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003.  
63 Também em: Politique du Rythme: politique du sujet. Lagrasse : Éditions Verdier, 1995.  
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Resta perguntar sobre o que fazer daquele termo duplicado, diluído, estabilizado, 

desagregado e, talvez, multiplicado na carne dos versos do Livro de sonetos. Daquele 

termo que, por vezes, numa frágil onisciência, sacrifica-se, com o intuito de não se 

desintegrar. O que fazer, pois, do Eu? Como mencioná-lo ou pronunciá-lo no templo-

soneto se sua presença basta para esboroar o indiviso e abrir as comportas do inferno?  

No Livro de sonetos, basta o eu (que está sempre por lá, mas nem sempre se sabe 

quem é) tocar a própria língua para que tudo se torne outro. O sujeito, entretanto, constitui 

o anti-herói de uma aventura da interioridade, das trevas do ser e do saber. Eu é um 

personagem. Eu sujeita-se a dois senhores. Eu é um invólucro de possessão cuja 

permanência é assegurada pelo clássico invólucro da forma sonetante. É o que se vê no 

quarto soneto, de cuja leitura, associada à interpretação daqueles três sonetilhos 

comentados no início, pode-se depreender uma arte poética – o cerne da dimensão 

metalinguística do Livro de sonetos:  

 
Sei teu grito profundo e não me animo 
a cortar a raiz que a Ti me embasa.  
Em mão mais primitiva não me arrimo 
devo-Te tudo, origem, patas e asas. 
 
Permite que eu revele história e limo 
sem desobedecer a Tua casa. 
Nazareno dos lagos, lume primo,  
atende à pobre enguia de águas rasas.  
 
Se desses versos outro lume alar-se 
misturado com os Teus em joio e trigo,  
sete vezes por sete me perdoa. 
 
Ó Desnudado, é meu todo o disfarce 
em revelar os tempos que persigo 
– na vazante maré com inversa proa. 
(LIMA, 1999, p.466) 

 

 

O que terá pensado Mário Faustino quando, no célebre ensaio sobre a poesia de 

Jorge de Lima, refere-se a este soneto, especificamente, apenas como “Boa poesia 

‘religiosa’”? Nesse âmbito, tem-se, de início, uma voz nada dogmática ou ortodoxa. O 

texto intriga, já na primeira abordagem, pela configuração problemática do sujeito lírico: 

espécime canhestro de identidade em tudo indefinida – humano devoto, lançado à 

aventura dos tempos e da história, ave, animal terrestre, anjo caído e “enguia de águas 

rasas”.  
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O enigma intensifica-se, ainda, com a alusão ao “disfarce em revelar os tempos” 

que tal criatura diz perseguir – num misto de atuação teatral e dissimulação que, como 

ele mesmo afirma, parece inerente ao ofício que (é possível se deduzir) define sua 

existência (já que é na condição de escritor que o eu se enuncia). Quando, abruptamente 

(mediada pela lâmina incisiva de um mero travessão), sobrepõe-se às demais imagens 

aquela do barco de proa inversa na vazante, o leitor, mesmo dentro da relativa 

previsibilidade da retórica exigida pela forma fixa do soneto, já sabe que se encontra numa 

zona de jogo, risco e metamorfose em que o princípio de identidade se desorienta. 

Assim, a alternância entre as rimas em “imo” e “asa (s)”, nos quartetos, deflagra 

o movimento simultâneo (do âmago ao alto e vice-versa) de subida e descida (“e sendo 

duplas asas, duplo o voo”) ao qual se refere outro poema de Jorge de Lima. Encontra-se, 

vale dizer, outra possível alusão às asas, além daquelas em que pode alar-se um lume 

outro, na homofonia inserida nos vocábulos “Nazareno” e “vazante” e no verbo 

“embasar” conjugado na 3ª pessoa. 

Nessa perspectiva, o duplo movimento, infernal e etéreo, estaria encarnado na 

constituição mesma da palavra “embASA”, como se o voo surpreendesse o “embaixo”, 

de movimento contrário. Semelhantemente, a estranha chave de ouro encerra, de forma 

abrupta, o soneto. Tudo isso intensifica ainda mais o caráter lúdico da trama. Assim, 

também os sons fechados e abertos em alternância, com a exploração constante das 

oclusivas e da insistente aliteração do fonema “t”, parecem denotar, à medida que o 

desbravamento desses recursos progride, uma ritualização da palavra, análoga àquelas 

“forças simbólicas” do dionisíaco deflagradas pela “música, em súbita impetuosidade, na 

rítmica, na dinâmica e na harmonia” (NIETZSCHE, 2010, p. 32).  

Convém, antes de avançar nas relações acima estabelecidas, ater-se um pouco 

mais sobre aquela subjetividade constituída de elementos díspares. Assim, o crítico 

Alfredo Bosi (2016), no ensaio “Jorge de Lima poeta em movimento (Do ‘menino 

impossível’ ao Livro de sonetos)”, assinala como o caráter insólito da enumeração de tais 

elementos efetua a aproximação, também simbólica, entre “a gravidade animal das patas 

e a graça aérea das asas”, revelando os “atributos contraditórios do ser decaído e 

redimido” (BOSI, 2016, p. 199). Quanto a isso, ainda, o estudioso acrescenta que: 
 
Não se detém aí a imaginação construtiva do poeta: ele compara-se à “pobre 
enguia de águas rasas”, ao passo que de Cristo diz que é o “Nazareno dos lagos 
e lume primo”, reunindo pecador e redentor mediante a parábola evangélica do 
joio misturado ao trigo até que o Juízo Final os separe. O fecho é à primeira 
vista hermético: “Ó Desnudado! é meu todo o disfarce/em revelar os tempos 



107 
 

que persigo/- na vazante maré com inversa proa”. A alma, diferentemente da 
divindade que nada oculta, dissimula (disfarça) a sua condição de homem 
vivendo à mercê da corrente do tempo e encalhado na maré baixa em barco 
sem norte (inversa proa). (BOSI, 2016, p. 199) 
 
 

É possível, a partir dessa interpretação, captar uma problemática fecunda. Há que 

se observar que a chave bíblica e litúrgica de compreensão, tal como oferecida por Bosi, 

acabaria por abrandar, em certo sentido, uma enorme desagregação do sujeito, que, na 

forma poética, possui sua única possibilidade de dizer-se, de pensar-se e de responder às 

ruínas de si mesmo e da história. No plano imanente, não no transcendente, o metro é seu 

arrimo, à medida que, como logos, é reminiscência do Logos.  

Desse modo, os símbolos da “Alma”, dos “Tempos”, em tom universalizante, 

assim como o correlato artístico da “imaginação construtiva”, tal como são colocados 

nesse importante ensaio, afinam com determinado humanismo cuja ruína representaria, 

talvez, o ponto de partida do soneto de Jorge de Lima. É que, assentado no logos 

ocidental, em que se acertam discurso, ideia e razão, o intérprete acaba por recuar e 

praticamente elidir o elemento desestabilizador: o elemento demoníaco, que sussurra e 

seduz qual vento assombrado, pelos interstícios da sonoridade do poema. Abrem-se, 

assim, meandros de labirintos para a descoberta, para a aventura, o que implica a cisão 

do sujeito. 

A religiosidade do sujeito lírico é, assim, tão dúbia quanto volúvel é esse mesmo 

sujeito. Talvez por isso, Luiz Busatto sugira que “é contra a desarticulação da dúvida, 

essência mesma demoníaca do grão-Lusbel que ‘alça-se a funda fé’ do texto jorgiano” 

(BUSATTO, 1978, p. 76). No entanto, há uma sensualidade da dúvida pela qual o texto 

de Jorge de Lima, enquanto configuração subjetiva, deixa-se seduzir com prazer 

voluptuoso. A escrita não resiste propriamente à dúvida, mas invoca-a na formação 

mesma da subjetividade, do que resulta o relacionamento complicado entre contrição e 

acabamento formal. A contritio do devoto é mais dolorosa, porém menos perigosa que a 

restrição do verso e do modelo fixo. Ambas, todavia, dividem o sujeito. Daí que o espaço 

consagrado à experiência poética avança em si mesmo no sentido de questionar os 

fundamentos da arte e do pensamento.   

Essa senda traduz-se metaforicamente nos termos da aventura da embarcação 

lançada aos desafios dos mares, naquela luta constante entre imobilidade e desejo de 

movimento. O mesmo mar onírico, a mesma atmosfera de sombra em que a nave-ave dos 

sonetilhos dorme antes de ser transfigurada ao céu, aparece outros episódios livro: 



108 
 

 
 
O mar noturno é sempre mais fecundo 
com seus veleiros cegos afogados 
na solidão original do mundo.  
(LIMA, 1999, p.491) 
 
Um candelabro em pêndulo constante 
ritma a sina dos cabos bojadores.  
E são âncoras na água em maré cheia, 
 
e são bússolas de um igual instante 
marcando calmarias e torpores,  
e marujos parados de alma alheia.  
(LIMA, 1999, p.492) 
 
 

O tempo pendular marca o tempo estagnado do sujeito-poeta, cuja noite é fecunda 

na tragicidade espacial da origem. Sem direção, o barco deriva pelo sonho subterrâneo da 

imaginação. Escava-se o soneto. Se lhe abrem túneis, cavernas, sonoridades, passagens. 

Ora, revela-se aí a “tarefa histórica” de Jorge de Lima da qual fala Mário Faustino; a 

tarefa de “abrir as comportas da linguagem – poética e prosaica – brasileira, quebrando 

as convençõezinhas, as falsas sintaxes”, dando, pois, “impulso” à “nossa semântica” 

(FAUSTINO, 2013, p. 571). Note-se como se dá o conflito vivido por Jorge de Lima, a 

deflagrar aquilo que, de acordo com Faustino, seria uma “tendência para a nomeação 

original” e uma “encantação primitiva” (idem) por meio da qual a palavra se faz 

inebriante em suas tensões e conflitos.  

Assim, o soneto é o instrumento que “fura a treva” em busca da revelação de 

“história e limo”. É a Casa, a Igreja, o Abrigo concedido pelo Nazareno dos Lagos. Teme, 

entretanto, o sujeito que está na Casa do Senhor e se arrima em sua mão, que ele mesmo 

desobedeça às leis dessa casa. Desse modo, a sensualidade da forma soneto seria 

esponjosa a ponto de sugar qualquer substância, qualquer eu humano, animal, angelical, 

material. O soneto é uma nave zoomórfica já que o sujeito, enguia, sagitários, híbrido e 

metmorfoseante reconhece-se nele como um narciso indefinido.  

O devir do verso irmana às potências do sujeito as potências adversas. É que o 

contrito eu aí presente em sua devoção está sempre a sentir o frisson sedutor do “lume 

outro” na matéria mesma do “lume primo” no corpo sonoro que funda sob o molde estável 

do Verbo.  O vento, símbolo da energia rítmico-verbal do verso é, pois, indecifrável: 

 
Mas ninguém sabe se esse vento quando 
passa gemendo pela sala obscura 
e vai esconder-se em seu cabelo ruivo,  
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se é o hálito de Deus ou antes o uivo 
das potências adversas à criatura 
umas e outras sem trégua dialogando. 
(LIMA, 1999, p.483) 

 

O poeta é vulnerável ao sopro sonoro do Outro e a suas forças inomináveis. Servo 

de seus fluxos, conta com o coringa do Logos, cuja correspondência decaída no mundo 

empírico é a harmonia numérica do soneto, imitação da perfeição divina. Embora situe-

se em outra abordagem, a análise de Mirella Márcia Longo64 dá a entender o núcleo de 

contradições em que se imprime esse elemento simbólico do Livro de sonetos:  

 
Podendo ser “hálito de Deus”, o vento que age em meio à vida entregue ao 
destino letal pode também ser “uivo das potências adversas à criatura”. 
Trazendo consigo o diálogo, essas últimas trazem o conflito, impondo à 
existência um teor dramático. Assim, embora carregado de delícia e lindeza, o 
quadro gera dúvida. Ainda que fascinada, a voz poética registra sua suspeita 
de que o mistério em torno da vida e da morte inclui agonia, tensão inerente ao 
confronto entre forças diversas. Em consonância com essa possibilidade, as 
imagens dos tercetos adquirem profunda ambivalência. (LONGO, 2015, 
p.344) 

 

Há submissão do sujeito a uma ordem transcendente: que o antecede, abriga, 

organiza, identifica e integra, gerando e revelando seu ser. Essa ordem agregadora e 

originária pode, entretanto, ser observada em dois níveis, nos quais transfundem-se 

poética e teologia: é a figura do Cristo, cuja graça surge como garantia da inteireza do eu, 

diante da aventura existencial em que este se lança, e é, na mesma perspectiva, o topoi do 

soneto, a forma mesma, os 14 decassílabos em que o poema encerra-se e se constitui, 

harmonizando-se e recolhendo elementos diversos, enquanto discurso artístico-literário. 

Nesse conflito, perceba-se que os trânsitos do sujeito permanecem, de fato, no 

mesmo espaço. Partidas são conjuradas, sem, contudo, haver elementos que comprovem 

logrado esse desejo. Partidas são jogadas. Dessa maneira, aquela embarcação encalhada, 

de proa inversa, representaria o início verdadeiro da mobilidade desejada: somente ao 

engendrar em si o seu oposto, a nave do poema poderá partir. Somente tocado pelo 

elemento demoníaco, pode o poema aventurar-se às combinações infinitas de sons, cores, 

imagens, subjetividades. Somente atacado pelo irmão que o quer matar, seu duplo, o 

duplo-mor (?), é possível penetrar no que há para além da imobilidade. Mas o caminho é 

para baixo, no mesmo lugar-abismo, duro, a escavar às cegas: 

 
64 LONGO, Mirella Márcia. “A mão e a luva: a respeito de um soneto escrito por Jorge de Lima”. In: 
ESTUDOS AVANÇADOS 29 (85), 2015.  
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Fiquei parado com diversas ânsias. 
No relógio de sol várias constâncias, 
constâncias e constâncias; me deitei. 
 
É melhor repousar os teus cabelos 
sobre as vagas, as nuvens, ventos, quilhas, 
sobre o braço que estende a noite escura. 
 
Meu irmão Esaú de estranhos pelos 
sem primogenitura e sem lentilhas, 
a escada é para baixo, e a pedra é dura. 
(LIMA, 1999, p.476) 

 

Não haveria, no trecho acima citado, um terceto para Esaú e um terceto para Jacó? 

Quantas presenças Eu tem? Contemplando, desse modo, os seus disfarces nas máscaras 

textuais da nave-soneto de inversa proa, o sujeito parece denunciar a selvageria de seus 

devires. 

Ivo Barroso comenta, nessa perspectiva, aquele quarto poema do Livro de 

sonetos tendo em vista a ênfase na figura do poeta que, segundo o comentarista, 

apareceria apenas depois do tríptico-prólogo: 

 
No quarto soneto, a ideia dominante é DEUS, ou antes, Jesus Cristo, o 
Nazareno. Ainda assim, o encadeamento nos parece perfeito: o soneto anterior 
termina com a invocação da graça do Senhor; este mostra as relações do 
Criador com o poeta. 
(BARROSO, 2017) 

  

Deve-se ter em mente, nesse caso específico, a ideia de que a relação 

poeta/poeta-criador/Criador já estava presente nos sonetilhos. Nestes, embora houvesse 

luz sobre a cena da criatura olhada pelo criador, e por ele levada a outro olhar, o do leitor, 

existia também uma relação autossuficiente e autônoma colocada em xeque pela 

subjetividade cindida entre a fidelidade à obra e a fidelidade ao Verbo. Tal é o sujeito 

imiscuído na aparente “desaparição elocutória do poeta” à la Mallarmé, em recurso quase 

kitsch à fala em terceira pessoa, que marcaria distanciamento do objeto de que se fala. 

Contudo, a impessoalidade não se definiria, naqueles sonetilhos, apenas pelo uso da 

terceira pessoa – esta impessoalidade, de antemão falsa, seria metáfora da autonomia da 

obra, a qual é colocada radicalmente em questão.  

O sujeito que percorre o corpo votivo que é o soneto seria, pois, um terceiro 

sujeito, calculando sua possibilidade de subsistência na linguagem a partir da própria 

fragmentação. Esse sujeito está dividido entre dois senhores. Assim, cabe fatalmente a 
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dúvida sobre a fala nos sonetilhos-prólogo do livro e sobre que vozes vêm logo em 

seguida. Quem fala no quarto poema? Novamente, Ivo Barroso lança luz sobre os papéis 

envolvidos nesse drama de criação, intensificado, de todo modo, pela máscara da forma. 

Barroso comenta os poemas que seguem. Antes de passar a suas considerações, convém, 

de todo modo, transcrever e comentar o quinto soneto: 

 
Eu te sinto pecado original 
não só corroendo ainda os meus tecidos 
porém intumescendo-me com a lava 
do orgulho em que um arcanjo se abrasou. 
 
Para me dominares a alma escrava 
entorpeces-me todos os sentidos, 
crânio, tórax, abdômen, membros, sexo, 
tudo é uma gorda empola alta e convexa. 
 
Mudas depois meu crânio, tronco e membros: 
a boca em tromba, espádua em asas negras 
sorriso, em gargalhada má. Lusbel, 
 
vês que a minha figura se assemelha 
à tua, tu que foste o meu modelo 
orgulhoso da luz que me cegou. 
(LIMA, 1999, p.467) 
 

 

Aí percebe-se que o sujeito está atravessado pela presença demoníaca. 

Provavelmente possesso. E, ainda mais: fascinado pela ideia de possessão. Se o eu Lusbel 

tem a alma do sujeito como “escrava”, se o elemento demoníaco constitui também o 

modelo “orgulhoso da luz” que cegou esse sujeito, como, então certificar a natureza da 

voz que oficiava o rito nos sonetilhos-prólogo? Do mesmo modo, como seria possível 

assegurar que a voz a dirigir-se ao Nazareno dos lagos é a voz devota: em que momento 

a enunciação é própria, limpa? 

Nessa perspectiva, Ivo Barroso escreve: 

 
Essa ideia, de poeta como criador absoluto, ou seja a contrariação da doutrina 
de que a manifestação poética provém de Deus, é que nos vai dar a tônica 
predominante do 5º soneto; curiosamente, em vez de associação, o processo 
agora usado é o de contraste: DEUS / DEMÔNIO. Confirma-se a nossa 
suposição de desobediência: o poeta julgando incorrer no desrespeito às leis da 
Casa do Senhor (doutrina), reconhece haver pecado por orgulho (em se 
reconhecer criador). [...] o poeta crê estar sob a inspiração de Lusbel durante a 
criação desses poemas, a ponto de sentir-se reconhecido, “mimetizado” no 
próprio Arcanjo. 
(BARROSO, 2017). 
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Nessa poética, o sujeito e o discurso estão sempre à beira da dissolução. Daí o 

conflito em que os elementos engalfinham-se nessa tensão constante, gerando, no seio 

dessa mesma tensão, a errância contínua, de anelo infinito, pelo corpo da matéria verbal. 

O verso, como corporeidade do ritmo é o que fala e atua como voz – entrecruzado por 

presenças, esse elemento encarna as possibilidades do dizer. Assim, nesta oscilação entre 

ânsia e desolação em busca de corpo, de sentido, de motivo, pela qual o sujeito se arroja, 

arrimando-se ao Verbo, semelhante sujeito acaba por perpassar-se no devir Casa do 

Senhor, barco, templo. Oficiante, o terror o espreita na ambivalência de seus ritos. É 

sempre um exilado. 

O “demônio da analogia” 65 contido no seio dessa poética, o qual põe-se a tentar 

incessantemente o sujeito para que este ligue tudo com tudo, levando-o, assim, a romper, 

pela fascinação da palavra, as distinções que caracterizam o real e possibilitam ao eu 

manter a própria integridade; esse cósmico demônio, cuja tentação contínua brota do 

próprio trabalho de contê-la, não favoreceria os atravessamentos inesperados da 

subjetividade? Ao vislumbrar a superação dos contrários e o trânsito da identidade pela 

via do amor, entre Ágape e Eros, caridade e desejo ardente pelo corpo-linguagem, o 

sujeito não estaria, logo de início, completamente despossuído? Não é essa a atopia? Em 

nenhum momento, pois, a voz é de todo passível de definição: é feita de dúvida. 

Setas-presença atravessam o eu lírico. Perceba-se, no soneto abaixo, como as 

energias que provém dessas setas o fascinam:  

 
E são setas do céu. (Ó sagitário!). 
Versos brotam de mimo Depois de lidos 
os distribuo por um destino vário, 
depondo em seus percursos meus sentidos. 
 
Exijo que eles sejam meu sudário. 
Reconheço-me: aqui os meus gemidos, 
e ali esse vulcão desnecessário, 
jogando lava em todos os sentidos. 
 
Que chegar de presenças que contágio! 
Que pajens anunciados e banidos! 
Nos bosques sugeridos - que presságio! 
 
Perscruto-me nos verbos nunca ouvidos. 
apenas pressentidos ou passados. 
Ó bosque ermo de pássaros calados! 
(LIMA, 1999, p.468) 

 

 
65 Segundo o título do poema de Mallarmé. Cf. MALLARMÉ, Stéphane. Poemas. Tradução. José Lino 
Grünewald. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. Páginas 64-67. 
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É o eu lírico, pela via do verso que o constitui e o configura que recolhe, assim, todas 

essas presenças. O gesto de leitura, nesse sentido, seja da própria escrita, seja da escrita 

de outrem, torna-se indistinta: “depois de lidos”, os versos do eu, assim como os versos 

do outro – e o sujeito-poeta-leitor tem muitos poetas dentro de si – causam igualmente 

estranhamento e reconhecimento. A distribuição dos versos por um “destino vário” seria, 

nesse sentido, a composição mesma do Livro de sonetos, mediante montagem (dos 

sonetos e das vivências que a eles se ligam – esses fragmentos do sujeito) formando um 

poema contínuo66. 

Mas o que o caráter dramático da subjetividade crivada de máscaras e disfarces 

a colocar-se aqui, com esse sujeito-poeta atravessado constantemente pelo outro, põe em 

cena é a “desaparição elocutória do poeta” teorizada por Mallarmé. A questão remonta, 

pois, ao brilho e autonomia criativa da palavra tal como compreendida pelo poeta francês: 

 
A obra pura implica a desaparição elocutória do poeta, que cede a iniciativa às 
palavras, pelo choque de sua desigualdade mobilizada; elas iluminam-se com 
reflexos recíprocos como um trígono virtual de fogueiras sobre pedras 
preciosas, substituindo a respiração perceptível pelo antigo sopro lírico ou pela 
entusiasta direção pessoal da frase. Esse caráter aproxima da espontaneidade 
da orquestra. [tradução livre] (MALLARMÉ)67 

  

Uma ideia superior paira na concepção mallarmeana e diz respeito a uma forma 

de vida e aos embates existenciais com os quais ela quer se constituir. Acontece que, em 

um de seus desdobramentos, sem perder a dramaticidade e o fulgor da palavra que lhe é 

característica, essa desaparição do eu acaba por tomar outra forma, a qual intensifica a 

presença do eu lírico em toda a sua multiplicidade. Assim, na definição do eu lírico 

intentada por Gottfried Benn em “Problemas de la lírica” (1983), o sentido da “poesia 

pura”, em conflito cada vez mais acirrado com sua época, dá a ver o eu lírico como trágico 

protagonista de sua aventura por um contexto em tudo hostil às palavras da lírica. Um 

tempo de conteúdos decaídos, segundo Benn: 

 
A arte pura é a tentativa da arte de experimentar-se como conteúdo, dentro do 
quadro da decadência dos conteúdos, e de chegar a um novo estilo através 

 
66 Daí a importância e a corajosa argúcia da análise de Ivo Barroso. Embora essas relações fossem 
apontadas em textos como os de Waltensir Dutra (1999) e Fausto Cunha (1999), salvo engano, não há 
estudo publicado que enfrente verdadeiramente os símbolos que desencadeiam a continuidade do Livro de 
sonetos, os quais estão nos primeiros poemas desse mesmo livro.   
67 No original : L’œuvre pure implique la disparition élocutoire du poète, qui cède l’initiative aux mots, 
par le heurt de leur inégalité mobilisés ; ils s’allument de reflets réciproques comme une virtuelle traînée 
de feux sur des pierreries, remplaçant la respiration perceptible en l’ancien souffle lyrique ou la 
direction personnelle enthousiaste de la phrase. Ce caractère aproche de la spontaneité de l’orchestre. 
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dessa experiência; trata-se da tentativa de opor uma nova transcendência ao 
niilismo geral dos valores: a transcendência da alegria criadora. Considerado 
de tal ponto de vista, esse conceito abarca toda a problemática do 
expressionismo, das tendências abstratas anti-humanistas, ateístas, anti-
históricas, do "homem vazio"; em suma, toda a problemática do mundo da 
expressão. (BENN, 1983, p.182, 183)68 

 

Recorre, então, o poeta expressionista ao filósofo através do qual, segundo o próprio 

Benn, o conceito acima tratado havia penetrado na consciência de si e de seus 

companheiros na aventura da poesia moderna: 

 
Dizia Nietzsche acerca da delicadeza estética dos cinco sentidos: habilidade 
nas nuances, morbidez psicológica, seriedade de mise en scène, aquela 
seriedade parisiense par excellence – e: a arte como o verdadeiro labor da vida, 
a arte como atividade metafísica. A isso tudo ele chamava arte pura. (BENN, 
1983, 183)69 

 

Prosseguindo, pois, na definição da “poesia pura”, em estreita ligação com a 

condição de “onda e jogo” da arte, numa mudança de rumo, trazida à tona pelo 

pensamento de Nietzsche, Benn marca diferenças importantes e sublinha a dimensão 

trágica do protagonista da “arte pura”: 

 
Não se trata de um esteticismo semelhante ao do século XIX (...) – essa outra 
coisa; para ele há uma única palavra, de acepção antiga: a fatalidade. Rasgar 
com palavras o seu ser íntimo, a necessidade de expressar-se, de formular, de 
cegar, de cintilar todo tipo de perigo, e, sem preocupar-se com os resultados – 
tratava-se de uma nova existência (...) o notável realce de uma aparência 
estética que não só é, mas também quer ser. 70(BENN, 1983, p.183) 
 
 

Ainda no âmbito dessa experiência da “arte pura”, em cujo território o escritor, 

como Benn afirma, “Durante a construção de um poema” não só “olha para o poema, 

como também observa a si mesmo” (BENN, 1983, p.178); diante desse escritor que 

 
68 El arte puro es la tentativa del arte de experimentarse como contenido, dentro del marco de 
decaimiento de los contenidos, y de llegar a un estilo nuevo mediante esta experiencia; se trata de la 
tentativa de oponer una nueva trascendencia al nihilismo general de los valores: la trascendencia de la 
alegría criadora. Considerado desde ese punto de vista, este concepto abarca toda la problemática del 
expresionismo, de las tendencias abstractas anti-humanistas, ateas, antihistóricas, del “hombre vacío”; 
en suma, toda la problemática del mundo de la expresión. 
69 Decía Nietzsche acerca de la delicadeza estética de los cinco sentidos: la habilidad em los matices, la 
morbidez psicológica, la seriedad de mise em scène, esa seriedad parisiense par excellence – y: el arte 
como verdadera labor de la vida, el arte como actividad metafísica. A todo eso él lo llamaba arte puro. 
70 Na tradução espanhola: No se trata de un estetismo similar al del siglo XIX (...) – esa otra cosa; para 
ello hay una sola palabra, de antigua acepción: la fatalidad. Desgarrar su ser íntimo con palabras, la 
necesidad de expresarse, de formular, de cegar, de centellar todo tipo de peligro, y, sin preocuparse de 
los resultados – se trataba de uma existência nueva (...) el notable realzamiento de una apariencia 
estética que no sólo es, sino que también quiere ser. 
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admite estar “muito mais “interessado na composição e na elaboração das obras que nas 

próprias obras” (BENN, 1983, p.179); diante, pois, dessa espécie de escritores, os “líricos 

modernos” que “oferecem simplesmente uma filosofia da composição e uma sistemática 

do ato criador” (idem), muitas vezes dentro da própria obra, inextrincável, em alguns 

casos, dessa mesma carga teórica; ora, diante de tais artistas, vale perguntar: como o 

sujeito aí se configura, pois, como voz, dentro de uma situação tão complexa como é a do 

poeta moderno sob a visada de Benn?  

Prosseguindo, de acordo com o autor, “na lírica, a mediocridade é simplesmente 

inadmissível e intolerável: seu campo de jogo é realissimum das substâncias”. 

Diferentemente das novelas, diz o autor, e narrativas em geral, a lírica nada tolera de 

mediano, ela deve, assim “ser exorbitante, ou, pelo contrário, não ser. Isso é parte de sua 

essência”. (BENN, 1983, p.187). Desse modo, afirma Benn, “Pode-se dizer que um 

poema é como a nave dos Feácios, à qual conta Homero que entra direito no porto, sem 

timoneiro” (BENN, 1983, p.188).  

Enfim, esse poema gerado no seio de tal arte pura, tem desejo de conhecimento, 

movimenta-se em sua forma não intentando a realização do produto artístico 

propriamente dito, mas contemplando o processo existencial e filosófico com que se 

embrenha em seu fazer. Isso acontece num devir de fascinação pelas palavras. No poema, 

no seu já referido, “campo de jogo” se “desenvolvem” todas “as lutas existenciais, como 

se se tratasse de um cenário” (BENN, 1983, p.184). Existe, então, como marca da essência 

desse fazer, “uma experiência trágica do poeta sobre si mesmo” (BENN, 1983, p.187), 

uma experiência, talvez, sem volta, já que aquele que “vai ao fundo das coisas pode 

perder-se” (BENN, 1983, p.185). Contudo, esse trágico personagem de si mesmo  

 
Possui, por fim, um fio de Ariadne que o tira dessa tensão bipolar com absoluta 
segurança; já que – e aqui está o misterioso – o poema já está pronto antes de 
começar; só que o poeta, todavia, não conhece seu texto. O poema não pode 
dizer outra coisa além do que disse depois de terminado. Sabe-se exatamente 
quando está terminado; Pode durar, é claro, por muito tempo, anos, inclusive, 
mas enquanto não estiver acabado, não se pode soltá-lo. (BENN, 1983, 
p.188)71 

 

 
71 Posee, en fin, un hilo de Ariadna que lo saca de esta tensión bipolar con una seguridad absoluta; 
puesto que – y he aquí lo misterioso – el poema está terminado antes de haber sido empezado; sólo que el 
poeta todavía no conoce su texto. El poema no puede decir otra cosa que lo que dice después de 
terminado. Se sabe exactamente cuándo está terminado; puede durar, claro, largo tempo, años incluso, 
pero mientras no esté acabado, no se le suelta. 
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Mas o poema jamais é terminado: como terminá-lo se o fazer poético é devir 

singrando a totalidade apaixonada (paixão, aqui, é usada em sentido teológico)? Por isso 

a retomada incessante que Jorge de Lima faz de seus temas, sentimentos, "conteúdos", 

como este da “draga morta”, cuja cena se “refaz” e é inundada pela “onda” em busca 

incessante. Descobertas, naufrágios. A cena é o soneto, sua forma-espaço, de antemão, 

pronta? O palco-altar, para o drama existencial desta unidade esfacelada e múltipla que é 

o eu lírico – personagem da tragédia humana de seu tempo e de suas memórias. A cena, 

de todo modo, acolhe outras cenas, recolhe amplidões:   

 
Nas marés baixas via-se uma draga 
enferrujada, e um mastro de galeota.  
E pousada na areia uma pressaga 
forma que se assemelha à estátua ignota.  
 
Mas, a cena renova-se, a onda a alaga; 
E vêm asas ariscas de gaivota: 
O pensamento rápido naufraga,  
tudo segue de novo uma outra rota. 
(LIMA, 1999, p.491) 
 
Lembras-te, meu irmão, da draga morta 
cavando sem parar noites e dias? 
Lembras-te, meu irmão da Atena ignota 
mergulhada na vaga persuasiva? 
 
Chegaram logo os insensatos corvos 
Transformou-se o ato: vias e não vias.  
Mergulhamos no clima de outra rota 
em que a sombra se torna reversiva. 
(LIMA, 1999, p.492) 

 

 

 Semelhante drama, evidentemente drama de criação, traz consigo deveras 

exigente ideia do que seja a forma. De acordo com Benn: 

 
A forma, considerada isoladamente, é uma noção complexa. Mas a forma é 
precisamente o poema. O conteúdo de um poema – digamos: a tristeza, a 
sensação de pânico, as correntes finais – é de todo mundo; é o fundo comum 
dos seres humanos, sua posse, em uma medida mais ou menos múltipla e 
sublime; mas esse conteúdo só se converte em lírica se vestir-se de uma forma 
que o transforme em algo autóctone, que o transporte, que fascine as palavras. 
Uma forma é o ser, o labor existencial do artista, o seu fim. (BENN, 1983, 
p.189)72 

 
72 La forma, considerada aisladamente, es una noción compleja. Pero la forma es precisamente el poema. 
Los contenidos de un poema – digamos: la tristeza, el sentimiento de pánico, las corrientes finales – los 
tiene todo el mundo; es el fondo común de los seres humanos, su posesión, em una medida más o menos 
múltiple y sublime; pero eso se convierte em lírica solo si se viste de una forma que transforme el 
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“No fundo, opino que a lírica não tem outro objeto que o poeta mesmo” (BENN, 

1983, p.191), ressalta Benn. Tão arrebatada relação entre forma, artista e ser possui, 

consequentemente, um intuito filosófico que aponta para determinada transcendência, a 

qual surge a partir da paixão da linguagem. Palavra é potência encantatória, instrumento 

de saber, de revelação: “A palavra é o falo do espírito, enraizado no centro” (BENN, 

1983, p.191), por isso “a consciência cresce ao penetrar nas palavras, adquire 

transcendência nas palavras” (BENN, 1983, p.191). Isso porque “as palavras têm maior 

ressonância que seus conteúdos semânticos; por um lado são espírito, mas, por outro, são 

a substância e a ambiguidade das coisas da natureza (BENN, 1983, p.192). 

Eis a viagem da palavra, seu singrar as sendas do desconhecido: 

 
(...) começo distante e flutuante. Eis um desfalecimento, fruto de noites tensas, 
consentimento do estrutural fecundo, imprescindível para a grande hora. 
Talvez as palavras se aproximem, palavras confusas, ainda imperceptíveis a 
um julgamento claro; no entanto, cílios vibráteis abrem caminho com seu 
toque. (...) é a palavra mediterrânea por excelência, o expoente do 'complexo 
Ligurino', com enorme 'capacidade de efervescência', principal meio para 
atingir a 'perfuração da coerência', após a qual começa a autoinflamação, o 
‘farol mortal' para onde avançam os impérios distantes, para integrarem-se na 
ordem daquela 'lívida hiperemia'. (BENN, 1983, p.193). 73 

 

Ora, os “cílios vibráteis” de que fala Benn, tais como as “milhões de antenas” de 

Jorge de Lima, revelam-se como instrumentos de escuta da fascinação das palavras. Tem-

se, então, um movimento que avança aventureiro, e que coloca o sujeito lírico em questão, 

dando, enfim, a configuração desse personagem a pôr-se no cenário, por assim dizer, da 

poesia pura. Trata-se, no que tange à escrita, de uma experiência limite, na fronteira da 

total obscuridade: 

 
(...) os cílios vibráteis que tocam algo ao moverem-se, isto é: as palavras que 
surgiram convergem em seguida em uma cifra, em uma figura verbal. Agora a 
lua não inunda montanhas e vales, como há duzentos anos; observem que esta 
letra negra já é um produto artificial, que colocamos nosso olhar em uma seção 
intermediária, entre natureza e espírito, que vemos que está em um jogo 

 
contenido en algo autóctono, que lo transporte, que haga una fascinación con las palabras. Una forma es 
el ser, la labor existencial del artista, su fin. 
73 (...) comienzo lejano y flotante. He aí un desfallecimiento, fruto de noches tensas, anuencia de lo 
estructural fructuoso, imprescindible para la gran hora. Acaso se vayan acercando las palabras, 
palabras revueltas, aún imperceptibles a un juicio claro; sin embargo, las pestanas vibrátiles van 
abriéndose camino con su tacto. (...) es la palabra mediterránea por excelencia, el exponente del 
‘complejo ligurino’, con enorme ‘capacidad de efervescencia’, el medio principal para llegar a la 
‘perforación de la coherencia’, después de la cual comienza la autoinflamación, el ‘fanal mortal’ hacia 
el que se van avanzando los imperios lejanos, para integrarse em el orden de esa ‘hiperemia lívida’. 
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marcado pelo espírito, oferecido pela técnica. Esses cílios vibráteis nem 
sempre estão em ação; eles têm seus momentos. O eu lírico é um eu perfurado, 
um eu em forma de grade, hábil no voo, consagrado à tristeza. Espera sempre 
a hora em que se acalora por alguns instantes, anela seus complexos 
mediterrânicos e suas "capacidades efervescentes", ou seja: faculdades de 
ebriedade nas quais se cumpre a perfuração da realidade que cria autonomia 
para o poema – através das palavras.74(BENN, 1983, p.192, 193) 

 

Assim, o eu envolvido nessa trama está em total conflito com os homens de seu 

tempo. A poesia pura, segundo pode-se depreender de Benn, nada exclui de si, das 

experiências e vivências trazidas pelo cotidiano, da sua época e do saber que a toca. Se 

essa poesia se faz pura, ela faz-se pura diante da “decadência dos conteúdos” da 

sociedade. Desse modo, o eu torna-se duplo de si mesmo, personagem trágico na 

dramaticidade do poeta, justamente por querer superar a identidade mediana que lhe seria 

afável. Tal identidade, como está na conferência de Benn, revela-se pela conservação de 

si, pelo culto à ciência, à saúde física e mental, pelo emprego de todos os meios para forjar 

uma integridade baseada em pilares frágeis, utilitaristas, que ameaçam a sobrevivência 

do próprio planeta. O homem médio, leitor de jornais, conservado pelas descobertas da 

ciência, usada como instrumento de dominação da negatividade da vida, do real, tem 

desprezo pelo poeta: por isso, segundo Benn, o acusa de desumanização, de loucura e de 

alienação. Os poetas sonham, os homens que os odeiam são usuários de sonhos.  

É o poeta, na visão de Benn, assinalado pela Moira ou Parca, a qual impele-o 

para a fatalidade de seu destino, impelindo-o a criar, antes que o fio de sua vida seja 

cortado (BENN, 1983, p.200). O tempo e os homens que compartilham com ele a 

experiência histórica desse tempo são, nesse sentido, marcados pela ameaça às formas 

mágicas de pensamento, ao animismo; pela ameaça da destruição da própria pessoa 

humana e do pensamento, em suma. É um tempo final, como assinala também Hugo 

Friedrich ao explorar a relação entre os poetas modernos e a sua época.  

Assim, o eu lírico estaria diante do medo, do fracasso, da impotência, da dor e 

do desespero. Para ele não há lugar, num mundo de robôs, que ele deplora. Não há lugar 

para os sonhos, e ele só pode colocar-se diante de seus semelhantes sob o signo da 

 
74 (...) las pestanas vibrátiles, que tocan algo al moverse, es decir: palabras surgidas convergen en 
seguida em uma cifra, em uma figura verbal. Ahora la luna ya no inunda montes y vales como hace 
doscientos años; observen que esta letra negra es ya un producto artificial, que ponemos nuestra mirada 
em una sección intermedia, entre la naturaliza y el espíritu, que vemos que está em juego marcado por el 
espíritu, ofrecido por la técnica. Estas pestanas vibrátiles no están siempre em acción; tienen sus horas. 
El yo lírico es un yo perforado, un yo en forma de rejilla, ducho em la huida, consagrado a la tristeza. 
Espera siempre a la hora em que se caldea por unos momentos, anhela sus complejos mediterráneos y 
sus “capacidades de efervescencia”, o sea: faculdades de ebriedade em las que se cumple la perforación 
de la realidad que crea autonomia para el poema – mediante las palavras. 
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negatividade. Difere também o poeta dos outros artistas, filósofos e intelectuais. Nele não 

há o êxito: “O poeta nunca sabe o bastante, nunca trabalha bastante, tem de estar perto de 

tudo, tem que indagar onde é que se acha o mundo hodierno, que horas são sobre a terra 

neste meio-dia” (BENN, 1983, p.203). No revolver-se entre palavra e saber, Benn postula 

o saber irredutível da poesia, sua validade e o caráter de gaia ciência que representa seu 

poder de resistência frente à realidade inóspita e hostil do momento histórico regido pelos 

sortilégios da técnica. Trata-se, pois, da “poesia absoluta”, que seria “capaz de atuar sem 

tempo, como atuam desde muito tempo as fórmulas da física moderna” (BENN, 1883, 

p.206).  

A empresa do poeta coincide, então, com “suas substâncias, as substâncias da 

Moira do momento, e essas o levam – posto que para ele não exista nem Meca, nem 

Getsêmani [...] mais além, pelo caminho que sobe ao Olimpo da aparência” (BENN, 1983, 

p.206). Sua forma de estar presente em seu tempo é, assim, construir para si um tempo 

abstrato, investir nos poderes da abstração. Nesse campo de jogo, partida rumo à 

transcendência, revela-se o conhecimento e a dimensão filosófica de seus trânsitos. 

Para Benn, os filósofos, cuja escrita sentiria também as inquietações e o 

“terremoto” desse tempo trágico, parecem, tocados também por uma escrita fragmentária, 

querer fazer versos. Isso, porque teriam se dado conta de que “o pensamento discursivo e 

sistemático chegou ao final” (BENN, 1983, p.207). Nesse sentido, o expressionista 

encarece a irredutibilidade do pensamento poético ao dizer que, na verdade, os filósofos 

desejariam ser, no fundo, poetas, mas teriam, desde sempre, a visão turvada na relação 

que estabeleceram com a palavra. Uma relação utilitária, pouco disponível para a escuta 

do inominável. 

Desse modo, fica declarada uma ideia de ruptura corrente nos discursos sobre a 

poesia moderna: a poesia, melhor dizendo, a poesia pura, se caracterizaria pela sua 

autonomia em relação ao discursivo. Os diversos discursos nos quais se emprega a 

linguagem estariam, dessa maneira, assinalados por uma “queda trágica”. Daí o “caráter 

de monólogo” (BENN, 1983, p.207) do poema moderno, que não falaria a ninguém, e 

cuja escuta e sondagem no âmbito da linguagem, buscaria no “mais fundo”, onde está 

“inquieto”, o “Outro, o que nos fez, mas que nós não vemos” (BENN, 1983, p.207).  

Provém, assim, de toda essa intensidade, de toda a dramaticidade de semelhante 

experiência: 
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(...) o poema absoluto, o poema sem fé, o poema sem esperança, o poema que 
não se dirige a ninguém, o poema feito de palavras, que você compõe de forma 
fascinante. E, repetindo, quem perceba por trás desta formulação apenas 
niilismo e lascívia passa por alto pelo fato de que, por trás da formulação e da 
palavra, estão, todavia, muitas manchas escuras e abismos do ser para tentar os 
espíritos mais profundos, e que em toda forma fascinante existem várias 
substâncias relacionadas com a paixão, a natureza e a experiência trágica 
(BENN, 1983, p.203, 204) 

 

No que tange, pois, àquilo que define o gênero lírico, tem-se a definição clara de sua 

medida: 

 
Os gêneros que não se submetem a suas leis e a sua ordem intrínseca perdem 
sua tensão formal e fenecem. Nossa ordem é o espírito, sua lei é a expressão, 
a característica, o estilo. O resto é decadência. Que essa seja abstrata, atonal 
ou surrealista, é a lei da forma, a ananke da expressão criadora, que nos sujeita. 
(BENN, 1983, p.204). 

  

Assim, na mesma linha de Steiger, Benn acentua a condição solitária constitutiva 

da poesia moderna, tanto na sua escrita, como na sua leitura. Ironicamente, essa poesia 

solitária tem um leitor, também solitário, também especializado no trato com a palavra: 

um leitor muito parecido com o poeta.  

A dramaticidade do sujeito limiano e o caráter existencial de sua constituição 

lírica guardam analogias com a visão de poesia de Gottfried Benn acima exposta. Em 

Jorge de Lima também existe uma ideia de poesia pura que, de certa forma, toma para si 

toda a tragicidade de sua condição. Do mesmo modo, a relação entre o eu lírico e seus 

conteúdos experienciais, vivenciais definem-se pelo rigor de construção e, ao mesmo 

tempo pela espontaneidade da entrega a determinada concepção artística. Ora, as diversas 

máscaras de Jorge de Lima colocam-no em cena como sujeito lírico, esse ser que deseja 

o devir, no âmbito da energia da criação eminentemente literária.  

Toda essa problemática em torno do sujeito lírico, de sua constituição, de seu 

empirismo, de sua aparição ou desaparição, das suas relações com o autor que o concebe; 

tudo isso pode ser encontrado naquele estranho território da “inspiração” e nos fantasmas 

existenciais e estéticos que ele traz à tona. Assim, Ivo Barroso considera, a necessidade 

de delimitar a inspiração de Jorge de Lima a partir de um símbolo identificável, de acordo 

com a crença cristã do poeta. Ao interpretar este sétimo poema do livro, Barroso volta, 

pois, ao quarto poema e aos sonetilhos do início: 

 
Este, à semelhança do quarto e de muitos outros sonetos no decorrer do 
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livro, aborda o conceito, da criação poética. A princípio, a ideia “setas dos 
céus”, sugerida pelo desenvolvimento MORTE – O CÉU MATA – O CÉU 
MATA COM SETAS, adquire nova intensidade SETAS – RAIOS – LÍNGUA 
DE FOGO – ESPÍRITO SANTO. E temos assim a volta à ideia do Paracleto, 
esboçada nos três primeiros sonetos, que aparece com o valor dinâmico de 
Inspirador. Realmente, segundo o NOVO TESTAMENTO, a Terceira Pessoa 
da Santíssima Trindade — o Espírito Santo — “baixou” sob forma de “línguas 
de fogo” sobre os Apóstolos, iluminando-os, “inspirando-os” para o trabalho 
da pregação evangélica. Jorge de Lima, parece, a princípio, concordar in totum 
com essa acepção “exterior” da criação poética. 
(BARROSO, 2017) 

 

Mas a “inspiração”, esse terreno híbrido entre o poético e o sagrado, não 

implicaria exatamente o risco da perda da individualidade, elemento chave para a 

integridade do poeta criador diante do poema criatura? Não seria inominável? E não 

estaria, dessa maneira, no cerne da composição daquela entidade múltipla, pessoal e 

impessoal, chamada eu lírico? O território da inspiração define-se aqui mais por esse 

espaço lúdico-literário-sonoro, campo de parônimos, aliterações e captações de energias 

de escrita do que por algo ligado a algum mistério propriamente dito. É aquilo que se 

chama de inspiração muito mais um espaço de alegre energia criativa do poeta que brinca 

do que vetor da complexa liturgia católica e da sôfrega paixão e contrição que definem a 

religiosidade do poeta. Trocados os termos, Benn também parece possuir uma liturgia, 

mesmo que seja uma liturgia “sem fé”. E esta liturgia da poesia moderna, da arte pura em 

que ela consiste, guarda relações de semelhança com a concepção teológico-poética de 

Jorge de Lima.  

Nesse sentido, a análise do Livro de sonetos por Ivo Barroso salienta os 

desdobramentos e indefinições do sujeito limiano. Assim, diante das questões ainda 

relacionadas ao processo criativo e às inspirações-vozes com as quais o poeta se debate, 

Barroso afirma que: 

 
Aqui, a poesia é claramente catártica, inconsciente: o poeta, à semelhança de 
um vulcão, vomita palavras informes, sem que haja (aparentemente) elementos 
de concordância ou sequência entre eles; entretanto, o que se deu, na realidade, 
foi a “mudança de estado” – o minério incandescente toma a forma de lava, a 
metáfora substitui o significado. Mas, quando se pensa que Jorge de Lima vai 
reafirmar a inconsciência do poeta diante do Verbo Inspirador, ei-lo que se nos 
apresenta vigilante, elegendo os “fluxos” que se identificam com seu processo 
criador autônomo. 
(BARROSO, 2017) 

 

Mas as imagens de inconsciência são todas, tanto no poema interpretado por 

Barroso, quanto em todo o livro, em geral, plásticas. Nenhuma palavra aí é informe. 

Mesmo a “torre danada de Babel” evocada por Jorge de Lima é literária. O poeta não se 
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faz vigilante por causa do Verbo – a fé que o poeta tem no Verbo encarrega-se de 

estabelecer a firmeza do centro do qual o sujeito depende. E o sujeito sabe disso, por isso 

flerta com o informe – sabe ele que não há informe.  Os processos pelos quais Jorge de 

Lima deixa-se ocupar definem-se pela solidez.  

Trata-se, em suma, de inventar o território-veículo da inspiração. Sob esse viés, 

como não remeter à fala do Diabo ao músico Adrian Leverkün, no Doutor Fausto, de 

Thomas Mann? Tais são os termos em que o personagem se coloca a respeito da 

inspiração demoníaca, análogo do dionisíaco nietzschiano: 

 
Uma inspiração deveras deleitosa, fascinante, indubitável, férvida; uma 
inspiração na qual não há nem escolha nem correções nem remendos e na qual 
se acolhe tudo como um benfazejo ditado; uma inspiração que faz com que o 
passo estanque e tropece, com que sublimes tremores percorram a cabeça aos 
pés o ente agraciado e lhe arranquem dos olhos uma torrente de lágrimas de 
felicidade – não, tal inspiração não é possível com Deus, que abandona 
demasiado trabalho ao intelecto. É possível unicamente com o Diabo, o 
verdadeiro senhor do entusiasmo. (MANN, 1984, p. 321) 

 

A inspiração corresponde aqui ao espírito crítico aplicado a uma vida 

completamente voltada para a experimentação e para a invenção estéticas. Uma vida em 

que a vivência é tida como material para a experiência. Nada tem a ver, portanto, com a 

mera entrega a veleidades e emoções, numa obediência aos assomos fáceis do já sabido 

e já pensado. Uma subversão total do logos, identificado à tradição racionalista da 

sociedade judaico-cristã-ocidental. Convém, nessa perspectiva, seguir a senda proposta 

pelo Nietzsche de Origem da Tragédia (2010). Ora, é possível sentir, na súplica dorida e 

devota dos sonetos de Jorge de Lima, juntamente a todo “arrimo” formal em que estes se 

apoiam, vários frêmitos de desintegração; um agarrar-se fecundo ao estilo. Contudo, caos 

e lei; medida e desmedida, por vezes, perdem seus contornos e, em luta, agregam-se ou 

denunciam-se: eis o embate entre Dioniso e Apolo.  

 Somando-se a tal concepção, vale seguir a sugestão de Alfredo Bosi, no ensaio 

acima referido, e buscar a “gênese existencial” do Livro de sonetos, no intuito de melhor 

compreendê-lo. Tal gênese, reconhecida e comentada por Bosi em sua análise, remeteria 

ao estado de “hipnagoge”, em que Jorge de Lima, sob uma forte perturbação nervosa75 e 

emocional, decorrente de dois meses de febres e sedações, teria escrito, em apenas dez 

dias, os 78 sonetos do livro. Caso aceite a veracidade desse episódio relatado por José 

Fernando Carneiro, médico e biógrafo do poeta, o leitor deve quedar-se diante do 

 
75 In: CARNEIRO, J. F. Apresentação de Jorge de Lima. Rio de Janeiro: Agir, 1958. 
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personagem Jorge de Lima atormentado por recordações obsessivas da infância, as quais 

o faziam levantar-se, com sofreguidão, na madrugada, para escrever intensamente às 

vezes dois ou três sonetos. Ora, não é de outro modo que a subjetividade do livro é 

constantemente configurada: sua dicção, não raro, remete ao desespero. 

Daí, talvez, a escolha da forma fixa do soneto, que, conforme Mário Faustino, 

“quem sabe mais que qualquer outra forma fixa, facilita extremamente a criação, virtual 

e altamente visual, de um padrão” (FAUSTINO, 2013, p. 569). O estado hipnagógico 

entre sono e vigília, entre alucinação e realidade, a que o universo do Livro de sonetos 

alude, precisa, efetivamente, agarrar-se a um padrão, mesmo renovando-o: o ímpeto que 

se desdobra, porém, na volta às medidas fixas alusivas ao parnaso, com o qual o poeta 

flertara, é a desmedida do êxtase demoníaco dos sons, do ritmo, e do desdobramento de 

imagens que emana daí. Tudo isso junto à necessidade de captar, dar fluxo e fazer com 

que seja possível pensar a “massa amorfa” que, de acordo com Faustino, sempre foi a 

linguagem de Jorge de Lima. 

Circunscrever-se-ia, nessa perspectiva, a zona própria ao “jogo-de-perde-e-

ganha”, a tendência ao “palavra-puxa-palavra” (FAUSTINO, 2013, p. 613), apontados 

por Faustino a respeito de Invenção de Orfeu (1952), livro no qual Jorge de Lima exacerba 

as experiências que se consolidam na obra aqui tratada. É nessa perspectiva que se faz 

interessante perceber como a fatura e o trabalho de arte em Jorge de Lima constituem-se 

como elemento de tensão, tenda de contendas e, concomitantemente, volta ao sentido 

original do ritmo.  

Quem ora nas preces limianas? Percebe-se que, numa de suas mais insólitas 

imagens, o devir outro do eu lírico desvela, ele mesmo, o lume transgressivo da 

desobediência. É assim que, da enGUIA de águas rasas, emergem identidades, outras 

máscaras, lumes, disfarces apresentados como fluxos de energia que atravessam e 

conduzem o ir e vir dos versos: 

 
Sagitários de flechas interiores 
urge dizer os nomes luminares: 
Lusbel. Lusbem. Lussom. Lusfer. Lusguia. 
 
Errante comunhão de encantadores 
possuem filtros. andam pelos ares 
fazem das aflições sua alegria. 
(LIMA, 1958, p. 570) 
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É como se o Dioniso nietzschiano irrompesse em êxtase neopagão e personificasse 

a “mão mais primitiva” que, no soneto limiano, não arrima, antes fragmenta as premissas 

de identidade e racionalidade. Assim, como forma de desvencilhar o logos do poema do 

logos cientificista e tecnicista que encerra os nomes e seus devires numa cadeia de 

conceitos e termos técnicos, dá-se um exercício de “evocação”, “invocação” (BOSI, 

2016, p.184) e conjuração, no qual os nomes luminares funcionam como elementos 

deflagradores da violência do verbo. É assim que o Lusbel, o Dioniso, desagregador, 

símbolo da rebelião e do interdito, mostra-se como desdobramento da subjetividade à 

deriva. 

Interessa, pois, frisar, como a visão dionisíaca do Cosmos, tal como descrita por 

Nietzsche, liga-se à negação dos valores positivistas e racionalistas do século XIX. O 

Dioniso nietzschiano define-se, desse modo, pela experiência da ruptura com a sociedade 

de seu tempo, marcada por valores racionalistas e positivistas, e com determinada tradição 

na arte e no pensamento que ratificam esses mesmos valores. É interessante observar que 

Nietzsche contesta uma sociedade e o arcabouço cultural que a justifica, promovendo uma 

volta, uma releitura da tradição, no caso, da antiguidade clássica. 

Ao retornar, pois, em sentido dionisíaco a forma fixa do soneto, que tanto remete 

ao imaginário parnasiano brasileiro (HOLANDA, 2012), Jorge de Lima promove, 

também, uma crítica ao amesquinhamento das concepções formais entendidas como 

objetivo em si. Do mesmo modo, revela também uma possibilidade de crítica às ideias 

positivistas e ao status de retórica e aparência que sedimentam as relações da arte na 

sociedade brasileira (idem). Ideais que grassavam persistentes no “latente parnasianismo” 

(HOLANDA, APUD, CAMILO, 2010) da geração de 45. Aponta, então, o poeta para o 

caráter ilusório das formas: 

 
A torre de marfim, a torre alada. 
esguia e triste sob o céu cinzento. 
corredores de bruma congelada. 
galerias de sombras e lamentos. 
 
A torre de marfim fez-se esqueleto 
e o esqueleto desfez-se num momento, 
Ó! não julgueis as coisas pelo aspecto 
que as coisas mudam como muda o vento. 
 
E com o vento revive o que era inerme. 
Os peixes também podem criar asas 
as asas brancas podem gerar vermes. 
 
Olhei a torre de marfim exangue 
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e vi a torre transformar-se em brasa 
e a brasa rubra transformar-se em sangue. 
(LIMA, 1999, p. 469) 

 

Associa-se a tal crítica, que lança dúvidas sobre o real e os discursos que o 

sedimentam, a tematização da loucura e do delírio e à dificuldade de formular e comunicar 

o poético. Há poemas que descrevem o processo mesmo de escrita na via crucis de seu 

gozo. Fala-se para romper “os lábios duros”, penetrar o escuro das palavras:  

 
Solilóquio sem fim e rio revolto - 
mas em voz alta, e sempre os lábios duros  
ruminando as palavras, e escutando 
o que é consciência, lógica ou absurdo. 
 
A memória em vigília alcança o solto 
perpassar de episódios, uns futuros 
e outros passados, vagos, ondulando 
num implacável estribilho surdo. 
 
E tudo num refrão atormentado: 
memória, raciocínio, descalabro - 
Há também a janela da amplidão; 
 
e depois da janela esse esperado 
postigo, esse último portão que eu abro 
para a fuga completa da razão. 
(LIMA, 1999, p. 480) 

 

Parece, nessa perspectiva, haver correspondência entre a empresa desbravadora 

da temporalidade (e dos extratos sujos e abandonados das suas tramas narrativas de limo 

e lume), do cotidiano e o ato mesmo da escrita. Os poemas do longo poema que talvez 

seja o Livro de sonetos, ao contrário da ênfase da crítica nesta suposta característica, não 

são herméticos. O que o discurso reúne, dispõe, distribui e faz ver, o relato da visão 

propriamente dito, é exacerbadamente simples – basta usar a imaginação e a escuta, para 

participar da experiência poética. Experiência essa que exige do leitor, especialmente, 

uma ativa e gozosa participação. Também a sondagem dos intertextos e desleituras não é 

capaz de esclarecer muita coisa. Tem-se aqui um ato erótico, um entrelaçar-se que visa, 

como no Erotismo de Bataille (2013), a fusão dos contrários, impossível sem a 

continuação da escrita na escuta. Escrever nessa acepção seria o mesmo que explorar, 

descobrir, sondar a si mesmo e o mundo: adentrar o mistério aterrorizante do Outro – a 

natureza, o sagrado, o profano, o pesadelo da história, a gratuidade da condição humana.  

Assim, aos “transportes dionisíacos”, que, em Jorge de Lima, corresponderiam ao 

lume outro demoníaco, sucederia, conforme Nietzsche, “a intensificação” pela qual o 
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“subjetivo se esvanece em completo auto-esquecimento” (NIETZSCHE, 2010, p. 27). O 

“êxtase do estado dionisíaco” (NIETZSCHE, 2010, p. 52) levaria, desse modo, a uma 

saída do sujeito para fora de si, tanto no ditirambo exaltado por Nietzsche, quanto naquilo 

que guarda de analogia com o demoníaco do soneto limiano. Ora, o que o autor de Assim 

falou Zaratustra mostra é tão somente como aquela potência musical-sonora que faz parte 

do jogo poético, na concretude dos elementos que o constituem, conduz a uma dilatação 

do olhar, dado à deriva múltipla das inúmeras forças contraditórias que compõem a 

dinâmica da natureza e do devir. 

É nesse sentido que a simpatia sonora do Amor Fati nietzschiano pelo provisório, 

pelos aspectos vacilantes da existência e pelo devir que subjaz às verdades e aos conceitos 

que a amparam absorveria o processo produtivo da natureza, das coisas. Trata-se de uma 

viagem do sujeito na história: épica da subjetivação, diria Meschonnic (2009), a aventura 

do poema. Nesse sentido, a ideia apresentada no título do livro sobrepõe o conjunto às 

unidades recolhidas. O livro “de sonetos” conduz a uma narrativa própria, na qual a perda 

da Palavra, a consciência da Queda, passa por uma aventura pela palavra, um desbravar 

por racionalidade múltipla e diversa.  

Convém, nesse sentido, observar o modo como a ensaísta Shoshana Felman lê o 

Bateau Ivre, de Arthur Rimbaud. A imagem do barco alusiva à experiência poética, e sua 

apropriação específica por Jorge de Lima, já se faz deveras eloquente para que seja 

necessário reiterá-la. No que diz respeito a Rimbaud, as questões da subjetividade, 

segundo Felman, exprimem um processo de violação do sujeito no cerne da experiência 

da modernidade, processo que perpassa textos fundamentais do poeta francês, de Coeur 

Volé às “Cartas do Vidente”, em que ele intensifica a problemática em torno da 

subjetividade afirmando que je est un autre. De modo semelhante, pois, ao que se vê em 

Jorge de Lima, a problemática do sujeito revela perda de controle em relação a seu logos. 

Daí que, no autor de Une saison en enfer: 

 
A metáfora do barco-carcassa, despossuído de seus sirgadores, significa, de 
novo, a explosão das ilusões de domínio, de autoridade e de propriedade que o 
sujeito podia ter. Mas a propriedade tem aqui uma implicação singular: o que 
foi antes de tudo roubado ao barco foi o sentido, a finalidade de seu 
deslocamento, a direção que lhe é própria, o sentido de seu itinerário. É  através 
de uma perda de sentido e não através de um acréscimo de sentido que o sujeito 
se inscreve no texto [tradução livre] 76. (FELMAN, 1976, p. 10)  

 
76 No original: La métaphore du bateau-carcasse dépossédé de ses Maîtres-haleurs signifie, là encore,  
l'éclatement des illusions de maîtrise, d'autorité et de propriété que pouvait entretenir le sujet. Mais la 
propriété a ici une implication particulière: ce que le vol liminaire ravit au bateau, c'est d'abord, son 
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Seriam, assim, os gestos mesmos dessa inscrição do sujeito que marcam errância e deriva; 

o tatear necessário das fissuras, das descontinuidades e dos aspectos linguisticamente 

concretos e sonoro-palpáveis. Tal como em André Breton, ao exaltar os caracteres 

sonoros e vocação musical da escrita automática. A fauna, a flora, os seres híbridos desta 

vasta geografia em que: 

 
À deriva do desejo, possuído pelos recursos da linguagem, o barco está 
violentamente acalmado-pensado pelo mar. Essa perdição do sujeito na língua 
é a condição de uma linguagem poética. Apenas perdendo seu 
sentido/orientação, pode o barco mergulhar no poema do mar. O ato de 
escrever é assim concebido como violento processo de violação ou de roubo 
do sentido, um processo de desapropriação e de expropriação do sujeito.  
[tradução livre] 77. (FELMAN, 1976, p. 11) 

 

 Não seria esta espécie de desintegração do sujeito na linguagem, vista por Felman 

como “condição da palavra poética”, uma espécie de ruína do logos? Não é uma "fantasia 

dichtung" pura e simplesmente: é uma experiência-limite do sujeito logrado e perdido, 

experiência irmã daquela de Mallarmé quando, em tom esbaforido, comunica com 

urgência e alarme na célebre conferência de Oxford, presente também em La musique et 

les lettres, que, naquele final do século XIX o verso fora tocado, como quem denuncia 

uma situação de perda metafísica e de consequente busca por metafísica como destino da 

poesia moderna.  

E é uma ruína metafísica do sujeito. Com a morte de Victor Hugo e a saída de 

cena desse poeta, Mallarmé considera a participação da poesia no conjunto das artes da 

pólis impossível em outra perspectiva que não a do exílio e do malditismo (CALASSO, 

2004). São palavras de desespero, como mostra Timothy Steele (1990), mas são palavras 

sobre as quais armaram-se edifícios técnicos e criteriosos. Tais edifícios foram 

construídos sem a estupefação e o desespero de Mallarmé – mas asseguraram a metafísica 

de seus clérigos. Daí o problema da teologização da arte a desembocar na paixão do 

esteticismo e nas abordagens que compreendem a ruptura por rotina. 

 
sens: la finalité de son déplacement, la direction qui lui était “propre”, le sens de son itinéraire. C'est 
par une perte de sens, et non pas par un gain de sens, que le sujet subit son inscription dans un texte. 
Note-se o sentido de “propre” no francês: tanto remete ao “próprio” como ao “limpo”.  
77 No original: A la dérive du désir, possédé par les ressources du langage, le bateau est violemment 
pansé-pensé par la mer. Cette déperdition du sujet dans la langue est la condition d'une parole poétique: 
ce n'est qu'en perdant son sens que le bateau peut enfin plonger dans “le Poème de la Mer”. L'écriture 
est ainsi conçue comme un procès violent, — de viol, ou de vol — de sens: un procès de dépossession et 
d'expropriation du sujet. 
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Jorge de Lima vive, assim, essa ruína do logos e essa ruína metafísica. Por isso 

idealiza e cultiva a nostalgia poética do passado. Também vive a perda de uma métrica e 

localiza-a num mundo ideal lançado, como arma de combate, contra o mundo real. Nesse 

sentido, é romântico, moderno e anti-moderno por excelência: 

 
Percebemos que o que há atualmente é uma crise da civilização. Sabemos 
agora por que nosso mundo está doente, e podemos medir a gravidade deste 
mal. Este mal é mais sério do que parece; e a cura depende do advento da 
Verdade metafísica. Ora, o espírito moderno caracteriza-se pelo desprezo 
absoluto desta Verdade. Desprezo geral, confessado, mesmo entre os 
agrupamentos religiosos. A fascinação que a civilização da idade média cristã 
exerce sobre determinados espíritos do nosso tempo, provoca, por isso, a 
necessidade de evocá-la para achar um exemplo de civilização sadia na história 
de nosso Ocidente. (LIMA, 1941, p.191, APUD, ANTELO, 2020) 

  

Entre a espontaneidade cantante da sua metafísica medieval (puramente retórica?) 

e o pensar silogístico da razão renascentista do doce estilo novo, que, neste mesmo texto, 

cujo trecho é citado acima, Jorge de Lima deplora, está o dualismo-base Classicismo-

Romantismo, Clássico-Barroco, Apolíneo-Dionisíaco, a refletir sempre o binômio 

ordem-aventura (SPINA, 2007, p.42).78  

E é no âmbito da relação binária construído/espontâneo que o sujeito, 

considerando as categorias de Shoshana Felman, torna-se violado ou violador. Mas o 

problema do rigor cósmico a abrigar uma imaginação selvagem coloca-se, nesse caso, 

naquilo que diz respeito às relações entre a escrita-hipnagoge de Jorge de Lima e a 

métrica. É como se houvesse uma evidente e natural aporia. Nesse sentido, haveria de 

início uma contradição absoluta entre a escrita do Livro de sonetos, como escrita em 

formas fixas, metrificada e rimada e aquilo que neste livro se escreve. Na verdade, a 

questão não se coloca no âmbito da forma e do conteúdo; coloca-se, antes, na guerra tácita 

entre dois estilos (duas formas, talvez?). Um estilo afim aos moldes parnasianos contra 

outro estilo afeito à escrita automática, remontando ao surrealismo.  

Trata-se, contudo, de uma falsa questão. A métrica e os modelos fixos, como o 

soneto, segundo demonstram os ensaios do grupo francês OULIPO79, facilitariam, na 

verdade, a escrita automática. As repetições, a cadência previsível e as tensões do encaixe 

 
78 SPINA, Segismundo. Cultura Literária Medieval. São Paulo, Ateliê Editorial, 2007.  
79 In: In: Revue Formules 11 (Avec le concours de MÉLUSINE, cahiers du centre de recherche sur le 
surréalisme. Centre de recherche sur le surréalisme). Paris: 2007. Les actes du Colloque: Actes du 
Colloque “SURRÉALISME ET CONTRAINTES FORMELLES” organisé les 13 et 14 octobre 2006 en 
Sorbonne par le Centre de Recherches sur le Surréalisme, Paris III – CNRS, Surréalisme et Contraintes 
Formelles. Disponível em: <http://www.formules.net/pdf/formules-11.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2017. 
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do discurso na medida, como também mostra Timothy Steele, em outra perspectiva, são 

propiciatórios, proliferativos; promovem a exploração da linguagem num sentido de 

conhecimento – promovem uma filosofia no corpo sonoro das palavras. Também é o que 

diz Michel Foucault (2015) ao abordar o legado de André Breton.  

Nesse sentido, o jogo em que Jorge de Lima se encontra define-se pelo desmonte 

do discurso ordenador do real a partir das suas próprias potências aparentemente 

negadoras desse mesmo discurso: o devir que as formas escondem – e que as aterroriza e 

fascina. Tendo em vista seu posicionamento diante da lógica e da razão instrumental, que, 

ameaçadas em seus conceitos autoconscientes, fixam métodos e sistemas, pode-se 

entender o estilo antilogos limiano como um pensamento em processo, que aceita seu 

devir, que incorpora o demoníaco dos significantes, pois precisa da negação para existir, 

uma vez que seu engenho e sua arte definem-se como transgressão e passagem.  

Vê-se, nessa perspectiva, uma tensão análoga àquela analisada pelo crítico-teórico 

do ritmo Henri Meschonnic (2009). Tal perspectiva evidencia uma enorme tensão entre 

o ritmo, como organização semântica do sujeito no poema, e a métrica. Ora, o soneto, no 

livro de Jorge de Lima em questão, não é, efetivamente, o poema. É, sobretudo, o espaço 

tipográfico, o lugar, por onde passa o verso – sim – o verso livre80, que é a voz do sujeito, 

encarnada ou cesurada no espaço dos decassílabos. Nesse espaço, que se configura como 

cosmos, o poema (organização semântica específica) é tão estrangeiro quanto o processo 

de subjetivação que o engendra. A concepção cósmica não pode deixar de evocar a 

origem, a ordem, a identidade. Do mesmo modo, o modelo de arte orgânica figurado pelo 

soneto (com suas correspondências numéricas, sua disposição característica pela página 

impressa, os ecos da tradição que parecem coextensivos a sua mera aparição num livro) 

tenciona que seus elementos constitutivos sejam iguais, proporcionais, idênticos a si 

mesmos.  

Daí, talvez, certa ironia contida no título do “Livro de sonetos”. Unidade de 

unidades relativas, poema de poemas, evocando sempre fragmentações múltiplas, 

retornos, reinícios, tentativas, recuos, avanços, derivas – o que sobressai é mesmo a ideia 

de livro: o livro incompleto, o Poema ainda a ser escrito. Sim, trata-se de uma narrativa. 

Mas de uma narrativa sobre a impossibilidade de narrar. Faz-se presente essa 

 
80 Mas, parece que não caberia aqui o verso livre constitutivo, o discurso heterométrico dentro do 
isométrico, do modo como se depreende da concepção de ritmo trabalhada por Meschonnic, já que, no 
que concerne a Jorge de Lima, a métrica, muitas vezes, funde-se ao discurso, ou é lançada como material 
numa tensão de elementos. 
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problemática nos vários sonetos que começam com a conjunção “e” ou com adversativas, 

ou, ainda, pressupondo simplesmente sequência em relação a outros sonetos. É como se, 

fechada a chave de ouro de uma peça, os limites vazassem para outra, às vezes bastante 

próxima:  

 
E são setas do céu (Ó sagitário). 
(LIMA, 1999, p.468) 
 
Se essa estrela de absinto desabar 
terei pena das águas sempre vivas 
(LIMA, 1999, p.469) 
 
Depois vi o sangue coagular-se em letras 
espalhadas nos muros e nas pedras:  
e o céu baixar-se para fecundá-las 
e fugir outra vez para esquecê-las. 
(LIMA, 1999, p.471) 
 
E todavia a trave na garganta 
e a grossa mão medrosa sem poder 
interpretar sequer a ave que canta 
(LIMA, 1999, p.473) 
 
E esta angústia de recompor traço 
a traço, tua boca dolorosa 
(LIMA, 1999, p.481) 
 
E esse vento indo e vindo pela porta 
E o ambiente se diluindo, se diluindo, 
(LIMA, 1999, p.483) 
 
E eis que surgem dos flancos bem-amados 
o negro potro que me arrasta à insânia 
(LIMA, 1999, p.486) 
 
E sempre vos direi: é a mesma face, 
a mesma noite: o galo sotoposto 
(LIMA, 1999, p.503) 

 

Parece o caso também daqueles sonetos que retomam versos, trechos, palavras, 

significantes de outros que também compõem o livro. Como fica perceptível nestas duas 

quadras, de peças diferentes:  
 
Essa pavana é para uma defunta 
Infanta, bem-amada, ungida e santa 
E que foi encerrada num profundo 
Sepulcro recoberto pelos ramos 
(LIMA, 1999, p.500) 
 
Essa infanta boreal era a defunta 
Em noturna pavana sempre ungida,  
Colorida de galos silenciosos,  
Extrema-ungida de óleos renovados. 
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(LIMA, 1999, p.502) 
 

 

Existe, é certo, seu logos aparente e aquilo que ele, o sujeito limiano, recolhe; são 

seus lumes turvos, pelos quais o sujeito abre brechas, forja subterrâneos, procura saídas e 

sufoca-se, asfixia-se, emudece. Deve-se, nesse sentido, considerar a ênfase de Bosi (2016) 

e Cunha (1999) nos motivos que se repetem e conduzem o aspecto da imagem.  

Porém, atrás do logos à moda heideggeriana presente no cosmismo medieval de 

Jorge de Lima, debate-se o antilogos. Prender-se, assim, à presumida nostalgia da origem 

na análise dos sonetos limianos seria estabelecer um clichê a priori sobre a poesia 

moderna no anti-moderno de sua posição e ater-se a apenas um (o mais controverso e 

problemático) aspecto do discurso do poeta. Esse aspecto é constantemente fustigado no 

processo de escrita e passagem do sujeito pelos significantes. Malgrado toda 

intencionalidade pressuposta, a instituição literária é, nesse sentido, o elemento a todo 

tempo colocado em xeque pelo antilogos do Livro de sonetos. A aventura consistiria, 

então, em superar o dualismo, que não raro o poeta mesmo postula, subjetivando-se: 

inventando a si mesmo no amoroso êxtase dos objetos.  

Assim, Jorge de Lima explora um forte elemento desagregador no corpo sonoro 

das palavras. Pode-se dizer que o daimon limiano é sonoro. No dualismo do metro e da 

ruptura do metro, apolíneo e dionisíaco são meras expressões da mesma embriaguez a 

sulcar o terreno do desconhecido.  

Pode-se notar como a problemática binária, com toda a tensão possível entre 

norma e transgressão que dela provém, parece intrigar o linguista Roman Jakobson, que, 

em Huit questions de poétique (1977) tenta esclarecer o modo como a própria norma 

gramatical está prenhe de elementos transgressivos e desviantes. Existe, dessa forma, uma 

combinatória que se dá facilmente aos acasos, ao inesperado: 

 
O caráter restritivo dos procedimentos e dos conceitos gramaticais coloca o 
poeta na necessidade de contar com esses dados; ou tende à simetria e se apega 
a esses modelos simples, passíveis de repetição, perfeitamente claros, que 
fundam-se em um princípio binário, ou vai no sentido contrário, quando busca 
uma "bela desordem". Eu disse repetidas vezes que a técnica de rima é 
"gramatical ou antigramatical", mas não pode ser a-gramatical: o mesmo pode 
ser dito de qualquer coisa relativa à gramática em poetas. Há, a esse respeito, 
uma analogia notável entre o papel da gramática na poesia e, para a pintura, as 
regras de composição baseadas em uma ordem geométrica latente ou 
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manifesta, ou, ao contrário, em uma revolta contra qualquer arranjo 
geométrico... (JAKOBSON, 1977, p.101) [tradução livre]81 

 

Existe uma vocação sonora no material linguístico, cujas leis e controle escapam 

à vontade de domínio racional, embora Jakobson busque apoio na norma imanente, deve-

se admitir o caráter inquietante desse material. A língua é fértil em imprevistos quando 

colocada em ação; quando se lhe investe tendo em vista suas potencialidades, o poeta 

deve ter em mente que jamais conseguirá ter a plenitude da consciência de seu ofício 

cantante:  

 
A fonologia da poesia oral oferece um sistema de correspondências complexas 
e elaboradas que surgem, surtem efeito e são transmitidas de geração em 
geração, sem que ninguém saiba as regras que regem esta complicada rede. A 
capacidade de captar efeitos imediata e espontaneamente, sem identificar 
racionalmente os processos pelos quais são produzidos, não se limita à tradição 
oral e àqueles que a transmitem. A intuição pode atuar como o principal e até, 
muitas vezes, como o único elemento criativo das complicadas estruturas 
fonológicas e gramaticais nos escritos de poetas individuais. Tais estruturas, 
particularmente poderosas no nível subliminar, podem funcionar sem qualquer 
auxílio de julgamento lógico ou conhecimento patente, tanto no trabalho 
criativo do poeta quanto em sua percepção pelo leitor sensível (...) 82 
(JAKOBSON, 1977, p. 125, 126) 

 

Tem-se uma epistemologia do espontâneo por meio da rigidez da regra. Isso 

deveria mostrar a inépcia das categorias dualistas diante do fenômeno poético. Assim, 

não mais na gramática, mas em um de seus domínios, a métrica, o poeta do Livro de 

sonetos chega às imagens e ao âmbito de combinações e descobertas pelas quais se 

aventura. Isso, graças ao manejo peculiar que faz do verso e ao modo como este elemento 

 
81 No original : Le caractère contraignant des procédures grammaticales et des concepts grammaticaux 
met le poète dans la nécessité de compter avec ces données ; soit qu’il tende à la symétrie et s’en tienne à 
ces modèles simples, susceptibles de répétition, parfaitement clairs, qui sont fondés sur un principe 
binaire, soit qu’il en prenne le contrepied, quand il recherché un « beau désordre ». J ’ai répété maintes 
fois que la technique de la rime est « soit grammaticale soit anti-grammaticale », mais qu’elle ne saurait 
être a-grammaticale : on peut en dire autant de tout ce qui concerne la grammaire chez les poètes. Il y a, 
à cet égard, une analogie remarquable entre le rôle de la grammaire en poésie et, chez le peintre, les 
règles de la composition fondées sur un ordre géométrique latent ou manifeste, ou au contraire sur une 
révolte contre tout agencement géométrique. 
(JAKOBSON, 1977, p.101) 
82 No original: La phonologie de la grammaire de la poésie orale offre un système de correspondances 
complexes et élaborées qui naissent, prennent effet et sont transmises de génération en génération sans 
que quiconque ait conscience des règles qui gouvernent ce réseau compliqué. La capacité à saisir 
immédiatement et spontanément les effets sans dégager rationnellement les processus par lesquels ils 
sont produits n’est pas confinée à la tradition orale et à ceux qui la transmettent. L’intuition peut jouer 
comme le principal et même, souvent, comme le seul élément créateur des structures phonologiques et 
grammaticales compliquées dans les écrits des poètes individuels. De telles structures, particulièrement 
puissantes au niveau subliminal, peuvent fonctionner sans assistance aucune du jugement logique ou de 
la connaissance patente, aussi bien dans le travail créateur du poète que dans sa perception par le 
lecteur sensible (...). (JAKOBSON, 1977, p. 125, 126) 
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o afeta. A sonoridade, as cadências, as pausas e os ajustes auxiliam, entusiasmam e 

freiam, enfim, para que um eu dilacerado não desabe. É um diálogo complexo entre 

discurso e estilo, ritmo e métrica, forma e subjetividade em que cada um dos efeitos e 

causas desse mergulho na sonoridade converte-se, imediatamente, em seu contrário.  

Pode-se notar como o verso investe na esfera da representação de modo decisivo, 

para desmantelar os limites da lógica e da doxa à medida que, com o amparo de suas 

medidas abstratas, aproxima-se do logos como discurso, como razão e como 

transcendência. O verso elabora, assim, uma função lúdico-analítica e desvelante do real.  

A questão conduz ao jogo perverso e malicioso empreendido pelo poeta. É uma 

luta com a lógica. Cheia de armadilhas. Cerceando-a onde ela se mostraria, talvez, mais 

frágil e ao mesmo tempo mais sedimentada – na linguagem, nas palavras: no discurso. É 

um jogo em que as trevas e demais entraves às luzes da razão são utilizados como modo 

de afluência das imagens subjetivas, da imaginação. O que é o real? O que é o sujeito? 

Onde ele está? As perguntas surgem do próprio sujeito no âmbito mesmo daquilo que se 

lhe afigura como reminiscência da integridade, mas, por fim, não remete, assim como 

acontece no Proust de Deleuze, à totalidade. Eis a forma poética. 

Mas para lidar com tais perguntas o sujeito vulnerabiliza-se sobremaneira:  
 

Há uma santa presença (sei que é santa) 
Deus, ó Deus, Tu pretendes submeter-me 
a mim morosa lesma, Tu minha anta, 
seta de luz e luz de encandescer. 
 
E a mão grossa vagando a Teu sabor 
sem poder-Te seguir pobre mão, pobre 
pata calosa atenta em Teu louvor. 
 
E tão suja na pele em que se cobre, 
imitação de Ti, sombra, arremedos 
da luz que se desprende de Teus dedos. 
(LIMA, 1999, p.473) 

 

O ato de dizer é, assim, um ato de entrega e extrema devoção ao Verbo. Em temor e 

tremor, o sujeito precisa assegurar-se da santidade da presença entre presenças que o 

perpassam e entrega-se, não sem a dor da dúvida. O sujeito, ser de “patas calosas”, 

“morosa lesma” metamórfico, totemiza, pois, o Verbo – a poesia torna indistintos sujeito 

e divindade no elo do amor. Mas que divindade é essa? A sujeira em que o sujeito se 

espelha seria símbolo do pecado? Para todos os efeitos a pele decaída do sujeito é, numa 

perspectiva platônica, apenas “sombra” e “arremedos” do divino ou do demoníaco – numa 

perspectiva simbólica ou diabólica.  
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A versificação da lírica final de Jorge de Lima mostra que a voz lírica aí impressa 

não se compõe girando encima de palavras, ela as encontra em combinatórias 

surpreendentes com o gosto, por vezes, do kitsch (“Tu, minha Anta”), peregrinando pelo 

exercício do verso como sondagem. Existe nessa empresa uma ação terapêutica buscada 

pelo fazedor de poemas, como bem mostra Ana Maria Paulino (1995).83 Do mesmo 

modo, existe aquele afã por conhecimento. “Biografia com sondagens”, assim o poeta 

denomina a sua Invenção de Orfeu, obra na qual exacerba os caminhos experimentados 

no Livro de sonetos.    

Tal evidência remete à suposição, bastante difundida por críticos como Waltensir 

Dutra (1999), Ivo Barroso (2017), Mário Faustino (2013), de uma predominância do 

nome, da nomeação e da palavra isolada no que concerne aos processos de produção que 

porventura se possam intuir na escrita limiana. Em tais leituras, o nome sobrepõe-se ao 

conjunto, a palavra em si obscurece a observação do processo rítmico, métrico e 

discursivo. O nome, segundo Meschonnic (2009), é sucedâneo do número: é métrica 

absoluta. Ora, é no fluxo de um avanço rítmico-discursivo pelos territórios do logos 

enquanto razão, enquanto discurso e enquanto elo entre a poesia e o sagrado via Verbo 

cristão, que o poeta experimenta as possibilidades combinatórias das palavras obsessivas 

com as quais sua pluma se emaranha. A força motriz desse processo, no que diz respeito 

à lírica final de Jorge de Lima, é a métrica, o verso clássico, como instrumento de 

sondagem interior, de exploração da linguagem, de experimentação de suas 

possibilidades e limites.  

Existem tensões e deslocamentos contínuos, voltas, desvios, derivas. O poeta 

agarra-se à lei geral e abstrata do metro, assegurando sua integridade e sua multiplicidade 

nos limites erigidos e consagrados pela cultura, pela natureza, pela religião. A harmonia 

pitagórica do soneto vai, assim, ao encontro da profissão de fé do católico Jorge de Lima. 

Mover as palavras equivale, no âmbito da composição, a mover representações do real – 

enxertar, inverter, desmontar e redistribuir pedaços do mundo. Há, entretanto, uma fita 

métrica que recolhe tudo isso em seu fluxo. Não raro, essa fita métrica corre 

torrencialmente. É provável que o Jorge de Lima do Livro de sonetos não escreva a partir 

de palavras-tema, não fique girando em torno delas; mais que isso, a enxurrada parece 

recolher os motes que ecoam em desdobramentos analógicos e parônimos em torrentes, 

pausas, inversões, modulações. O poeta maneja o verso lúdico-analítico de modo a captar 

 
83 PAULINO, Ana Maria. Jorge de Lima. São Paulo: Edusp, 1995. 
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os elementos que esse verso encontra, dispõe e recolhe ao longo de seu discurso, 

registrando-os como a paisagem desolada de dor e perda: 

 
O mundo estanque, o céu alucinado,  
o olhar vítreo de Deus furando o tempo, 
e o tempo confundido com o espaço 
cinzas, pedras, destroços, cemitérios. 
 
Cemitérios sem cruzes, cruzes mortas 
sem o sangue d’Aquele que as amou, 
solo salgado para que jamais 
a vida surja nele novamente. 
(LIMA, 1999, p.478) 

  

Entre morte e ressurreição, entre simulacro e milagre, o sujeito entrega-se, na sua 

obediência à lei da palavra, no possuir o corpo abstrato da métrica, àquele sopro do Verbo: 

 
Sinto-me salivado pelo Verbo,  
rodeado de presenças e mensagens,  
de santuários falhados e de quedas,  
de obstáculos, de limbos e de muros.  
 
(...) 
 
Não quero interromper-me nem findar-me.  
Desejo respirar-me no Teu sopro,  
aparecer-me em Ti continuado.  
(LIMA, 1999, p. 470) 

  

O Verbo poético é a autorização pela graça. Esta, como se viu, requer o sacrifício, 

numa perspectiva artística e existencial; denota, pois, uma via crucis. Assim, nas suas 

Memórias, Jorge de Lima, comentando a respeito da técnica, reflete sobre sua juventude 

parnasiana. Declara o poeta, desse modo, o sentido existencial do que considera uma 

espécie de sacerdócio – o ofício da arte. Nesse sentido, sua relação com a métrica, a 

estética e a vida intelectual com que se depara nos primeiros anos, mostra, desde já, 

tensões difíceis de conciliar: 

 
Poderíamos pelo nosso ingênuo pendor de versejar, de amar a literatura para 
satisfação de pais e vizinhos compadres e aderentes, tentar a poesia. Um amigo 
nos apareceu com a técnica da poesia, com um dicionário de rimas, com uma 
artinha poética, havia um catálogo de rimas ricas, etc.. Estávamos em 1910. A 
poesia com sua face oculta nos oferecia a máscara da poética. E a essa máscara 
muitos haviam imolado as suas vidas parnasianas: esse holocausto sempre me 
horrorizou. E diante de tanta esterilidade daquele mundo pasmado, eu percebia 
com certo otimismo medroso que ao lado da arte e da cultura e da absorção do 
tecnicismo eu havia optado por uma profissão em que devia recusar tudo que 
houvesse de professoral e pedante para me tornar servo da caridade e atingir o 
que havia além do mundo neutro do fisicismo e da técnica. Eu agora enxergava 
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claramente o caminho errado do burguês e o caminho certo do poeta. É o 
contrário que se dá: os objetos é que são nossos donos. Assim se poderia dizer: 
eu pertenço a um bronze de Pollaiuolo, a dois cofres do século dezesseis, a um 
quadro de Delacroix. Por conseguinte, ó poeta, quanto mais se é rico mais esses 
donos se tornam numerosos e tirânicos. A conduta do verdadeiro poeta é a do 
homem dentro do Vaticano. E para que o poema não o domine: ele o produza 
como dom sem o considerar sua meta. (LIMA, 1953, p.152, 153) 84 

 

Atente-se, todavia, para o fato de que Jorge de Lima considera a poética uma 

“máscara” e assim denomina-a após citar alguns de seus recursos, como a rima. 

Entretanto, para o autor, a poiesis deveria destilar-se em puro dom. Mas como fazer isso 

sem produzir uma obra dogmática, sucedâneo de uma crença? Como fazer isso numa obra 

que movimenta-se na busca pela verdade e pelo saber identificados à revelação? Ora, é 

preciso que haja solidez nos indícios que figuram para o poeta a certeza do dom: a forma 

do soneto propicia a aparência de tal solidez.  

É por esse motivo que o soneto corresponde na poética de Jorge de Lima ao sopro 

do Verbo transcendental, num campo decaído em que a linguagem se busca dirigir pelo 

sentido supremo de tal transcendência. Reminiscência. Mais que uma imanência, trata-se 

de uma lembrança buscada, à maneira platônica, da totalidade da vida anterior. Mas, 

convém lembrar, guardadas as diferenças, que, de modo semelhante ao que acontece com 

o estilo antilogos do Proust de Deleuze, o próprio estilo faz com que a ideia de totalidade 

se estilhace.  Condizem, nesse sentido, a métrica e a geometria do soneto, com o saber e 

a forma de vida definida pela busca do saber. A possibilidade da visão dá-se, desse modo, 

como aventura de caracteres ocultos, entre o dom, a paixão, o destino e a dúvida.  

Mas, de todo modo, a lei de semelhante sujeito é anterior a ele: tal sujeito está aí 

como um “servo”, atravessado pelo dom. Quando não há mundo, porque a técnica e, 

consequentemente, a “vontade de querer”, e o “esquecimento do ser”, de que fala Martin 

Heidegger (2012, p. 75)85, lotearam esse mesmo mundo de abstração e domínio, 

institucionalizando o “abuso dos entes” (a exploração calculada de todas as formas de 

vida), então os aspectos míticos e simbólicos da linguagem exacerbam-se como hipótese 

de liberdade, pertencimento, entendimento participativo do cosmos. Tal lugar, entretanto, 

pode passar à condição de hipóstase igualmente institucionalizada e dada ao mesmo abuso 

 
84 LIMA, Jorge de. Obra completa. Volume 1. Rio de Janeiro: Aguilar, 1958. 
85 HEIDEGGER, Martin. “A superação da metafísica”, “Poeticamente o homem habita”. In: Ensaios e 
conferências. Trad. Emmanuel Carneiro Leão, Gilvan Fogel, Marcia Sá Cavalcante Schuback. 8. ed. 
Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2012. 
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sob os pretextos de originalidade, de verdade e da busca da essência e do ser: e é nessa 

zona arriscada que Jorge de Lima atua com paixão. 

Trata-se, em suma, no que tange à concepção formal do Livro de sonetos, de um 

princípio infenso ao artifício. O fundamento mesmo da forma norteia-se pelo indizível. É 

uma idealização que se quer inapreensível – e talvez essa seja uma estratégia de defesa 

do poético diante de um mundo hostil à poesia. Não poder falar, não poder descrever o 

fenômeno: localizando-o, por isso, no âmbito daquilo de que não se pode partilhar. Calar 

– eis a estratégia que, muitas vezes, decide chamar-se inspiração. Assim, a percepção 

formal limiana compartilha do mesmo espírito da carta de Chandos, de Hoffmansthal. 

Nessa perspectiva, a forma, em si, seria inalcançável: 

 
(...) fluía em mim, naqueles dias de vida feliz, como se de tubos nunca 
entupidos, o conhecimento da forma, daquela verdadeira e profunda forma 
interior, que só se deixa intuir para além das artimanhas retóricas. Refiro-me à 
forma da qual não mais se pode dizer que ordena a matéria, posto que atravessa 
e penetra a matéria, criando ao mesmo tempo e de uma só vez poesia e verdade, 
um jogo de reflexos das forças eternas, algo tão magnífico como a música e a 
álgebra. Esse foi o meu projeto favorito. (HOFFMANSTHAL, 2010, p.27). 

 

Esse conhecimento da forma, igualmente, pode ser dado pelo trabalho de abertura 

e aparente delimitação de sentido pelo manejo dos significantes. Configura-se, portanto, 

como maneira de prever e restringir o campo de escrita, dominando seu ritmo e a 

expressão com os quais a subjetividade se desenvolve enquanto discurso. Trata-se, porém, 

em sentimentos como esses de que o sujeito limiano parece partilhar, de ordenar-se 

cosmicamente e integrar-se ao Verbo. E também dissolver-se neste Verbo. Todavia, o ato 

de revolver, escavar, combinar e recombinar os significantes implica necessário 

distanciamento da verdade através da qual as palavras querem-se tão transparentes; e o 

sujeito, indiviso. E é o distanciamento, posto na perspectiva dos riscos que o jogo implica, 

que lança o sujeito à sorte de um lance de dados. 

Assim, a inspiração funciona como um daimon, tal como em Hoffmasthal. Além 

de tudo, o estado de espírito dominado pelo “demônio da analogia” confina com a loucura 

e com a morte quando desprende-se da palavra, quando a necessidade de “criar uma 

língua” impõe-se desprovida de norte, de eixo, de apoio. Seu resultado pode, portanto, 

restar na mudez desesperada diante da forma intangível: 

 
Tenho a impressão de que tudo o que existe, tudo que eu lembro, tudo que 
meus pensamentos enlouquecidos tocam é alguma coisa. Até o meu próprio 
peso e a estupidez de meu cérebro parecem ser alguma coisa. Sinto em mim e 
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em torno de mim um jogo de interação excitante e simplesmente infinito. E 
dentre as matérias que jogam e brincam umas com as outras, não há nenhuma 
rumo à qual eu não gostaria de lançar-me e com ela imiscuir-me. Para mim é 
como se meu corpo consistisse de cifras puras que tudo me revelam. Ou como 
se pudéssemos iniciar uma relação inteiramente nova e cheia de 
pressentimentos com toda a existência se começássemos a pensar com o 
coração. Só que tão logo, porém, esse estranho maravilhamento me 
abandonasse, não saberia mais o que dizer. E tampouco seria capaz de expor 
com palavras racionais em que consistia essa harmonia que pairava sobre mim 
e sobre todo o mundo e como ela se fazia sentir em mim quando tentava dizer 
algo preciso sobre os movimentos de minhas vísceras ou sobre a congestão de 
meu sangue. (HOFFMANSTHAL, 2010, p.31, 32) 

 

Mas esse maravilhamento dificilmente se deixaria exprimir por meio de palavras 

racionais. O conceito mesmo de racionalidade do personagem parece falso: não haveria 

também uma racionalidade, um logos próprio, com uma verdade própria a ser 

comunicada, justamente por essa harmonia cuja representação plena pelas palavras seria, 

a rigor, impossível? Perceba-se como a noção de matéria, próxima à noção de material na 

arte, permanece indefinida e não tem ligação com a matéria verbal.  

Algo semelhante é possível notar nas declarações estéticas, artísticas, poéticas nos 

poemas de Jorge de Lima. Como seria, nesse sentido, o poema cujo trecho se transcreve 

abaixo um poema sem balizas, já que, num âmbito imediato, as balizas são os próprios 

metros, estrofe e correspondências sonoras com os quais esse poema se apresenta:  

 
Coisas neutras de aspecto suficiente 
a evocar afogados, Lúcias, Isas,  
Celidônias... Parai sombras e gentes! 
Que este poema é poema sem balizas. 
(LIMA, 1999, p.477) 

 

Pelo contrário, a matéria verbal é em tudo estranha a essas possibilidades 

expressivas, esse entusiasmo sem verbo que se dilui na meditação de Hoffmansthal. 

Diante de dilemas semelhantes, o sujeito poético em Jorge de Lima traça uma armadilha 

para as limitações do pensamento lógico conceitual, do modo como praticado pela 

absolutização da técnica moderna. O poeta do Livro de sonetos captura a lógica, para 

submetê-la, atraindo-a pela harmonia do número, do ajuste rítmico abstrato num espaço 

virtual, cuja coerência, em suma, não depende tanto de sua relação com a retórica e o 

silogismo quanto do ouvido atento ao verso e suas correspondências esféricas.  

O “entusiasmo enigmático, inexprimível e sem limites”, é solidário de semelhante 

harmonia. Tal entusiasmo, mesmo a dizer-se anterior à linguagem, esboça, de todo modo, 

uma relação entre as palavras e o pensamento: 
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 E tudo é uma espécie de pensamento febril, mas um pensamento num material 
mais imediato, mais fluido e incandescente do que a palavra. É igualmente um 
turbilhão, só que um tal que, diferentemente das palavras da linguagem, que 
parecem conduzir para o abismo, esse parece levar de algum modo para dentro 
de mim mesmo e para o seio mais profundo da paz. (HOFFMANSTHAL, 
2010, p.33) 

 

Ora, esse turbilhão não seria, tanto pelo movimento circular que lhe é próprio, 

quanto pelo movimento que perfaz ao interior do personagem, o balbucio do ser a tentar 

encarnar-se no ritmo? Nos limites medidos, ou desmedidos, de um discurso, pode-se 

imaginar tudo que esse estado, a própria inspiração, seria capaz de comunicar e ensinar. 

Tal estado, porém, como se vê na carta fictícia do personagem de Hoffmansthal a Francis 

Bacon, precede e consuma, por fim, o abandono da literatura anunciado por Lord 

Chandos.  

A inspiração é, segundo Octavio Paz, o lócus por excelência daquela perda da 

identidade e daquela dissolução do sujeito rumo a uma alteridade radical, que transforma-

o e o despossui, tornando sua voz múltipla e indistinguível muitas vezes. Conforme o Paz 

(1974) de La búsqueda del comienzo: 

 
Desapareceu, assim, a velha ideia do mundo sem que, por outro lado, 
desaparecesse a inspiração, que continuou a ser "a outra voz", a "voz estranha" 
por definição. Mas, em um mundo sem deuses, de quem poderia ser a "outra 
voz"? Entre a inspiração e a nossa ideia de mundo ergueu-se um muro. A 
inspiração transformou-se e de um mistério sagrado se tornou um problema 
psicológico. Não é de estranhar que ao longo do século XIX se multiplicassem 
as tentativas de atenuar ou fazer desaparecer o escândalo de uma realidade que 
desafiava a própria estrutura do universo, tal como pensada por filósofos e 
homens de ciência. O mal-estar dos poetas e filósofos residia na incapacidade 
de, como homens modernos, explicarem a si mesmos um fenômeno que 
parecia negar os próprios fundamentos da era moderna: ali, no sentido da 
consciência, no Eu, pilar do mundo, a única pedra que não se desagrega, 
aparecia de repente um elemento estranho a destruir a unidade e a identidade 
da consciência.86 (PAZ, 1974, p.35, 36) 

 

 
86 No original: Desapareció así la antigua idea del mundo sin que, por otra parte, desapareciese la 
inspiración, que siguió siendo “la otra voz”, la “voz extraña” por definición. Mas en un mundo 
despoblado de dioses, de quién podía ser esta “otra voz”? Entre la inspiración y nuestra idea del mundo 
se erigió un muro. La inspiración se transformó y de misterio sagrado se convirtió en problema 
psicológico. No es extraño que a lo largo del siglo XIX se multiplicasen las tentativas por atenuar o 
hacer desaparecer el escándalo de una realidad que era un desafío a la estructura misma del universo, 
tal como había sido pensado por filósofos y hombres de ciencia. La desazón de poetas y filósofos residía 
en su incapacidad para explicarse como hombres modernos un fenómeno que parecía negar los 
fundamentos mismos de la edad moderna: ahí, en el senso de la conciencia, en el yo, pilar del mundo, 
única roca que no se desagrega, aparecía de pronto un elemento extraño que destruía la unidad e 
identidad de la conciencia. 
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Nessa perspectiva, Octavio Paz ressalta ainda a importância do surrealismo na 

compreensão desse fenômeno desagregador, que se faz ver por uma profunda alteridade, 

daí a desagregação do eu, tomado pela outra voz, pela presença mesma do sentimento do 

cosmos: 
Foi necessário que nossa concepção de mundo vacilasse, isto é, que a era 
moderna entrasse em crise, para que o problema se colocasse completamente. 
Na história da poesia, esse momento se chama surrealismo. Ao contrário de 
seus predecessores imediatos, os poetas surrealistas afirmaram a realidade 
experimental da inspiração, sem postular sua dependência de uma potência 
externa (Deus, História, Economia, Libido, Musa, etc.). A inspiração é algo 
que acontece no homem, que se confunde com o seu próprio ser e que só nele 
e por ele pode ser explicado. O decisivo foi se haver inserido a inspiração na 
nossa ideia do mundo. Graças ao surrealismo, a inspiração não é um mistério 
sobrenatural, nem uma superstição vã ou uma doença. É uma realidade que não 
está em contradição com as nossas concepções fundamentais, uma 
possibilidade que é dada a todos os homens e que lhes permite ir mais além de 
si mesmos. (PAZ, 1974, p.35, 36) 87 

 

Eis o amor: laço analógico dos elementos. Assim, ao discutir a polêmica em torno da 

questão da escrita automática dos surrealistas, procedimento completamente voltado para 

o problema da inspiração poética, Paz frisa ainda mais a independência desse fenômeno: 

 
Como os românticos, os surrealistas atacam as noções de objeto e sujeito... a 
afirmação da inspiração como uma manifestação do inconsciente e as 
tentativas de criar poemas coletivamente implicam uma socialização da criação 
poética. A inspiração é um bem comum; basta fechar os olhos para que as 
imagens fluam; somos todos poetas e deve-se pedir ao olmo que dê peras. 
Blake havia dito: "todos os homens são semelhantes no gênio poético". O 
surrealismo tenta mostrar isso indo ao sonho, ao ditado do inconsciente e à 
coletivização da palavra. A poesia hermética de Mallarmé e Valéry – a 
concepção do poeta como um eleito e um ser separado – sofrem uma terrível 
investida: todos nós podemos ser poetas. (...) A destruição do sujeito implica a 
destruição do objeto. O surrealismo põe em causa as obras, cada obra é uma 
aproximação, uma tentativa de concretização. Mas justamente aí onde a poesia 
está ao alcance de todos. (...) Destruída a casca do eu, quebradas as partições 
da consciência, possuído pela outra voz que sobe das profundezas como uma 
água que emerge, o homem retorna àquilo de que estava separado quando 
nasceu a consciência. A escrita automática é o primeiro passo para restaurar a 
idade de ouro, em que pensamento e palavra, fruto e lábios, desejo e ato são 
sinônimos. A "lógica superior" que Novalis exigia é a escrita automática: eu 
sou você, isto é aquilo. A unidade dos opostos é um estado em que cessa o 

 
87 Fue necesario que nuestra concepción del mundo se tambalease, esto es, que la edad moderna entrase 
en crisis, para que pudiese plantearse de modo cabal el problema. En la historia de la poesía ese 
momento se llama el surrealismo. A diferencia de sus predecesores inmediatos, los poetas surrealistas 
afirmaron la realidad experimental de la inspiración, sin postular su dependencia de un poder exterior 
(Dios, Historia, Economía, Libido, Musa, etcétera). La inspiración es algo que se da en el hombre, que se 
confunde con su ser mismo y que sólo puede explicarse por y en el hombre. Lo decisivo fue el haber 
insertado a la inspiración en nuestra idea del mundo. Gracias al surrealismo la inspiración no es un 
misterio sobrenatural, ni una vana superstición o una enfermedad. Es una realidad que no está en 
contradicción con nuestras concepciones fundamentales, una posibilidad que se da a todos los hombres y 
que les permite ir más allá de sí mismos. 
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conhecimento, porque aquele que sabe se fundiu com o que é conhecido: o 
homem é uma fonte de evidência. (PAZ, 1974, p.66, 67)88 

 

Afora essa complicada fusão, apta a encontrar a qualquer momento o fantasma do 

pré-lógico, Octavio Paz relaciona, assim, a inspiração com o que ele chama de 

premeditação; uma forma de distração do sujeito no cosmos, dando-o à deriva das 

descobertas, do acaso. Essa premeditação conduziria, pois, à necessidade de redefinir a 

inspiração como um modo de escuta, como um modo de ser e de viver no mundo, um 

modo de dirigir o olhar às coisas para suscitar nelas o encantamento; toda a vida do 

sujeito, voltada, nesse processo, para uma busca inaudita.  

Nesse sentido, para o surrealismo, ainda segundo Paz, o sentido de tal busca 

confina com a reconquista de uma condição análoga à condição do homem bíblico antes 

da queda. Tal empresa, apesar de artística, pois que diz respeito a escritores envolvidos 

com um material linguístico, não é, nem se deixa definir, nos termos de um projeto 

estético, já que: 

 
"Arte" é uma invenção da estética que, por sua vez, é uma invenção dos 
filósofos. Nietzsche enterrou os dois e dançou sobre seus túmulos: o que 
chamamos de arte é um jogo. A vontade surrealista de apagar as fronteiras 
entre arte e vida não é nova; são novos os termos em que foi expressa essa 
vontade, e é novo o significado de sua ação. Nem "vida artística" nem "arte 
vital": voltar à origem da palavra, ao momento em que falar é sinônimo de 
criar. (PAZ, 1974, p.50, 51)89 

 

 
88 Como los románticos, los surrealistas atacan las nociones de objeto y sujeto. 
(...) [...] la afirmación de la inspiración como una manifestación del inconsciente y las tentativas por 
crear colectivamente poemas implican una socialización de la creación poética. La inspiración es un 
bien común; basta con cerrar los ojos para que fluyan las imágenes; todos somos poetas y si hay que 
pedirle peras al olmo. Blake había dicho: “all men are alike in the poetic genius”. El surrealismo trata 
de mostrarlo acudiendo al sueño, al dictado del inconsciente y a la colectivización de la palabra. La 
poesía hermética de Mallarmé y Valéry – y la concepción del poeta como un elegido  y un ser aparte – 
sufren una terrible embestida: todos podemos ser poetas. (...) La destrucción del sujeto implica la del 
objeto. El surrealismo pone en entredicho las obras. Toda obra es una aproximación, una tentativa por 
alcanzar algo. Pero ahí donde la poesía está al alcance de todos. (...) La destrucción del sujeto implica la 
del objeto. El surrealismo pone en entredicho las obras. Toda obra es una aproximación, una tentativa 
por alcanzar algo. Pero ahí donde la poesía está al alcance de todos.  (...) Destruída la cáscara del yo, 
rotos los tabiques de la consciencia, poseído por la otra voz que sube de lo hondo como una agua que 
emerge, el hombre regresa a aquello de que fue separado cuando nació la consciencia. La escritura 
automática es el primer paso para restaurar la edad de oro, en que pensamiento y palabra, fruto y 
labios, deseo y acto son sinónimos. La “lógica superior” que pedía Novalis es la escritura automática: 
yo es tú, esto es aquello. La unidad de los contrarios es un estado en el que cesa el conocimiento, porque 
se ha fundido el que conoce con aquello que es conocido: el hombre es un surtidor de evidencias. 
89 El “arte” es una invención de la estética que, a su vez, es una invención de los filósofos. Nietzsche 
enterró a las dos y bailó sobre su tumba: lo que llamamos arte es juego. La voluntad surrealista de 
borrar las fronteras entre el arte y la vida no es nueva; son nuevos los términos en que se expresó y es 
nuevo el significado de su accíon. Ni “vida artística” ni “arte vital”: regresar al origen de la palabra, al 
momento en que hablar es sinónimo de crear. 
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Daí que Fábio de Souza Andrade (1997, p. 59, 60), comentando a respeito da 

relação entre Jorge de Lima e a escrita automática, escreva que esta seria um “canto de 

sereia”. Sim. E toda literatura o é. Todo aproveitamento “estético” das imagens do sonho 

requer um mergulho em águas famintas: é questão de experiência, e, nessa experiência, é 

o sujeito que se põe à prova. Diante no princípio existencial da escrita automática, tal 

como apresentado aqui, cumpre ressaltar que a noção de aproveitamento estético das 

descobertas surrealistas se afigura como a mais mesquinha das empresas. As ninfas, como 

mostra Roberto Calasso em A literatura e os deuses (2004), são aquelas que concedem 

ao mesmo tempo a energia das potências criadoras e o naufrágio. Toda literatura, no 

sentido mais forte do termo, precisa dar-se a esse naufrágio que é a obediência às 

necessidades da linguagem de dizer o poema futuro, o poema da vida: é a vulnerabilidade 

necessária do sujeito. Nesta vulnerabilidade, de um modo ou de outro, o eu acaba por 

perder-se – e só por meio dessa perda de si pode ele se encontrar.  

Nessa perspectiva, que é a da literatura absoluta (CALASSO, 2004), a poesia e o 

sagrado compartilham, de certo modo, um território parecido, propício ao aparecimento 

do outro. A ambição surrealista, tal como descrita por Paz, atesta, em certa medida, a 

própria utopia do movimento. Essa utopia da origem, relacionada à palavra, guarda 

analogias com uma visão religiosa do mundo: também Jorge de Lima, como aqui se tentou 

demonstrar, aspirava à ressurreição e superação da condição do homem decaído. A 

inspiração ou premeditação traz em si a tentativa de soldar as contradições da vida e do 

mundo num horizonte utópico: é esse, talvez, um dos pontos de encontro mais 

significativos entre arte e religião. Ao enfrentar as angústias da origem, o poeta que 

escreve, ainda mais o poeta religioso, pode acabar por tecer correspondências insinuantes, 

difíceis, veladas entre os elementos de sua fé e os elementos de sua arte. Isso não 

necessariamente quer dizer que o poeta seja sempre fiel à lógica de determinados signos: 

eis a atopia. 

Em seu elogio do surrealismo, Octavio Paz considera, contudo, a problemática 

linguística envolvida em tamanha aventura. Ressalta o poeta-crítico, numa espécie de 

ressalva: “Não nego a espontaneidade ou o automatismo: são partes contingentes da 

premeditação ou inspiração. A linguagem nos diz – desde que a digamos...” (PAZ, 1974, 

p.79). Nesse sentido, deve-se ressaltar que é o dizer que abre e institui o lugar para si 

mesmo. As palavras, não raro, são férteis em desdobrar-se em mais palavras.  

Nesse sentido, é necessário notar que o Amor limiano, como princípio analógico, 

posto que é um integrador, uma força de união, é, de fato, o elemento formal superior: 



143 
 

corresponde, também, ao Logos, diante do qual o logos métrico apenas pode simular a 

harmonia ideal. Situados numa realidade decaída, os materiais do soneto devem passar 

pelo mundo pecaminoso, experimentá-lo, mas vão sempre guiar-se pelo modelo que os 

protege subscritos no etéreo de sua arquitetura. Esse poder agregador é a força reunidora 

do “Amor” limiano, que, ao rejeitar os aspectos imediatos da obra (“ouro e esplendor”) 

se faz ver pelo princípio da analogia, a qual aproxima elementos díspares numa 

perspectiva cósmica, ligando, pois, os contrários e fecundando-os de sentido.  

O entrelaçar-se dos contrários é expressão do amor. Esse princípio, de acordo 

com Paz (2012), espécie de religião para alguns poetas modernos, é exaltado por André 

Breton em um de seus escritos teóricos. Perceba-se, no paralelo feito entre analogia 

mística e analogia poética, o modo como o poeta surrealista concebe, numa perspectiva 

bastante abstrata, a analogia como um recurso formal. Não é preciso forçar a interpretação 

para notar que a analogia de Breton é uma espécie de métrica. Traça paralelos, modelos 

dualistas, que, mesmo declarando-se no sentido da superação dos contrários, o que é 

próprio dos esquemas dualistas, fazem o mesmo trabalho da lógica e da retórica. Contudo, 

Breton estabelece uma diferença importante, que assegura a independência do poético e 

a problemática inerente a essa aventura: 

 
A analogia poética tem em comum com a analogia mística o transgredir as leis 
da dedução para fazer a mente apreender a interdependência de dois objetos de 
pensamento localizados em planos diferentes, entre os quais o funcionamento 
lógico da mente não é capaz de lançar qualquer ponte, opondo-se a priori a que 
qualquer espécie de ponte seja lançada (...) A analogia poética difere 
fundamentalmente da analogia mística por não pressupor de forma alguma, 
através da trama do mundo visível, um universo invisível que tende a se 
manifestar. A analogia poética é inteiramente empírica em seu proceder; na 
verdade, apenas o empirismo pode garantir a total liberdade de movimento 
necessária ao salto que ela deve providenciar. (BRETON, 1999, p.731-732)90. 
 
 

Mas o que deseja mesmo esse empírico, bem o sabia Breton, é o corpo – o corpo da 

linguagem, o corpo da musa – a linguagem em carne viva da vida. Nesse sentido, há uma 

busca desesperada, tanto em Jorge de Lima quanto nos melhores surrealistas. O sujeito 

envolvido nessa busca está fadado, de um modo ou de outro, a enfrentar caminhos 

 
90 No original: L’analogie poétique a ceci de commun avec l’analogie mystique qu’elle transgresse les 
lois de la déduction pour faire appréhender àl’esprit l’interdependance de deux objets de pensée situés 
sur des plans différents, entre lesquels le fonctionnement logique de l’esprit n’est apte à jeter aucun pont 
et s’oppose a priori à ce que toute espèce de pont soit jeté (...) L’analogie poétique diffère foncièrement 
de l’analogie mystique en ce qu’elle ne présuppose nullement, à travers la trame du monde visible, un 
univers invisible qui tend à se manifester. Elle est toute empirique dans sa démarche, seul en effet 
l’empirisme puvant lui assurer la totale liberté de mouvement nécessaire au bond qu’elle doit fournir. 
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tortuosos e labirintos para contemplar o objeto desejado: sua posse constitui a própria 

possibilidade do poético.  
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3. ROSA IRREAL DESGRENHADA 

 
3.1. O OLHAR DA MORTA QUE TE LIA 

 

A busca desesperada que se empreende ao longo do Livro de sonetos conduz 

sempre a uma encruzilhada. Os elementos evocados nessa busca, como o tempo, a 

infância e a inocência anteriores à queda, assim como o saber e a reconstituição do 

cosmos, acabam por convergir na constituição de um objeto ambíguo e perturbador: o 

corpo da musa. Tocar esse corpo corresponde, para o poeta, a escavar uma fonte 

inesgotável de angústia, seja como posse corpórea ou espectral, posse do possível ou 

contemplação fatídica da idealidade.  

Nessa empresa, aquela que é a “bem-amada”, a “bem-querida” configura-se, 

desde sempre, como um impasse a ser manejado e domado, colocando em xeque a 

quietude, a inteireza e a identidade do eu: 

 
E eis que surgem dos flancos bem-amados 
o negro potro que me arrasta à insânia 
- areia, espiga ou ramo em que levanto 
a rosa pela noite entrecortada. 
(LIMA, 1999, p.486) 

 

Material estranho e familiar, único e múltiplo, profano e sagrado, a musa aparece, 

portanto, sob o véu de várias figuras, como a “Rosa irreal desgrenhada”, “viva e 

impossível”, como neste poema – único em heptassílabos do livro: 

 
Busco-te viva e impossível 
Rosa irreal desgrenhada,  
Água fugida sem nível, 
Nuvem fugaz desgarrada. 
 
Esquiva fisionomia 
Desfeita, recomeçada,  
Suave névoa erradia 
Para sempre indevassada. 
 
No horizonte ou na janela,  
Na varanda ou no vitral,  
Doce espectro repentino 
 
Anjo saído de estela,  
Desmanchada rosa irreal 
Sem descanso, sem destino.  
(LIMA, 1999, p.42) 
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Assim, pode-se perceber como a “esquiva fisionomia” da musa é sempre evanescente. 

Sua presença joga com o sujeito que a encontra em todo lugar (“No horizonte ou na janela/ 

Na varanda ou no vitral/ Doce espectro repentino”), mas, ao mesmo tempo, em lugar 

nenhum (“Desmanchada rosa irreal”). Na verdade, o que o sujeito não pode fazer é domá-

la de fato, muito menos dizer o seu sentido. Desse modo, a rosa-poesia, ninfa evasiva e 

“nuvem fugaz” é nomeada em paroxítonas (névoa, anjo, rosa, água, nuvem) que buscam 

agarrá-la numa sonoridade cantante a deslocar as imagens de acordo com o trânsito 

metamórfico do objeto.  

Aparece também a musa como a “Bela adormecida”, cujo corpo sem vida 

aguardaria o sopro de um beijo amante e heroico que a ressuscitasse. Ela é, nesse sentido, 

a confidente do eu-poeta e a virgem, sempre violada, mas para sempre indevassada. Ela 

própria, uma contradição encarnada. Os sopros que a presentificam, inclusive o sopro do 

eu-poeta, constituem, assim, uma tempestade de “diálogos sem nexo” – como a própria 

literatura – cujas “dormidas brasas” oníricas a ressuscitam constantemente. Metamórfica, 

“anjo desnudo” e “salamandra de asas”, “avó, mãe, filha”, a musa reúne sob seus véus as 

contradições das quais se fazem as imagens insólitas de Jorge de Lima: 

 
Dormes. Surgem de ti coisas pressagas. 
Ó bela adormecida, não tens sexo,  
como as algas marítimas que as vagas  
jogam na praia em renovado amplexo. 
 
O vendaval é o mesmo em que te apagas 
num torvelinho de ímpeto convexo; 
dormindo, rodopias e te alagas 
num turbilhão de diálogos sem nexo.  
 
Sonâmbula parada, és andarilha, 
Ilha entre lençóis. Virgem tens prole,  
Pois és ao mesmo tempo avó, mãe, filha.  
 
E que o sono multíparo te viole,  
anjo desnudo, salamandra de asas 
ressuscitada de dormidas brasas. 
(LIMA, 1999, p.488) 

 

Impotente para violá-la, o sujeito invoca o sono multíparo – seu próprio estado de 

inconsciência no trato da língua e da linguagem para fazer dele o outro capaz de tocar o 

outro que é a musa. Ela, “rosa airosa” é, antes de tudo, esse objeto, desprovido de vida, 

de fala ou de aura, que deve ser manejado com perícia pelo especialista. Esquiva, porém, 

à condição de mero material, ela deixa pegadas de aura a serem perseguidos pelo sujeito 

na sua constante invocação e evocação. O sujeito está, dessa maneira, sempre 
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desencantado com esse ente a deslocar-se no espaço em que tenta agarrá-lo e fascinado 

pela estranha irradiação que tal ente provoca. Mas o manejo do que é infenso à condição 

de material confina com a violação e a necrofilia, com o incesto, a desobediência e o 

crime: 

 
Devolve-me teu hálito, defunta 
companheira tombada nos joelhos 
do Senhor, companheira de mãos juntas 
e enfaixados os ombros e os artelhos.  
 
Um arcanjo augural teus lábios unta 
de bem-ungidos bálsamos vermelhos,  
mas não falas, não choras, não perguntas,  
não te miras nas fontes, nos espelhos.  
 
Presença angelical, formosa esquiva,  
fonte da eterna vida, origem e causa,  
rosa que desfolhada se reaviva.  
 
Nestes ermos, sem ti, ó rosa airosa 
é-me consolo te chamar sem pausa: 
ó lâmpada marinha, ó culta rosa 
(LIMA, 1999, p. 502) 

 

 Aparece aqui, enfim, o objeto fetiche do parnasianismo. A musa-língua, 

marmórea, a qual encarna os valores da superficialidade do “ouro e esplendor”. O corpo 

da musa: a “flor do Lácio, inculta e bela”, de Bilac, a Língua aqui deflorada, transgredida, 

violada, torna-se, num recurso paródico, a rosa culta (“ó culta”) e oculta. Houve 

expropriação do parnaso. Nessa perspectiva, desfolhar a rosa é cambiar seus pedaços, 

revolvê-la, abri-la, penetrá-la, virá-la e revirá-la para ter de volta o seu hálito. O sujeito 

poético, demiurgo, é o “Senhor” de que se fala no poema. Seus imperativos são os 

imperativos de um violador, de alguém que deseja submeter o objeto de suas ordens e 

abusos a todas as suas vontades. Mas a presença do objeto, que é fonte de vida e “presença 

angelical”, emerge do ato perverso: a musa olha de volta desfazendo o domínio do 

Senhor.  

Converte-se, assim, em ideal e reminiscência aterrorizante e, desde então, reforça 

a vulnerabilidade do sujeito. A musa é parricida, despreza autoridade. Seu encantamento 

deve advir pela graça e pelo amor – a lâmina do especialista nada pode diante de tal corpo 

obscuro e luminoso: 

 
Eis nesse mundo a jovem parricida 
Alimentada em vísceras do pai,  
Que em si incluindo o trágico da vida 
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E desprezando a dúvida que abstrai 
 
Jaz tranquila mas inatingida 
e para sempre e para sempre vai 
sem repouso, sem paz (inexaurida 
fonte que não se estanca nem se esvai), 
 
dobrando esquinas pelas noites tristes,  
sobrevivendo às pestes incorrupta,  
por caminhos certeiros ou errôneos; 
 
ó alma humana, alma dura que ainda existes 
nessa luta de morte, nessa luta 
em que se batem anjos e demônios. 
(LIMA, 1999, p.484) 

   

 

Identificada à alma humana, a musa é colocada como o joguete dos “anjos e 

demônios”; o objeto de desejo de ambas as forças. Contudo, ela, que “sobrevive às pestes, 

incorrupta”, é que faz aparecer a força do sujeito-poeta. Convém notar que é esse sujeito 

que, no ritmo cumulativo de sua voz, em luta contra a afasia, tentando captar nos 

gerúndios o movimento da musa imóvel; é esse sujeito, sua alma – que não é a da musa, 

nem é a musa – que se encontra como mero joguete de forças contrárias.  

No que tange ao trabalho do poeta, trata-se, todavia, de manipular um corpo 

sublime e inominável, sob a qual conviria, inicialmente, manter os véus, os ornatos, o 

segredo. O poeta cobre-a com os véus métricos de seu logos porque não suportaria olhar 

de cara sua luz. O manejar dos véus vira-se, assim, no manejar do ser em que o sujeito 

quer emergir em sua relação com a forma que elege e intensifica como instrumento da 

visão: 

 
Como sombra invasora e transbordada 
de asa de cinza e chuva quebradiça 
tu desterras o tempo interrompido 
com tua solidão alucinada. 
 
Pedra de olvido e fonte abandonada, 
essa faixa de névoa é tão perdida 
que morre e nasce em ti, se em mim tu inclinas 
tua distância em plumas desfolhada. 
 
De cal flutuante e de onda descontínua 
Musa és tão só, tão mar ensimesmado 
tão sortilégio, tão solitária e erma 
 
que pareces escada submarina 
para eu descer imerso, no teu reino 
investido dos mantos decisivos. 
(LIMA, 1999, p.485) 
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“Escada submarina”, a musa constitui o instrumento da visão do poeta. No entanto, deve-

se considerar que esses “mantos decisivos” o cobrem a partir de uma extrema contrição e 

comiseração. A “solidão alucinada” marca, pois, a própria condição do poeta e a sua 

necessidade de adentrar as profundezas de si e do cosmos. O que o sujeito vê, desse modo, 

ao penetrar o fundo do mar da linguagem e dar-se às visões da “sombra invasora” e deixar-

se roçar pela “asa cinza”? Abismos penetram abismos, entre a restrição e a contrição. Há 

culpa. Manipular o corpo da musa confina com o extremo da experiência de si – daí 

carecer o eu lírico, não raro, da ênfase na graça e no perdão:  

 
Tudo estancara. Eu mesmo. Do alto vi-me: 
Um coração sangrava sobre as pedras. 
Vi afinal que um pobre ser abjeto 
Um crime cometera. Reconheci-me. 
 
Clamei então: Meu Deus, meu Deus, parti-me, 
jogai o meu cadáver aos insetos, 
envolvei-me de cinza, ó Deus, feri-me 
os olhos para que eu me torne cego. 
 
E o Senhor Deus ungiu-me todo em cinza 
c mergulhou-me as órbitas em treva. 
Depois ó Deus, chorastes sobre mim. 
 
E deste pobre rebotalho de Eva 
para Vossa grandeza renasci-me: 
Que à Vossa complacência não há crime. 
(LIMA, 1999, p.479) 

 

À medida que intensifica-se o caráter demoníaco desse minucioso trabalho, o 

manejo do corpo da musa traduz-se como a invenção mesma do eu poético durante o 

processo de escrita: 

 
 
E penso em ti: sonâmbula e suicida 
a face melancólica em nevoeiro,  
os lábios respondidos, borralheira 
transfigurada em bela adormecida.  
 
Há por tudo um clamor de estranha lava,  
sai de ti um clarão mas tão soturno 
que te pareces uma sombra escrava 
 
envolvendo-me em ti, a ti persigo;  
estou perdido no trigal noturno.  
Ó sombra irmã, perdeste-te comigo. 

      (LIMA, 1999, p. 484)  
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 Perdem-se, assim, sujeito e musa – consubstanciando-se. Mesmo que se apresente 

perplexo, é a mão fria à brida da palavra que definirá o sujeito como o rebelde arquetípico. 

O “arcanjo augural” que “unta os lábios” da defunta de Jorge de Lima revela-se, assim, 

como o “rebelde, anjo caído ou titã em desgraça”, “o eterno inconformado”, cuja ação, 

conforme Octavio Paz, “não se inscreve no tempo retilíneo da história, domínio do 

revolucionário ou do reformista, mas no tempo circular do mito”91:  

 
Júpiter será destronado, Quetzacoatl voltará, Luzbel regressará ao céu. Durante 
todo o século XIX o rebelde vive à margem. Os revolucionários e os 
reformistas o veem com a mesma desconfiança com que Platão vira o poeta e 
pela mesma razão: o rebelde prolonga os prestígios nefastos do mito. (PAZ, 
2009, p. 265) 

 

 

Mas o que seriam esses prestígios nefastos senão o desencadeamento de energias 

desviantes, atópicas, inquietantes, capazes de proliferar a partir de objetos ou 

acontecimentos desestabilizadores do eu. Há no bojo da musa o turbilhão terrível do mito. 

Tocar o corpo da infanta, “rosa airosa”, “violante”, é, nesse sentido, atravessar o território 

do mito já esvaziado, embora, e talvez por isso mesmo, por já estar esvaziado, 

aterrorizante. O território é fértil: há os mitos românticos, os mitos do ocidente e do 

oriente e até o risco de que a religião com a qual o sujeito se amarra a si mesmo para que 

não pereça configure-se também como mito, desestabilizando ainda mais o eu lírico. 

Assim, o trabalho poético, o esforço de sentido em que se lança o poema, tem a ver com 

a crítica – a mera entrega ao mito e a suas seduções seria o mergulho irreversível na 

loucura e no informe, daí semelhante necessidade.  

Vê-se, assim, a importância da observação de Fábio de Souza Andrade (1997) a 

respeito do modo como a lírica final de Jorge de Lima funciona como crítica do mito. Há, 

entretanto, um mito que Andrade se esquece de ressaltar: o mito da poesia moderna. Este, 

por sua vez, pode remeter particularmente a Mário de Andrade e a sua Escrava que não 

é Isaura. Ao fundá-lo, no célebre texto de fundamental importância para a modernidade 

no Brasil, Mário tece uma fábula e mitifica a figura luciferiana de Rimbaud: 

 
... e Adão viu Iavé tirar-lhe da costela um ser que os homens se obstinam em 
proclamar a coisa mais perfeita da criação: Eva.  Invejoso e macaco o primeiro 
homem resolveu criar também.  

 
91 “Revolta, revolução, rebelião”. In: PAZ, Octavio. Signos em rotação. Trad. Sebastião Uchoa Leite. São 
Paulo: Perspectiva, 2009. 
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E como não soubesse ainda cirurgia para uma operação tão interna quanto 
extraordinária tirou da língua um outro ser. Era também – primeiro plágio – 
uma mulher. Humana, cósmica e bela. E para exemplo das gerações futuras 
Adão colocou essa mulher nua e eterna no cume do Ararat. Depois do pecado 
porém indo visitar sua criatura notou-lhe a maravilhosa nudez. Envergonhou-
se. Colocou-lhe uma primeira coberta: a folha de parra. Caim, porque lhe 
sobrassem rebanhos com o testamento forçado de Abel, cobriu a mulher de um 
velocino alvíssimo. Segunda e mais completa indumentária. E cada nova 
geração e as raças novas sem tirar as vestes já existentes sobre a escrava do 
Ararat sobre ela depunham os novos refinamentos do trajar. Os gregos enfim 
deram-lhe o coturno. Os romanos o peplo. Qual lhe dava um colar, qual uma 
arxoca. Os indianos, pérolas; os persas, rosas; os chins, ventarolas. E os séculos 
depois dos séculos... Um vagabundo genial nascido a 20 de outubro de 1854 
passou uma vez junto do monte. E admirou-se de, em vez do Ararat de terra, 
encontrar um Gaurisancar de sedas, cetins, chapéus, joias, botinas, 
espartilhos... que sei lá! Mas o vagabundo quis ver o monte e deu um chute de 
20 anos naquela heterogênea rouparia. Tudo desapareceu por encanto. E o 
menino descobriu a mulher nua, angustiada, ignara, falando por sons musicais, 
desconhecendo as novas línguas, selvagem, áspera, livre, ingênua, sincera. A 
escrava do Ararat chamava-se Poesia.  
O vagabundo genial era Arthur Rimbaud.  
Essa mulher escandalosamente nua é que os poetas modernistas se puseram a 
adorar... Pois não há de causar estranheza tanta pele exposta ao vento à 
sociedade educadíssima, vestida e policiada da época atual? (ANDRADE, 
2013, p. 231-232) 

 

A parábola de Mário de Andrade dirige-se à esterilidade e artificialidade dos 

parnasianos e aos correlatos estético-ideológicos desse movimento. A personificação da 

poesia, à qual o modernismo, segundo Mário, pôs-se a adorar, marca, assim, diferenças 

territoriais e simbólicas. E define, em certa medida, o ímpeto modernista de criar uma 

poesia que esteja comprometida com a realidade brasileira, estranha, de acordo com o 

modernismo, tanto às várias camadas de trajes caríssimos das cocotes a ferver sob o calor 

dos trópicos, quanto aos torneios de estilo à moda europeia sob cuja égide os parnasianos 

limavam os seus versos.  

O modernismo, ainda de acordo com a parábola de Mário, empreenderia uma 

aventura tanto mais verdadeira à medida que, numa só atitude, propõe voltar às origens 

expressivas da poesia. Tal movimento mimetizaria, nessa perspectiva, o caráter orgânico 

que o corpo da “Escrava do Ararat” representa em relação aos processos internos da vida 

e da psicologia humana, caráter esse mais afim à complexa experiência brasileira da 

modernidade. Por conseguinte, seria atualizada a literatura nacional a partir dos pontos 

de contato da experiência brasileira com movimentos internacionais de renovação dos 

princípios artísticos, tais como dado pelas vanguardas do início do século XX.  

O mimetismo, na acepção da “Escrava que não é Isaura”, define-se em dois níveis: 

o mimetismo demiúrgico, quando o poeta Adão plagia os procedimentos do próprio 

Criador, essencialmente ligado à organicidade e à origem; e o mimetismo decaído, que é 
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quando, num recuo ante o essencial, a Escrava não é mais adorada em sua nudez, porém 

coberta com enfeites, adornos, “ouro e esplendor” que lhe vedam a visão da verdade. 

Rimbaud, o rebelde luciferiano é, nesse sentido, o personagem do advento: é ele que, com 

seu “chute de vinte anos” livrará a Poesia dos adornos que a sufocaram desde a queda. 

Tal como no célebre dito de Baudelaire, a beleza estaria para a senda que intenta “afastar-

se das marcas do pecado original”.  

Há em tais ideias vínculo com determinado esteticismo marcante da modernidade 

em pelo menos dois pontos: a analogia entre poesia e música, os “sons musicais” pelos 

quais fala a Escrava e o ímpeto mimético de uma realidade insondável com ênfase no 

cósmico e no orgânico. Tudo isso converge, numa negação da métrica, entendida aqui 

como o primordial dentre os elementos recusados por Mário de Andrade, seguida de uma 

valorização do verso livre, capaz, como não seria a versificação tradicional, de alargar 

musicalmente a percepção e de mimetizar os processos interiores da vida e do homem 

modernos. Como esclarece Timothy Steele (1990), tratando exclusivamente da 

experiência do modernismo anglo-americano, a modernidade poética foi marcada por 

analogias como essas feitas por Mário de Andrade. Outras, que, no caso do Brasil, são 

também realizadas pelo poeta da Pauliceia Desvairada, também são apontadas por 

Steele, como as analogias com o romance e com a ciência – tudo isso ligado a movimentos 

de renovação do verso, e sempre em detrimento da métrica. 

Nessa perspectiva, existiria uma vontade moderna de criar novos padrões para a 

poesia. A evolução das formas, na verdade, não deixaria, então, de ocorrer, levando, dessa 

maneira, a uma constante atualização dos materiais artísticos. Essa evolução tornaria, 

pois, como observou-se no primeiro capítulo desta tese, certos princípios obsoletos. Tal 

seria a situação da métrica e das formas fixas do poema diante das “formas difíceis” da 

poesia de invenção e do “verso livre”. 

Entretanto, nem os padrões novos foram criados, nem tornaram-se obsoletos os 

materiais do passado. Do mesmo modo, a aventura da poesia moderna e do esteticismo 

que acompanha algumas de suas tendências, às quais estavam ligadas muitas esperanças 

de transformação da sociedade em termos democráticos e emancipatórios, não pôde 

contemplar uma realização da mudança da sensibilidade e nem da intensificação de suas 

conquistas estéticas no âmbito da vida. Se isso se deu, foi apenas no que concerne à 

estética da mercadoria feita vida e vice versa. A novidade do moderno não pôde, assim, 

desvencilhar-se das estruturas caducas da sociedade. Seus fósseis obscuros vieram à tona 

com alianças a governos autoritários como na vanguarda do futurismo italiano, como em 
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Ezra Pound ou em Martin Heidegger (entre muitos outros exemplos). Houve, 

inevitavelmente, muita decepção com a categoria do novo, do original, da invenção.  

Assim, os poetas do pós-segunda guerra mundial, talvez num imperativo ético, 

voltaram-se, com maior ou menor êxito, às formas fixas. E é exatamente nessa época que 

Jorge de Lima retorna aos metros. Não só Jorge de Lima, como praticamente quase todos 

os poetas do modernismo brasileiro. A noção de modernismo mudara. E a vida 

desembocava para as formas fixas como a uma evidência das belas letras, fundamentais, 

agora, para que não se perdesse o que de humano havia na literatura. A estetização da 

linguagem em várias instâncias, principalmente na política, deixara feridas difíceis de 

curar por outra via que não a de um imperativo ético. E o sujeito poético advindo da 

dissolução do humano na Grande Guerra precisava de algo em que se apoiar. Certamente 

a métrica não seria esse algo – mas a métrica, em seu substrato cósmico, era ao menos 

um sinal do humano numa atividade comum, onde todos os eus pudessem afluir. Com os 

problemas de seu tempo, com as vozes que possuíam. 

Acontece, portanto, um retorno ao clássico – no sentido, talvez, mais humanista 

do termo. E Jorge de Lima está entre os poetas ligados ao que se poderia chamar de 

novidade (já que era outra vida, que não a da era clássica, que vazava na versificação), ou 

de retrocesso dessa época. Sobre tal relação com o clássico ou neoclássico em Jorge de 

Lima, Vagner Camilo afirma: 

 
Já nos demais modernistas classicizados, como Jorge de Lima e Murilo 
Mendes, é fato ainda a se verificar se essa conversão neoclássica implicou o 
efetivo abandono da matéria ou horizonte histórico do presente. A questão 
exige investigação detida, mas vale notar, por ora, que no caso do Livro de 
sonetos, embora Jorge de Lima encene em mais de um momento a despedida 
do “mundo dos relativos compromissos”, nem por isso deixará de advertir 
sobre a aparência enganosa dessa poética classicizante. É o que parece 
simbolizar a imagem da “torre alada”, mas “esguia e triste”, que se desfaz e se 
decompõe, voltando ao inerme e, com isso, se afastando em definitivo da 
hipótese estetizante e alienante da famigerada torre de marfim, que nos anos 
1940, Mário já tratara de redefinir em escritos e cartas de modo bem diverso 
ou mesmo paradoxal, uma vez que não implicava, para ele, uma atitude 
demissionária. (CAMILO, 2010, p.7) 

 

O termo clássico, porém, acaba por ser, nesse sentido, insuficiente. Ao clássico 

Jorge de Lima volta como um transgressor arruaceiro e o problema de que isso não seja 

observado reside no fato de que a mentalidade dos estudos literários, por mais que se deva 

devotar a eles o que de melhor se produziu em horizonte utópico no Brasil, é 

essencialmente métrica e metricista numa perspectiva abstrata binária. O trabalho do 
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sentido na métrica, do modo como trabalhada por Jorge de Lima, é cósmico – o que o 

poeta gostaria de fazer era reintegrar o mundo de sua infância, de encontrar a esfera dentro 

da qual pudesse repousar de uma realidade dinâmica e colocar tudo em seu devido lugar. 

Para perceber isso, vale observar o modo como Jorge de Lima porta-se diante das ideias 

do clássico ou neoclássico, dentre elas a Renascença tão ligada ao doce estilo novo do 

soneto. Assim, no elogio à era medieval citado em outro momento desta tese, o poeta 

afirma: 

 
A Renascença (que palavra tragicamente irônica!) só fez desperdiçar, como 
um filho de família despreocupado, as reservas acumuladas no Ocidente por 
séculos e séculos de experiências. Não faço uma ideia excessivamente 
lisonjeira da Renascença: muito tempo só se quis ver nela a idade da juventude, 
a juventude no estado de inexperiência, a curiosidade e a energia intelectual 
apoderando-se da vida como de uma matéria. Foi, com efeito, um período de 
euforia em que todos os problemas pareciam resolvidos, e a felicidade 
realizada na terra. Quanta ilusão havia nesta convicção pueril? Que imensa 
decepção sucedeu a esta suposta juventude! Vieram então épocas tristes: 
Reforma. Contra-reforma. Revoluções. Guerras. Injustiças sociais, terror. E 
guerras e mais guerras. E reivindicações e mais reivindicações. Organizou-se, 
como se pôde uma aparência de Civilização com um certo número de 
elementos heterogêneos, por isso mesmo contraditórios: uma organização 
falida, remendada, como todas as restaurações. Porém, como houvesse nela 
sobrevivências reais da Cristandade medieval, tudo não morrera de uma só vez: 
restavam, entretanto, elementos que não se permitiam integrar nesta síntese: a 
economia capitalista, certas presunções científicas. 
(LIMA, 1941, p.191, APUD, ANTELO, 2020)92 

 

Afora a conservatio, o caráter estranhamente regressivo das ideias de Jorge de 

Lima apresentadas acima, deve-se notar o modo como existe um intenso desejo de 

restaurar determinada inteireza para o sujeito histórico. Mesmo assim, por mais que 

disfarce os tempos sob os véus de épocas remotas, idealizadas ou não, a situação sobre a 

qual Jorge de Lima está falando refere-se a seu próprio momento histórico. Já aí é possível 

notar como o poeta considera a modernidade num sentido diabólico.  

Ora, o trabalho de Jorge de Lima para refazer a possibilidade do canto é 

exatamente o contrário daquela empresa moderna postulada por Mário de Andrade. 

Agora, a questão é recolocar os véus, as joias, os “enfeites” e tornar a encontrar o mistério 

da musa. O entendimento da noção de enfeite do poético, arranjo superficial, não ligado, 

portanto, à essência da poesia e a seu sentido mais profundo, remete, tal qual se define 

em Nietzsche, à métrica: 

 
92 Sim: o texto data de 1941 e o poeta, obviamente, pode ter mudado sua concepção. Entretanto, os artigos 
de Jorge de Lima na coluna do Jornal A Manhã, de 1951 seguem basicamente as mesmas ideias e o 
mesmo tom.  
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A métrica põe um véu sobre a realidade; ocasiona alguma artificialidade no 
falar e impureza no pensar; por meio das sombras que joga sobre o pensamento, 
às vezes encobre, às vezes realça. Tal como a sombra é necessária para 
embelezar, também o "vago" é necessário para tornar distinto. — A arte torna 
suportável a visão da vida, colocando sobre ela o véu do pensamento impuro. 
(NIETZSCHE, 2005, p. 109) 

 

Mas, como se percebe nesse aforismo retirado do livro Humano, demasiado humano, 

existe ainda uma função importante no que diz respeito a tal recurso artístico. Em Jorge 

de Lima, essa função está voltada para a necessidade de salvaguardar a musa, 

personificação da poesia e de um sentido fundamental da existência humana. Trata-se, 

em suma, de ressuscitar a poesia, dando vazão à ressureição do ser.  

Nesse sentido, os movimentos do eu em relação à musa têm a ver com a 

possibilidade mesma do canto, do poema. O processo de escrita implica o processo de 

regeneração, ressurreição e reconstituição do sujeito pela via do poético. O levantar dos 

véus é uma busca da essência, uma tentativa de buscar a forma que mimetize no cerne 

mais profundo e inalcançável a realidade da vida interior e exterior da existência humana. 

É metafísica. Vale a pena considerar, todavia, que a negação dos adornos em Mário de 

Andrade tem ainda um forte sentido político que se quer insinuar pela posse da técnica, 

do mais moderno e sofisticado – os véus pertencem, como é possível depreender daí, ao 

passado da elite parnasiana e à visão limitada que essa elite possuía da arte.  

O intuito seria, pois, inverter o movimento de busca e escavar de novo o moderno 

no antigo exaltando o segredo e o véu do mistério. Deve-se, para isso, ter uma visão ampla 

das possibilidades da escrita e da empresa metafórica que elas encerram. Maneja-se, pois, 

um corpo duro e delicado, inominável e sublime, para nele reavivar o encantamento. 

Corpo desdobrado em nomes pelos quais passa o discurso animado pelo Verbo, como um 

rio magnético. A salvação do eu passa, pois, a depender da reconquista da face da musa:  

 
E esta angústia de te recompor, traço 
a traço, tua boca dolorosa, 
(fonte que se exauriu). teu rosto escasso, 
ó musa angelical e airosa rosa! 
 
Desfaz-se entre mim e tua morte, em passo 
desvanecido e obscuro, a melodiosa 
dama. Afrouxa-se breve, breve o laço 
que nos prendia, ó musa e rosa airosa.  
 
Desvanecida frase e pensamento, 
ó lâmpada marinha, tênue vaga 
que te esvais! Onde pairas no momento 
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em que procuro refazer-te, glosa, 
repetindo diante de mim a vaga  
presença angelical de oculta rosa?  
(LIMA, 1999, p. 481) 

 

A musa é tudo e é nada. Como o mito de Fernando Pessoa. Como Antonin Artaud, 

ela está morta e viva. O trabalho de refazer o seu rosto confina com o desfolhar a “rosa 

desgrenhada” do objeto de desejo metamórfico. Envolve, assim, destruição e criação. A 

musa é a “lâmpada marinha” a ser refeita pela glosa, pelo manejo da literatura, da 

tradição. Nesse sentido, reforça-se novamente a relação entre o sujeito-leitor e ouvinte 

dos textos do passado e o sujeito-poeta da obra do presente. Glosar é seguir um motivo 

dado por outrem – sob esse viés, aquilo que se exalta é, de fato, a literatura. Mas a 

literatura como forma de vida. 

Assim, há uma constante reiteração, uma constante retomada, que se faz ver ao 

longo do livro. Não se trata de negar a eloquente ausência, gritada sem cessar pela 

fantasmagoria tipográfica da célebre “cadeia de quatorze versos” constitutiva das partes, 

dos poemas-de-um-poema que fazem o livro. Convém, entretanto, ler a equação que dá 

título à obra à luz da ironia e das várias dissimulações, máscaras e disfarces entretecidos 

pela trajetória do sujeito poético.  

Não seria o caso, igualmente, de negar o virtuosismo inventivo do autor no manejo 

da métrica, do verso, da retórica e restrição formal em si mesma. Se os sonetos são bem 

realizados ou não, pouco importa – o que importa ressaltar é que esses sonetos se reduzem 

a material fragmentário de uma experiência maior, que é uma experiência de montagem. 

Além do mais, a realização do soneto em si não está em jogo – está o modo como esse 

material é capaz ou não de intensificar-se na vida, reconstituindo a imagem perdida de 

sua esfera. A ideia de continuidade, apontada por Ivo Barroso e por Fausto Cunha 

reforçaria, pois, a hipótese da ironia aqui levantada: não tratar-se-ia, assim, de um Livro 

de sonetos propriamente dito – é um livro-poema, uma aventura cujas balizas sempre 

rompidas representam-se por sonetos. 

 As “cadeias de quatorze versos” são pontos pelos quais passa o livro, a obra real, 

de que se pode depreender partes sem delas perder a possibilidade de sentido. O livro 

passa num fluxo, estourando os diques de cada um desses pontos. Daí, conforme 

Waltensir Dutra, “o valor simbólico de certas imagens que se repetem, e o sentido não 

apenas de um ou outro soneto ir-se tornando claro, mas o de todo o livro” (DUTRA, 1999, 

p.154). Há, desse modo, uma progressão, como partes de um poema contínuo.  
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Escreve, desse modo, Waltensir Dutra:  

 
O poeta não limita seus motivos a uma única composição, mas em torno do 
mesmo motivo compõe séries de três ou quatro sonetos, por vezes repetindo 
versos inteiros, outras apenas certos símbolos e expressões. Os mais ricos e 
sugestivos são os que procedem da reconstituição poética da infância. A 
análise de algumas das imagens frequentes mostra que a evocação da meninice 
é para o poeta um manancial. Uma presença misteriosa há que recebe os nomes 
de lâmpada marinha, rosa airosa, face que se apaga e bem-amada, e que surge 
pela primeira vez em A túnica inconsútil em “Lâmpada marinha”. (DUTRA, 
1999, p.155) 

 

O crítico acentua, assim, a presença dessa imagem em Anunciação e encontro de 

Mira Celi e sua repetição em Livro de sonetos voltada para um esforço de recuperar pela 

via da memória o rosto querido arrancado ao poeta pela inexorabilidade da morte. 

Assinala-se, então, uma luta para recordar esse rosto que, conforme Dutra, “já se apaga 

da memória do poeta” (DUTRA, 1999, p.156). Mesmo o nome dessa presença perdida é 

borrado na lembrança. De acordo com o crítico: 

 
Abigail ou Violante... Que misteriosa face será essa, morta ou desaparecida 
para o mundo, recordação da infância que o tempo vai corroendo lentamente e 
que o poeta arranca do fundo da memória para transformá-la nos belos versos 
do Livro de sonetos? (...) Será ela a Bem-Amada, a infanta morta, de vários 
outros poemas? 
(DUTRA, 1999, p.157) 

 

Considerando-se a importância daquilo que Dutra reconhece como um dos ciclos 

centrais do livro, deve-se assinalar que esse motivo já está lá no prólogo do Livro de 

sonetos. A figura da nave/ave e a figura da musa, identificada ou não à infância, ligam-se 

em um jogo de ressurreição e procura apaixonada. Nesse sentido, a musa encerrada no 

invólucro é contígua à nave. Sua presença, personificação da poesia, dramatiza também 

o conflito entre partida e imobilidade presente no Livro de sonetos: 

 
Perdidamente para a noite segues 
dentro da quieta solidão cativa,  
e te diluis nas trevas fugitivas,  
Ofélia imensa em repentino cais. 
(LIMA, 1999, p.498) 
 
 
Sonâmbula parada, és a andarilha,  
ilhada entre os lençóis. 
(LIMA, 1997, p. 487) 
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Tenha-se em vista a criação de uma atmosfera, dada pela ligação entre os sonetos 

ao longo do livro. A vontade da aventura pelo mar da linguagem, a contemplação de seus 

naufrágios e a peregrinação pelo deserto – a busca pela infância perdida desenha, assim, 

paisagens desoladoras. O corpo da musa morta, a urgência sufocante de sua ressurreição, 

sopra mais vácuo ao enorme vazio do sem-cosmos: 

 
A casa está em sombras imergida. 
Na sala de visitas os retratos 
pendem. Pendem as flores ressequidas. 
A luz morreu. O ambiente é timorato. 
 
Na alcova em que viveu a bem-querida 
se esvaem gestos, há signos abstratos 
errando na penumbra; há outras vidas 
 
pressentidas no fúnebre aparato. 
A aparência das coisas coagulou-se 
em desesperado hiato.(...) 
(LIMA, 1999, p.481) 
 
            (...)Crepes enlutam as janelas. 
Fundas ouças escutam seus gemidos. 
 
Tudo é um soluço, ôi, ôi, soluço, inerte, 
ninguém, ninguém, ninguém. Nem os ciprestes. 
A morte é surda. Amém nos teus ouvidos. 
 
O céu mata, o sol mata, a mão também. 
Quem é que está jorrando sangue sem 
espelho para ver-se em fronte rubra? 
(LIMA, 1999, p.467) 

 

 Essa atmosfera, de todo modo, garantiria, por si só, a ideia de continuidade aqui 

reiterada. Para o gozo do leitor, o Livro de sonetos deve, de fato, ser lido por inteiro, se 

possível numa sequência, o que daria a ver seus fluxos, naquilo que têm de mais intenso. 

Assim, a repetição de temas, de palavras, de motivos é acompanhada pela insistência 

sonora da busca. Nessa perspectiva, assinala Dutra: 

 
Para conseguir esse clima, o poeta joga com variados recursos; em Jorge de 
Lima é principalmente a valorização da palavra como som, e não como 
significado lógico. Não se tome esta afirmação no sentido absoluto. A palavra 
não é utilizada exclusivamente pelo som, o que seria impossível, mas o poeta 
se permite, digamos assim, colocar num verso, numa frase, uma palavra que, 
pelo seu sentido lógico, não faz parte da frase, mas que, por associação, 
contribui para tornar mais intenso o clima poético, a sugestão do verso. (...) 
Valorizar a palavra pelo som não é, portanto, abandonar o seu significado 
lógico, mas dispô-lo no verso de tal forma que sua qualidade musical 
sobressaia e contribua para apagar o valor lógico, do qual, como vimos, o poeta 
não pode prescindir, mas que deseja o mais rápido possível. Algumas palavras 
são, dessa forma, utilizadas pelo poeta pelo seu valor sugestivo, considerando 
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todas as limitações expostas acima. Algumas são mesmo desnecessárias ao 
contexto, literalmente falando, mas em compensação são poeticamente 
indispensáveis. Valendo-se do som, o poeta utiliza os recursos de aliteração e 
assonância, extremamente importantes nesse processo poético. (DUTRA, 
1999, p.157, 158). 

 

Há uma cadeia sonora a ligar um poema a outro. Reminiscências do simbolismo, 

para Waltensir Dutra, esses recursos apontariam para um “Neo-simbolismo”, que, ainda 

segundo o crítico, resistiria ao “novo Parnasianismo” em voga na poesia brasileira quando 

aparece o Livro de sonetos. Dessa maneira o livro de Jorge de Lima corresponderia à 

“crise” da “forma rígida, escultórica” (DUTRA, 1999, p.159) imposta por semelhante 

parnasianismo. Obviamente, o crítico refere-se à geração de 45. Ressalta, assim, que: 

 
Contra a forma rígida que o soneto apresentava naquela época – tanto na 
produção dos poetas novos como na dos já consagrados – Jorge de Lima 
contrapôs a liberdade dos seus sonetos, de linguagem quase coloquial, sem 
rimas ricas, sem chaves de ouro, sem esquema de rimas (muitas vezes o 
primeiro quarteto rima somente com os versos correspondentes do segundo). 
A liberdade com que são acentuados os decassílabos dá ao verso uma riqueza 
de ritmo que evita a monotonia e o torna maleável, coloquial, (...) talvez pela 
constância dos vocativos. Também o enjembement é comum, quase uma regra 
de poética – o autor compraz-se em desgostar as artimanhas do verso (...) 
(DUTRA, 1999, p.159). 

 

Curiosamente, outro crítico, Fausto Cunha, atribui a esses mesmos elementos da 

escrita dos sonetos limianos o caráter parnasiano. Entretanto, assinala que “Jorge de Lima, 

fazendo largo uso do decassílabo, quase lhe esgota as possibilidades. Aplica, se não todas, 

quase todas as combinações possíveis de rimas e assonâncias, sem recuo ante os 

hibridismos” (CUNHA, 1999, p.97). Contudo, em perspectiva semelhante, o crítico acaba 

por salientar:  

 
O hibridismo, no Livro de sonetos, chega a tornar-se qualidade mestra. É, pois, 
de lamentar que de certas feitas se haja o poeta esquivado a lançar mão dele, 
optando pelas rimas ‘parnasianas’, algumas, a meu ver, abaixo das qualidades 
estéticas do autor. (CUNHA, 1999, p.97) 

 

Apontando, ainda, um “alicerce virtualmente hermético”, para o “edifício do soneto” 

limiano, Fausto Cunha também enfatiza que: “Há no livro certas palavras, certos temas, 

certos símbolos, pretextos ou motivos que retornam incessantemente”. No mesmo 

sentido, ressalta o crítico a possibilidade de poeta ter enveredado, em certos momentos, 

para o “cerebralismo”. Assim, a sonoridade e o jogo livre das associações de Jorge de 

Lima criariam tal atmosfera, sob o risco da artificialidade parnasiana. Se Waltensir Dutra 
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vê nesse jogo uma resistência ao reacionarismo estético, Fausto Cunha teme pelo caráter 

regressivo do fluxo das palavras e das combinações: 

 
Certas palavras-chaves surdem com tamanha frequência e tal realce que outra 
coisa não me ocorre. ‘Vamos meu duplo-mor às Índias e ao’ serviria de 
exemplo a um lirismo excessivamente intelectualizado. Do que resulta, de 
espaço a espaço, uma poesia fria, dura, rígida. (CUNHA, 1999, p.99) 

 

Contudo, o Livro de sonetos troça da realização estética, antepondo à possível 

realização da coletânea de sonetos, que figurassem na perspectiva da autonomia da obra, 

um enredo não acontecido. Pela sua imobilidade, esse enredo, nunca realizado, volta-se 

para a circularidade própria da versificação: volta-se para si mesmo. Os versos, a 

progressão do livro, fazem a fala escorrer, vazar de cada uma das peças da obra para a 

seguinte, numa eterna tentativa que jamais se mostra satisfeita com a organicidade e 

resolução formal de cada uma dessas peças.  

Não se deve estranhar, desse modo, o comentário de Fausto Cunha sobre a 

interligação e o fio narrativo entre os sonetos. Cunha percebe, embora não assinale a força 

significativa desse recurso, que a forma poética está disponibilizada, para além de sua 

organicidade, como mero material. Isso o incomoda: 

 
(...) há o narrativo nem sempre articulado com êxito. A verdade é que alguns 
trabalhos do Livro de sonetos não fossem animados por Jorge de Lima e não 
se beneficiassem do conjunto que lhes confere inegável harmonia comum, 
passariam por inferiores. Isso porque se resumem a experiências vocabulares 
ou resvalam no simples narrativo-descritivo. Por vezes tive a impressão de que 
certos trabalhos eram meros exercícios. Pouco importa que o sentido seja fácil 
de colher, ou que a forma aparente modernidade. (CUNHA, 1999, p.96) 

 

 A recusa à entrada do “exercício” na obra é, no entanto, uma atitude neoclássica 

por parte de Cunha. Repousa na categoria de arte orgânica ou clássica. Nesta, conforme 

Peter Bürger (2008), deve haver uma interdependência e uma relação necessária entre as 

partes e o todo. A obra a formar um corpo completo, dando ao espectador a ilusão 

ficcional, esconde, nessa perspectiva, o trabalho. Integra-se ao estado de natureza que a 

composição esférica ou perfeita lhe garante.  

Contrária a esta seria a arte de vanguarda, na qual o procedimento e seus acidentes 

são expostos. Mostra-se, portanto, o trabalho. Expõe-se o procedimento, abre-se a oficina. 

Assim, por não se lançar à perspectiva da inteireza e da perfeição, cada uma de suas partes 

tem relativa independência em relação ao todo. Embora capte elementos do real e da 

linguagem e os redistribua num outro contexto ou sob outro olhar, pedindo que se perceba 
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a tensão de seus elementos internos, essa obra pede a participação do expectador no 

sentido de inserir sobre ela o seu próprio trabalho de sentido. Pode-se desmontar, 

reescrever, mudar a perspectiva, plagiar, já que o produto artístico abdica da ilusão de 

controle e da individualidade do eu criador. Isso, porque os elementos recolhidos na obra 

de vanguarda não pressupõem ou fingem haver a síntese entre si: eles querem resistir ao 

fetiche da completude. A obra de vanguarda coloca em questão a categoria mesma de 

obra e a organicidade pressuposta pela estética – é antiestética – expondo o trato (para 

com o) e a resistência do material. Inserir exercícios de escrita num Livro de sonetos pode, 

portanto, configurar uma atitude antiestética. Mas não se sabe se há deveras exercícios no 

Livro de sonetos ou se a hipótese de Fausto Cunha reside em algo como o “latente 

parnasianismo” de um espírito de época. 

Na montagem dos fragmentos de uma narrativa que se faz pela narrativa que não 

há, o itinerário do Livro de sonetos é, então, marcado por certas constantes: a Queda, 

diante do Logos, como no quarto soneto. A Queda, diante do demônio, tal qual se percebe 

no quinto soneto. A musa morta com cuja mortalha “negra e congelada” o sujeito se veste, 

como se vestisse, ao mesmo tempo, a própria condição da alma humana após a queda, 

que, aqui, deve ser compreendida, sobretudo, como a perda do cosmos e da inteireza 

evocada pela lembrança e pela memória da infância. Ressalte-se, desse modo, que aquilo 

que foi perdido – o sentimento do cosmos – parece poder recuperar-se com a desejada 

reconquista do corpo da musa.  

E é nesse sentido que desembocam as tematizações da condição do poeta, da 

poesia e do poema, desembocando nos poemas que têm como objeto a temática da musa. 

É a partir dos primeiros poemas do livro, portanto, que é possível pressupor, como se viu 

em Ivo Barroso, uma continuidade e/ou narrativa em poema contínuo. Tudo isso 

converge, por fim, numa saturação sonora do sagrado e do profano a colocar sempre em 

questão a vida e aventura existencial do sujeito. Nesse sentido, o corpo da musa faz-se e 

desfaz-se como um corpo-descoberta. Cobri-la, adorná-la com os véus, desprendidos da 

luz proveniente do sopro do Verbo, corresponde a descobrir, nessa circularidade de uma 

viagem nunca realizada, o movimento mesmo do saber nos turbilhões da linguagem. 

Entre ruptura e tradição, a escrita literária irradia o fechamento de seu próprio 

ciclo. Sub-repticiamente, outro caminho se faz – o desconhecido.  

 

 
3.2. ERÓTICA/TEÓRICA 
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Para além da dualidade entre tradição e ruptura, outras questões estão em jogo. E 

dizem respeito à função exercida pelas partes em relação ao todo, ao seu esforço narrativo, 

à aventura da inscrição irredutível de um sujeito na linguagem. Assim, no tenso, erótico 

e irresoluto conflito entre escrita e vida, a presença das propriedades estéticas do soneto 

pode mesmo não passar de um mero material artístico – um material neutro, fora de moda, 

instrumento apenas, desprovido de aura. Da mesma maneira, pode não ser mais que mero 

material o tom eloquente e retórico, sublime e altissonante do texto limiano.   

A hipótese remete, pois, às necessidades de reconsiderar a importância, na lírica 

final de Jorge de Lima, da adoção, de modo exclusivo, das medidas clássicas, as quais 

revelam-se como peça importante de uma ars poetica, ou melhor, de uma ars erotica 

plenamente manifesta no Livro de sonetos e radicalizada em Invenção de Orfeu (1952), 

considerada a obra magna do poeta. 

Como se daria, então, essa ars erotica? E se há de fato um intento narrativo, em 

que termos ele se revelaria? Já por ocasião do lançamento de A túnica inconsútil, Mário 

de Andrade ressaltava elementos de certo erotismo na poesia de Jorge de Lima, apontando 

nela o fato de que “Uma sensualidade mais alta e bem mais crua está nos nervos destes 

versos atuais, alastrada, forte, criando por momentos ritmos diluviais, de garantida 

monumentalidade”. (ANDRADE, 1999, p.89). É interessante, nesse sentido, seguir as 

sendas do erótico/poético limiano levando em conta sua relação com a sonoridade. Estaria 

aí o cerne desta ars erotica?  

Para tentar encontrá-la, contudo, parece importante ao intérprete deixar-se levar 

por seus jogos, por suas armadilhas. Recorrendo à formulação de Michel Foucault (2012) 

em História da sexualidade I: a vontade de saber, podemos, de fato, apontar na relação 

entre o sujeito e a musa em Jorge de Lima, uma forma de retomada e intensificação 

daquilo que o filósofo francês denomina ars erotica.  

Esta arte seria diferente no trato da sexualidade tal como desenvolvido no que 

Foucault denomina Scientia sexualis, que se identificaria mais, por exemplo, ao arsenal 

do discurso médico, psicanalítico, pedagógico, o qual incitaria a fala a respeito do sexo 

para retê-la e codificá-la em termos de domesticação e utilidade (a sexualidade voltada 

para a reprodução, o elenco de perversões e anormalidades, a captura do biopoder para 

fins de trabalho, economia e consumo).   

Segundo Foucault: 
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Na arte erótica, a verdade é extraída do próprio prazer, encarado como prática 
e recolhido como experiência; não é por referência a uma lei absoluta do 
permitido e do proibido, nem a um critério de utilidade, que o prazer é levado 
em consideração, mas, ao contrário, em relação a si mesmo: ele deve ser 
conhecido como prazer, e, portanto, segundo sua intensidade, sua qualidade 
específica, suas reverberações no corpo e na alma. 
(FOUCAULT, 2007) 

 

Georges Bataille (2013), ao estabelecer a diferença entre o sexo no erotismo e o 

sexo voltado para reprodução, é, provavelmente, quem fornece os argumentos para a 

dicotomia de Foucault. O sexo, na reprodução, não ascenderia à condição de erotismo, 

justo por deixar-se definir por um fim utilitário, não a experiência do prazer em si mesmo. 

O erotismo, ao contrário, confinaria com o território do sagrado, já que compartilha com 

essa experiência o fato de criar uma continuidade entre seres descontínuos. O amor, dessa 

forma, faria um ser continuar-se no outro, viver, crescer e morrer no outro, assim como 

acontece nos ritos sagrados. Essa seria a experiência mística por excelência.  

Entretanto, é à poesia que Bataille recorre para definir, em suma, o ponto fulcral 

do erotismo em toda a carga mística que deseja lhe atribuir: 

 
Falei da experiência mística, não falei da poesia. Não poderia tê-lo feito sem 
penetrar mais adiante num dédalo intelectual: todos nós sentimos o que é a 
poesia. Ela nos funda, mas não sabemos falar dela. Não falarei dela agora, mas 
acredito tornar mais sensível a ideia de continuidade que quis enfatizar, que 
não pode ser confundida até o final com aquela do Deus dos teólogos, 
recordando estes versos de um dos poetas mais violentos, de Rimbaud. “Ela 
foi reencontrada/ o quê? A eternidade. / É o mar partido/ com o sol.”. A poesia 
conduz ao mesmo ponto que cada forma do erotismo, à indistinção, à confusão 
dos objetos distintos. Ela nos conduz à eternidade, nos conduz à morte e, pela 
morte, à continuidade: a poesia é a eternidade. É o mar partido com o sol.93 
(BATAILLE, 2013, p.48) 

 

Numa aproximação talvez mais arriscada, atente-se para a relação da obra de arte 

consigo mesma, e com a coisa que ela é, do modo como definida por Heidegger. Tenha-

se em vista a mesma relação do prazer voltado, também, para si mesmo como na ars 

erotica de Foucault e na relação poesia/erotismo de Bataille.  

Para Heidegger94 o “ser-acabado do apetrecho” e o “ser-criado da obra têm em 

comum o construírem um ser-produzido”. Contudo, existe uma diferença fundamental no 

“pôr em obra da verdade da obra”, que vê na técnica artística um momento inaugural, que 

 
93 Grifo do autor. 
94 HEIDEGGER, Martin. A Origem da Obra de Arte. Trad. Maria da Conceição Costa. Lisboa : Edições 
70, 2019. 



164 
 

faz aparecer a coisa em seu ocultamento, não a suprimindo, portanto, na perspectiva 

instrumental e utilitária da técnica moderna. A essência da obra de arte, cujo exemplo 

maior é, para Heidegger, a poesia, guardaria, pois, analogias com a ars erotica justo 

quanto esta última se define na dicotomia Ars erotica/Scientia Sexualis de Foucault. 

Porque a obra em relação ao apetrecho se desprende do aparato instrumental ao voltar-se 

para si mesma, de modo semelhante ao que faz a ars erotica em relação à scientia 

sexualis. 

 Para Heidegger:  

 
(...) o ser-criado da obra tem, relativamente a toda outra produção, a 
peculiaridade especial de ser criado com vista à coisa criada. Mas isto não vale 
também para tudo o que foi constituído e que, de algum modo, é um resultado? 
A tudo o que é produzido está simultaneamente dado, se é que algo, o ser-
produzido. Certamente, mas na obra o ser-produzido é expressamente 
introduzido pela criação no criado, de tal forma que sobressai expressamente 
a partir dele e do assim produzido. Se é assim, então devemos também poder 
experienciar expressamente o ser-criado na obra. O ressair do ser-criado da 
obra não quer dizer que deva tornar-se notório na obra que foi feita por um 
grande artista. O criado não deve atestar-se como o sucesso de um conhecedor, 
elevando-se assim o realizador ao prestígio público.  
(HEIDEGGER, 2019, p.53). 

 

Observe-se a independência da criação artística também no que tange a sua 

postura diante do aparato técnico, crítico e científico que circunda o mundo da arte, assim 

como a Scientia Sexualis circunda o mundo do erotismo. Então, para Heidegger, a poesia 

é parte de um devir criador: mais do que autônoma, ela participa da própria essência das 

coisas, de seu ser. Para além da estética, o que estaria em jogo na obra seria o seu caráter 

de verdade. Heidegger, como Jorge de Lima, é um platônico. Exatamente no ponto em 

que deseja desvencilhar-se dos aparatos técnicos e utilitários da mera e simples produção. 

A diferença entre obra e apetrecho, tendo em vista o originário e a criação no trato 

do material, aparece também em Jorge de Lima. É o que se vê na sua coluna do 

suplemento Letras e Artes do Jornal A Manhã 95 (...):  

 
Não se deve esperar que um simples artífice – digamos alguém que só 
tenha formação manual, e mesmo que saiba seu oficio, possa criar obras 
de arte96. No máximo terá o gosto besta das dificuldades vencidas, e, 
portanto, das coisas complicadas. Deve-se ver nele somente um 
executante? Então não será mais, propriamente falando um artífice. E, 

 
95 . Disponível, assim como outros textos de Jorge de Lima para o mesmo jornal, em: 
http://bndigital.bn.br/acervo-digital/letras-artes/114774. 
96 Aí está a mesma separação entre o homem comum e o poeta, a mesma separação entre o cotidiano e a 
poesia – e, consequentemente, a mesma visão de mundo reacionária. 

http://bndigital.bn.br/acervo-digital/letras-artes/114774
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se pedirmos, ao mesmo tempo, a um artista, digamos a um pintor, 
modelos para um oficio, de que ele ignora as imposições, há a 
probabilidade de que seus projetos contrariem a matéria da execução. 
(LIMA, 1951) 

 

Para Roland Barthes, o Prazer do texto (2013), é marcado por uma diferença 

análoga àquelas observadas até aqui: “O texto tem uma forma humana, é uma figura, um 

anagrama do corpo? Sim, mas de nosso corpo erótico. O prazer do texto seria irredutível 

a seu funcionamento gramatical (fenotextual), como o prazer do corpo é irredutível à 

necessidade fisiológica” (BARTHES, 2013, p.24). 

Em André Breton, a diferença entre o “pensamento refletido” e a escrita 

automática é estabelecida em princípios parelhos aos de Foucault, quando este último 

marca a diferença entre ars erotica e scientia sexualis.  

Escreve Breton: 

 
A "fala interior", cuja manifestação mais eficiente está no surrealismo poético, 
e da qual, quer queira quer não, ele conseguiu fazer um meio sensível de troca 
entre certos homens, é absolutamente inseparável da "música interior" que a 
conduz e que, muito provavelmente, a condiciona. Como poderia ser diferente, 
já que a fala interna, conforme registrada pela "escrita automática", está sujeita 
às mesmas condições acústicas de ritmo, altura, intensidade e timbre da fala 
externa, mesmo que em um grau mais fraco? Nisso a “fala interior” se opõe 
totalmente à expressão do pensamento reflexivo, que não mantém mais 
nenhum contato orgânico com a música e só a busca ocasionalmente por luxo. 
Mas, acima de tudo, a independência do pensamento interior em relação às 
obrigações sociais e morais a que a linguagem falada ou escrita deve aderir, 
coloca-o dentro da única necessidade de concordância com a música interior 
que nunca o deixa. Já protestei contra a qualificação de "visionário" aplicada 
tão levianamente ao poeta. Os grandes poetas eram "ouvintes", não visionários. 
Para eles, a visão, a "iluminação" é, em todo caso, não a causa, mas o efeito.97 
(BRETON, 1999, p.731-732) 

 

A oposição entre a “música” da escrita automática e o “pensamento reflexivo” busca 

garantir à palavra a autonomia do pensamento para além das categorias da lógica 

 
97 No original : La « parole intérieure », que le surréalisme poétique s’est plus effectivement à manifester 
et dont, bon gré mal gré, il a réussi à faire un moyen d’échange sensible entre certains hommes, est 
absolument inséparable de la « musique intérieure » qui la porte et la conditionne très 
vraisemblablement. Comment en serait-il autrement puisque la parole intérieure telle qu’elle est 
enregistrée par l’ « écriture automatique » est assujettie aux mêmes conditions acoustiques de rythme, de 
hauteur, d’intensité et de timbre que la parole extérieure, quoique à un degré plus faible ? En cela elle 
s’oppose du tout au tout à l’expression de la pensée réfléchie, qui ne garde plus aucun contact organique 
avec la musique et ne la recherche plus occasionnellement que par luxe. Mais surtout l’indépendance de 
la pensée intérieure par rapport aux obligations sociales et morales auxquelles doit s’astreindre le 
langage parlé ou écrit la met dans la seule nécessité de s’accorder avec la musique intérieure qui ne la 
quitte pas. Je me suis élevé déjà contre la qualification de « visionnaire » appliquée si légèrement au 
poète. Les grands poètes ont été des « auditifs », non des visionnaires. Chez eux la vision, l’« illumination 
» est, en tout cas, non pas cause, mais l’effet. 
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instrumental, do utilitário: pensar pela música das imagens evocadas pela palavra é pensar 

eroticamente. A palavra volta-se para o prazer de si como a arte erótica volta-se, não para 

a descrição, mas para o aprofundamento do prazer no corpo. Nesse sentido, é interessante 

assinalar o paralelo entre poesia e erotismo traçado por Octavio Paz (1994), em A chama 

dupla. Amor e erotismo: 

 
A relação entre erotismo e poesia é tal que se pode dizer, sem afetação, que o 
primeiro é uma poética corporal e a segunda uma erótica verbal. 
(...) O erotismo é sexualidade transfigurada: metáfora. A imaginação é o agente 
que move o erótico e o poético. (PAZ, 1994, p.12)98 

 

Deseja-se com tais paralelos enfatizar a hipótese de que o Eros é sonoro: sexual é 

a fricção das palavras a criarem sensações e imagens a partir da presença que se insere no 

corpo pela via da língua, órgão de gozo e ação. O canto é um esfregar-se de letras e carne 

humana: língua na boca, frisson de memória, reminiscências, operação do espírito para 

conceber as imagens lidas numa página – e são imagens que redimensionam formas de 

sentir e pensar que, de um arrepio dos neurônios a uma ideia entusiasmante, percorrem 

as camadas que constituem a vida humana. Uma reviravolta que une concreto e abstrato. 

Vale, na mesma perspectiva, mencionar outro comentário de Breton, a respeito da 

aproximação entre poesia e música. Note-se como o poeta percebe semelhante 

aproximação sob um viés eminentemente erótico: 

 
Tendo em vista o primeiro diamante sonoro a ser obtido, é claro que a fusão 
em apenas um dos dois elementos presentes – música, poesia – só pode ser 
realizada a uma temperatura emocional muito elevada. Parece-me que este 
ponto supremo de incandescência, tanto a música quanto a poesia só podem 
alcançá-lo na expressão do amor. Nunca tanto quanto na escrita poética 
surrealista alguém confiou tanto no valor tonal das palavras. (BRETON, 1999, 
p.731)99 

 

Timothy Steele, embora em perspectiva diferente, recorre a uma analogia semelhante para 

analisar a relação entre versificação e ritmo na poesia: 

 
A versificação envolve uma contínua reconciliação de dois elementos 
aparentemente opostos. Um é o Ritmo, no sentido dos movimentos fluidos e 
inconstantes do discurso vivo. A outra é a métrica, no sentido de um padrão 

 
98 PAZ, Octavio. A dupla chama. Tradução Wladir Dupont. São Paulo: Siciliano, 1994. 
99 En vue du premier diamant audible à obtenir, il est clair que la fusion en un seul des deux éléments en 
présence – la musique, la poésie – ne saurait s’accomplir qu’à très haute température émotionnelle, Il me 
semble que ce point suprême d’incandescence, la musique et la poésie l’une comme l’autre ne sont aussi 
aptes a l’atteindre que dans l’expression d’amour. Jamais tant que dans l’écriture poétique surréaliste on 
n’a fait confiance à la valeur tonale des mots. 
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fixo e abstrato, segundo o qual esses movimentos são organizados. E essa 
reconciliação estável e em andamento entre o metro e o ritmo é quase como 
um relacionamento de amor entre duas pessoas. Existe uma harmonia que é 
constante e contínua e, ao mesmo tempo, sempre mutável e viva. (STEELE, 
1999, p.27)100 

 

Ora, se há uma aventura do sujeito no Livro de sonetos, em que termos esta se 

definiria senão no jogo erótico? A musa limiana ama esconder-se. Transmuta-se em mais 

de uma máscara e forma. Material estranho e familiar, único e múltiplo, profano e 

sagrado, a musa aparece, como frisado acima, sob os véus de várias figuras: pode surgir 

como a “Rosa irreal desgrenhada”, como a “Bela-adormecida”, de atributos sempre 

paradoxais, ambivalentes. É a “lâmpada marinha”, a “oculta rosa”, o olhar de Raquel 

sobreposto ao olhar de Lia; é a “doce face” intérmina e tranquila, a “bem amada” e 

“sombra irmã” que se identifica à própria alma humana. É a violada e incorrupta Santa 

Iria e a milagrosa Santa Maria de la Sallute. Identifica-se também, numa perspectiva mais 

sensual, à freira “fiel a Santa Cecília” a beijar sensualmente um bando de meninos, numa 

história da infância revisitada do eu lírico, enquanto tocava para esses mesmos meninos 

ao piano.  

O poeta confunde-se, pois, sobre o nome dessa musa: “Abigail ou Violante”. Mas 

deve, realmente, confundir-se, quebrar as grades do nome e do número e chamá-la de 

inúmeros epítetos – pois é divertimento prazeroso, ainda que sob o aguilhão da dor, 

invocá-la e evocá-la. Galvaniza-se com ela o sujeito no desejo incestuoso de reintegração 

com a “noiva prenunciada”, “Mater”, “antepassada irmã em mãe mudada”.  

Personificando-se como a própria poesia, num intuito de parábola, a “bem amada” 

de Jorge de Lima desdobra-se também, como se viu, nas “irmãs defuntas” e na “laje ou o 

que for” em que elas repousam. A musa, difícil, talvez exaustivo enumerar suas aparições, 

é a catedral gótica do início do livro e é tanto a nave, a ave, quanto a torre de marfim a 

metamorfosear-se colocando em dúvida os aspectos sob os quais a realidade apresenta-se 

aos olhos humanos. E é também o espelho em que o eu lírico se vê. Colocar sobre ela os 

véus é aprofundar o prazer de deixar-se devorar pelo mistério de seus olhos. Os olhos da 

musa são penetrantes, despossuem o sujeito.  

 
100 No original: Versification involves a continual reconciliation of two apparently opposed elements. One 
is Rhythm, in the sense of the fluid and shifting movements of live speech. The other is meter, in the sense 
of a fixed, abstract pattern according to which those movements are organized. And this steady and 
ongoing reconciliation between meter and rhythm is almost like a loving relationship between two 
people. There exists a harmony that is stable and constant and, at the same time, ever-changing and 
lively. 
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Em nenhum dos setenta e oito poemas que integram o Livro de sonetos, contudo, 

o problema da musa – os impasses e paradoxos de seu corpo – revelam-se de modo tão 

esclarecedor como no soneto da “infanta defunta”. Isso, contrariamente ao intenso 

processo de velamento, de ocultação, que torna, inclusive, a própria forma clássica com 

a qual a escrita se apresenta nada mais que um vestuário que despe, excita, seduz, conduz 

o leitor à medida que ameaça mostrar, encobrindo.  

O que há com a musa limiana? Encarnada como está nessa boneca recoberta, o 

que se passa com ela ao passo que deixa-se manipular como um simulacro sem vida pela 

sonoridade fálica e torrencial do soneto? 

 
 
Essa pavana é para uma defunta 
infanta, bem-amada, ungida e santa, 
e que foi encerrada num profundo 
sepulcro recoberto pelos ramos 
 
de salgueiros silvestres para nunca 
ser retirada desse leito estranho  
em que repousa ouvindo essa pavana 
recomeçada sempre sem descanso, 
 
sem consolo, através dos desenganos, 
dos reveses e obstáculos da vida, 
das ventanias que se insurgem contra 
 
a chama inapagada, a eterna chama 
que anima esta defunta infanta ungida 
e bem-amada e para sempre santa 
(LIMA, 1999, p.500) 

 

Geme esse soneto nas suas constantes nasais, toca com a língua a imagem que 

evoca nas suas eróticas palatais e labiais a meterem na boca essa defunta infanta. Tal 

soneto, que é célebre entre os leitores de Jorge de Lima, e que foi considerado por Mário 

Faustino como “melos contínuo”, desdenha de modo visível e, ao mesmo tempo, velado 

das rígidas exigências retóricas e silogísticas do soneto. Se, por um lado, a disposição em 

quatro estrofes, com dois tercetos e dois quartetos, desenvolvendo uma proposição lógica 

em tese e antítese cuidadosamente arrematada na chave de ouro do último verso, é seguida 

estritamente, por outro lado esse jogo, que também respeita a métrica do decassílabo 

português, desenvolve-se num só período, num só corpo que sucede como um canto 

fúnebre, um moaning em fluxo contínuo. As pausas para respiração funcionam como 

tomadas de fôlego num discurso extático. É circular também: perfaz um espaço circular.  
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Mas não há discurso aí, ao menos no sentido imediato. A fala do poema é oca: seu 

discurso é quase não-verbal – o seu logos trata do lume irradiado pela própria 

corporeidade. Desse modo, a noção de Meschonnic (2009) de que existe sempre um verso 

livre, um ritmo complexo marcado e definido, dentro do verso metrificado, não valeria 

para o soneto em questão. Ele é quase que pura métrica. 

Assim, ao figurá-lo como um bloco em prosa, percebe-se que os versos carecem 

de continuidade discursiva. Careceriam de qualquer forma, não fosse pela métrica que 

corta e garante a continuidade. Por outro lado, sua mobilidade verbal se deve a um jogo 

de correspondências e repetições que remete ao único mandamento do soneto clássico 

aparentemente desobedecido por Jorge de Lima com a ênfase de uma violação que se 

quer revelar: a noção tradicional de rima. Se, entretanto, a rima não aparece na forma 

tradicional, com correspondências sonoras ao fim dos versos, prolifera-se de modo 

generalizado em efeitos de aliteração e assonância, que, para além da métrica, a funcionar 

como catalisador formal do fluxo, parecem organizar o período, cimentá-lo e revelá-lo 

naquilo que, mais tarde, pode ser revelado, desvelado como num jogo erótico.  

Por enquanto, basta ver que o corpo da infanta corresponde à estranheza do seu 

leito. Ora, malgrado o caráter solene e sublime da “Infanta ungida e santa”, reforçado pelo 

vocabulário alusivo à sacralidade, malgrado a aura dessa musa quase descaracterizada 

pelo abstrato dos adjetivos aparentemente nevoentos que a contornam, deve-se constatar, 

sem medo da dessacralização, que a boneca, tão inquietante quanto seu leito estranho e 

seu sepulcro profundo, é o produto desauratizado de Walter Benjamin (1994) na “Obra 

de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”. Desmontável. Inorgânica.  

Ao tocar seu corpo rítmico-sonoro (seus véus) o leitor descobre o trabalho de arte, 

o momento mesmo da feitura, que faz a bem amada limiana tão evocativa do universo 

romântico ao qual alude: é ela um produto de vanguarda, cuja santidade aural, como a da 

Santa Maria Egipcíaca de Bandeira e da “Santa Iria” violada e intocável, depende do 

olhar, da participação, da violação desejante do leitor que deve desfazê-la para intensificá-

la na vida. 

Promove, pois, um apagamento. A lógica da recriação, da paródia, do kitsch e 

mesmo da apropriação satírica não é, no entanto, violência; é a magnanimidade dos textos 

em sua solidariedade com as experiências históricas e da vida. Existe, sim, uma propensão 

dialógica. Uma palavra inspira, leva sonoramente a outra, deixa intuir outra – na prática, 

nem as normas clássicas de glosa e comentário sacrificam os desvios e alargamentos de 

sentido.  
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O material artístico, esvaziado e dessacralizado está entregue na condição mesmo 

do invólucro. Como na “Roupa nova do imperador”, de Christian Andersen, basta a 

criança apontar para a superficialidade tipográfica dos véus e leitos e ramos da forma do 

soneto clássico para desnudar o vácuo de um fantasma provocativo: 

 
Essa pavana é para uma defunta infanta, bem-amada, ungida e santa, e que foi 
encerrada num profundo sepulcro recoberto pelos ramos de salgueiros 
silvestres para nunca ser retirada desse leito estranho em que repousa ouvindo 
essa pavana recomeçada sempre sem descanso, sem consolo, através dos 
desenganos, dos reveses e obstáculos da vida, das ventanias que se insurgem 
contra a chama inapagada, a eterna chama que anima esta defunta infanta 
ungida e bem-amada e para sempre santa. 

 

Em prosa o poema morre – porque não diz nada. O que mantém o poema em pé?  

A métrica e as suas tensões e modulações com a sintaxe. O material dá-se a ver, 

primeiramente, desde a epígrafe do livro, motivo que a figura da infanta defunta evoca. 

O Verbo, que é a instância do ser, da palavra essencial e originária, corresponde à métrica 

como origem perdida e à qual se busca. Mas o que se encontra? A literatura, igualmente 

inacessível, em relação à qual é possível traçar apenas um simulacro, colando-a, 

reescrevendo-a, transmutando-a na conservação de sua própria lei.  

Assim, os versos de Walter Savage Landor (“A night of memories and of sighs/ I 

consecrate to thee”) figurados na epígrafe do Livro de sonetos dizem respeito à Rose 

Aylmer, a princesa admirada pelo poeta inglês, infanta cuja morte o deixou atônito diante 

da fragilidade e efemeridade humanas a fustigarem mesmo a linhagem aparentemente 

sobre-humana da realeza e da nobreza. Mais do que o famoso mote de Ravel, da célebre 

peça para piano e orquestra, “Pavane pour une enfante défunte”, é a Rose Aylmer de 

Landor que é glosada, fundindo-se a outros materiais, mas, contudo, compondo uma das 

mais importantes alegorias do Livro: a “rosa irreal desgrenhada” e “impossível” 

(remontando ainda à Rosa do povo de Drummond e aos sonhos perdidos da poesia 

moderna brasileira no pós-guerra), a rosa que o sujeito “Levanta” pela “noite escura”:  
 
Rose Aylmer 
Ah what avails the sceptered race, 
Ah what the form divine! 
What every virtue, every grace! 
Rose Aylmer, all were thine. 
Rose Aylmer, whom these wakeful eyes 
May weep, but never see,  
A night of memories and of sighs 
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I consecrate to thee. 101 
 

A noite consagrada, assim, torna-se a “grande noite do escritor” de Maurice 

Blanchot (1988), como se vê em seu ensaio sobre a escrita automática no livro L’Espace 

Littéraire. A noite dos riscos da escrita e do olhar de Orfeu em direção à musa para sempre 

perdida. E à literatura, sempre perdida, morta e recomeçada. Se a distância, porém, eleva 

esse ser cuja galvanização do desejo desintegra o eu lírico numa busca incessante, vale 

considerar que, como forma, superfície, ela está à mão. Ela, a Musa, mostra-se, 

escondendo-se, dando a conhecer o próprio invólucro – seus véus mortuários são véus 

eróticos. Mesmo sua pele tem camadas indistinguíveis. Nela está Rose Aylmer, a Anarda 

de Bocage, e tantas outras. É a métrica que palmilha os recursos artísticos e as infinitas 

possibilidades de “refazer-te glosa” na angústia de “recompor traço a traço” o rosto da 

bem-amada poesia diante das aspirações da modernidade que desfaleceu em sua própria 

intransigência.  

Contempla-se o rosto esquivo da musa, agora múltipla, vária e desdobrada em 

muitas, para teorizá-lo não por vontade estético-literária – este seria apenas o ponto de 

partida. Quer-se ressuscitar a musa por fome da beleza que leva à verdade e à justiça. A 

musa é a vela a ser movida e/ou acesa pelo sopro do Verbo. Tal é essa métrica, esse 

instrumento capaz de reconciliar (“ó antípodas/ somos trégua”) os tempos: o moderno e 

o antigo, num simulacro de circularidade que abre o cosmos impossível ao sujeito que 

precisa do lúdico para subsistir, para chegar, desse modo, ao outro.  

Essa métrica tem fome da Bela Adormecida, da Branca de Neve, da princesa pura 

e casta que convida à necrofilia e ao mais angustiante erotismo: poesia. Então, a musa 

limiana, em suas várias imagens, recobra a Anarda de Bocage, a “Alma minha gentil que 

te partiste” de Camões, a “vida-alma” de Gregório de Matos, “Rosa airosa”, a mesma 

“Rosa e Anarda”, de Manuel Botelho de Oliveira, a “Ave” na gaiola de quatorze versos 

de Menotti Del Picchia e, numa nova fábula da aventura da modernidade brasileira, a 

“Escrava que não é Isaura” de Mário de Andrade, além da imóvel e também repousante 

e sensual “pálida à luz da lâmpada sombria” de Álvares de Azevedo e da Ofélia de 

Rimbaud, sobre cujo corpo imóvel também passam os rios, o fluxo do tempo. Na sua 

 
101 Em livre tradução: Rose Aylmer/ Ah de que vale a realeza da raça/ Ah de que vale a divina forma!/ E 
toda virtude, toda graça!/ Rose Aylmer, tudo pertencia a sua norma./ Rose Aylmer, cujos olhos vigilantes/ 
Podem chorar, mas nunca ver,/ Uma noite de memórias e de suspiros/ Eu consagro a você. LANDOR, 
Walter Savage. Walter Savage Landor. Collected Poetical Works. Hastings East Sussex: Delphi Classics, 
2016.  
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desconstrução característica, que acontecerá logo após, a musa também trará em si as 

marcas da menina dilacerada pelo buldogue de Maldoror.  

Mas a infanta de Jorge de Lima é perversamente obtusa. Remete, nesse sentido, à 

Olímpia do conto “O Homem da Areia”, de Hoffmann102. Animado inanimado. Por mais 

que a perfeição artística do poema seja notável, por mais que sua organicidade seja, de 

fato, de evidente percepção, pode ser interessante que a leitura invista no desnível entre 

o lugar-comum e a escassez de composição das imagens, assim como a evidência da 

métrica como elemento organizador em um texto que transborda, ou ameaça transbordar, 

para além da métrica o tempo todo. Ela retoma obsessões e desejos de criar uma mitologia 

própria que se estende por toda a sua obra anterior. Nesse sentido, seu trabalho de 

memória é para fixar o sentido dessa mesma mitologia. Não admira, assim, o elogio de 

Jorge de Lima ao estilo de Proust, que, num exercício de prolongamento verbal, gostava 

de esticar frases guiando-se e inspirando-se em peças musicais.  

Desse modo, mesmo que Jorge de Lima afirme e insista que “Mira Celi e os seres 

que vivem nos meus versos, realmente existem, como qualquer indivíduo do mundo 

animado” (LIMA, 1999, p. 36), afirmando, borgeanamente, a paixão da obra a imiscuir-

se na vida, nem Mira-Celi, nem a infanta defunta, nem a rosa airosa, nem a Inês, Lis, 

Violante, têm o escopo e a corporeidade de um personagem que fala ao mundo real. O 

esforço épico ou mitológico, ou, ainda, fictício, é vão. Do clássico ao romântico ao 

moderno e ao pós-moderno, que, segundo Alfonso Berardinelli (2007) já está em plena 

atividade no pós-guerra, o esforço de uma mitologia própria, de um território, de um 

cosmos habitado pela vontade criadora em Jorge de Lima não ultrapassa o livresco – o 

simulacro de outros textos dos quais nem tanto depende quanto sobre eles lança sempre 

alguma luz e novidade. 

Entretanto, é aí, nessa potencial imperfeição, que residem o valor e a virulenta 

força e modernidade que irradiam da obra de Jorge de Lima, que entrega a energia mesma 

do material literário na tensão de seu invólucro, de seus recursos, de sua retórica, da 

disponibilidade e disposição erótica de suas fórmulas a qualquer poeta-leitor (as 

categorias não se diferenciam em Jorge de Lima) que os queira exacerbar. Tudo está lá, 

no poeta do extremo prazer do texto, no poeta absoluto.  

É que o fracasso de Jorge de Lima, em sua tentativa de reintegração épica-lírica, 

é de uma profunda e sensível beleza legada à língua a que serve. Sim, a musa limiana 

 
102 In: Contos Fantásticos. E. T. A. Hoffmann. Trad. Claudia Cavalcanti. Rio de Janeiro: Imago, 1993.  
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deixa-se mesmo atravessar pela Flor do Lácio inculta e bela – transmuta-se, contudo, 

naquela “ó culta rosa”; oculta-se, fetiche sexual inalcançável. Trata-se, sobretudo, de 

captar as forças da literatura para subsistir no tempo e na história. Trata-se de cobrir, 

emplumar a musa, a poesia, declarada morta desde o início da modernidade e suas 

veleidades científicas e tecnocráticas ainda em voga. Trata-se de não deixar que a musa 

morra sob a frialdade automática das “ciências do sentimento” (STEELE, 1990). Trata-

se de cobri-la, deixando, naquele strip-tease que à medida que despe, encobre, como 

analisa Roland Barthes103, a fresta para a poesia futura. 

Na literatura, afirma Foucault (2016, p. 91), “nunca há encontro absoluto entre a 

obra real e a literatura em carne e osso”. “A obra”, dessa maneira, “nunca encontra seu 

duplo enfim revelado”. Ela é “essa distância que há entre a linguagem e a literatura, é essa 

espécie de espaço de duplicação, esse espaço do espelho, o que se poderia chamar de 

simulacro”. Ora, a musa limiana “não fala”, não diz e não responde, embora seja 

desmontada e revolvida o tempo inteiro porque ela está sempre diante da literatura: assim 

como o soneto da infanta defunta nega ostensivamente as regras e os modelos e padrões 

que expropria magistralmente, abrindo o parnaso a qualquer olho minimamente atento à 

entrega perversa dos segredos, do sublime material da tradição.  

A musa limiana olha de volta, como o fetiche freudiano, como um olhar que 

fecunda distâncias no olhar do sujeito. É um olhar poderoso ao qual o sujeito serve – é o 

olhar do cosmos, nele fala a terra mãe para sempre perdida. O sujeito serve à poesia, seu 

trabalho, aqui, nada significa – ele não é manipulador de formas, ele é formado pelo jogo 

erótico que com elas estabelece à medida que, da diferenciação crítica de um encontro de 

corpos, emerge uma forma de vida.  

O soneto limiano é essa negação que se faz simulacro. O trabalho, enfim revelado 

e dessacralizado na sua transcendência sedenta de vida. É, assim, mais que revelação: 

significa, antes, a regeneração, a ressurreição do sujeito a partir do Outro. Por isso a 

necessidade de sujeitar-se ao Verbo, à lei: “a estrofe é o Verbo” 104; “a natureza é uma 

sinfonia; nela tudo é cadência e medida; e a gente poderia dizer que Deus fez o mundo 

em versos” (HUGO, 2002, p.23). Como Victor Hugo, que convida a se lhe reescrever, 

Jorge de Lima é um poeta clássico. Essa sujeição é uma forma de subjetivação. A 

 
103 BARTHES, Roland. O prazer do texto. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2013. 
104 «  la strophe est le Verbe » ; « la nature est une symphonie; tout y est cadence et mesure; et l’on porrait 
presque dire que Dieu a fait le monde en vers ». (HUGO, 2002, p.23). In: HUGO, Victor. Oeuvres 
poétiques: Anthologie. Les classiques de Poche. Librarie Génerale Française, 2002.  
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harmonia pitagórica do metro vem ao encontro adequado da profissão de fé do poeta. 

Essa relação entre a métrica, entendida como ritmo, está, para Victor Hugo, ligada ao 

conhecimento e à transcendência. É um estimulante e um elemento de fascinação, jamais 

uma restrição, a métrica é, assim, uma emanação do “Número”; uma expressão da graça 

concedida ao poeta: 

 
Região dupla, e ainda uma; o infinito é uma exatidão. A profunda palavra 
Número é a base do pensamento humano; é, para nossa inteligência, um 
elemento; significa harmonia tanto quanto matemática. O número é revelado à 
arte por meio do ritmo, que é a pulsação do infinito. No ritmo, na lei da ordem, 
sentimos Deus. Um Verso é numeroso como uma multidão; seus pés andam na 
cadência de uma legião. Sem o número, não há ciência; sem o número, não há 
poesia. A estrofe, o épico, o drama, a palpitação tumultuosa do homem, a 
explosão do amor, a irradiação da imaginação, toda esta nuvem com seus 
flashes, paixão, a palavra misteriosa Número governa tudo isso, bem como a 
geometria e a aritmética. (HUGO, 1864, p.127)105 

  

Sua métrica é neutra (“Coisas neutras de aspecto suficiente/ a evocar afogados”) 

– é um espaço que poderia ser investido de inúmeras formas, mas em Jorge de Lima se 

torna um lugar e uma máquina de evocação, um espaço de busca e ressurgimento do eu a 

partir dessa sujeição que tem como alvo as categorias fixas e ilusórias do “esquecimento 

do ser”, do “se” heideggeriano: talvez seja essa a referência mais precisa para falar-se 

numa tentativa de emergir do sujeito como uma “existência autêntica”. A métrica não é, 

aqui, um valor em si, feito para ruborizar críticos. É apenas o cosmos para que o sujeito 

tente contemplar sua musa. 

Dá-se, contudo, um processo de violação e necrofilia, que, não se deve esquecer, 

maneja o próprio truque no sentido de escondê-lo, deixando pistas, de maneira perversa. 

Seria como no poeta russo Khleibnikov, uma violação velada, em que os metros têm 

função primordial. Trata-se de um reforço da ideia de enfeite e invólucro. Há 

transgressão, entendida, pois, como o elo que liga a relação entre poesia e erotismo 

(BATAILLE, 2013), conduzindo à superação de dualismos e antagonismos. A métrica é 

uma operação erótica. 

 
105 No original : Région double, et une pourtant ; l’infini est une exactitude. Le profond mot Nombre est à 
la base de la pensée de l’homme ; il est, pour notre intelligence, élément ; il signifie harmonie aussi bien 
que mathématique. Le nombre se révèle à l’art par le rythme, qui est le battement du cœur de l’infini. 
Dans le rythme, loi de l’ordre, on sent Dieu. Un vers est nombreux comme une foule ; ses pieds marchent 
du pas cadencé d’une légion. Sans le nombre, pas de science ; sans le nombre, pas de poésie. La strophe, 
l’épopée, le drame, la palpitation tumultueuse de l’homme, l’explosion de l’amour, l’irradiation de 
l’imagination, toute cette nuée avec ses éclairs, la passion, le mystérieux mot Nombre régit tout cela, 
ainsi que la géométrie et l’arithmétique. HUGO, Victor. William Shakespeare. 1864. Disponível em: 
https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Hugo_-_William_Shakespeare,_1864.djvu/141  

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Hugo_-_William_Shakespeare,_1864.djvu/141
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Uma operação erótica, embora bastante perversa, embora extremamente ligada ao 

signo inverso de Tânatos, faz-se por debaixo dos véus harmônicos da superfície 

tipográfica, a qual é, conforme esclarece Henri Meschonnic (2009), um dos elementos 

primordiais do ritmo. Assim, o espaço ocupado pelo soneto na página passa a ser, 

imediatamente, um convite à transgressão. O procedimento de Jorge de Lima guardaria, 

nesse sentido, fortes analogias com as “violações”106 apontadas por Khleibnikov a 

respeito da poesia de seus conterrâneos Valéry Briusov e Andrei Biely. É como se as 

aproximações de Jorge de Lima com os aspectos mais tradicionais do parnasianismo, os 

aspectos de “reação estética” (ANDRADE, 1997) alusivos à geração de 45 brasileira, que, 

como afirma Vagner Camilo (2010), confundira a produção poética com “obediência a 

princípios teóricos”, fossem deslindados, expondo, desse modo, o caráter inverso da 

métrica e do jogo com as formas tradicionais.  

Em vez de uma atitude regressiva, o uso do material clássico, abertamente 

desauratizado e, logo em seguida, revestido de uma aura de estranheza como os espaços 

fora de moda amados pelos surrealistas, mostra um profundo questionamento dos 

princípios teóricos não só pertencentes à fundamentação clássica, mas aqueles mesmo de 

uma modernidade rotinizada. Assim, nos termos de Khleibnikov, pode-se ler o presumido 

parnasianismo do Livro de sonetos do seguinte modo: 
 
[…] modelos métricos tornam-se as personas do poema, cada uma 
desempenhando uma diferente tarefa sobre o palco da palavra. Tais violações 
são encantadoras, elas por si só podem erguer o véu dos versos vestidos em 
metros idênticos, e só então nós reconhecemos que aqueles versos não são uma 
única entidade, mas várias, uma multidão na verdade, porque nós vemos 
diferentes personas. E vamos perceber que uma compreensão racional, 
intencional, como a que encontramos nos trabalhos de Valery Briusov e Andrei 
Biely, não dão a suas invenções a aparência de violações, deste modo suas 
personas parecem artificiais e fabricadas. Assim, este metro é, de fato, um 
teatro de metros, desde que o véu da métrica seja soprado aparte pelas rajadas 
do vento e uma persona viva olhe para fora.  Uma linha do verso é o 
movimento, ou dança, de uma figura que entra em algumas portas e existe em 
outras. E assim um padrão métrico estrito é meramente uma dança muda, 
enquanto liberdade (não construída, mas instintiva, involuntária) é, de fato, 
uma linguagem, um sentimento transportado por palavras. Esta é uma 
característica compartilhada por todos os fazedores da poesia do futuro. 
[tradução livre]107 (KHLEBNIKOV, p. 249-250) 

 
106 Sobre esse tema em Invenção de Orfeu, conferir: RIBEIRO, Daniel Glaydson. Carnifágia malvarosa: 
as violações na Suma poética de Jorge de Lima. Tese de doutorado. USP. Orientadora: Maria Augusta 
Bernardes Fonseca (2016). 
107 Na tradução em inglês: “[…] metrical patterns become the personae of the poem, each performing a 
different assignment upon the stage of the word. Such violations are enchanting, they alone can raise the 
veil from lines dressed in identical meters, and only then do we recognize that these lines are not a single 
entity, but several, indeed a crowd, because we see different personae. And let us note that a rational, 
intentional compression, such as we find in the work of Valery Briusov and Andrei Biely, does not give 
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Mas, de fato, quais são as violações de Jorge de Lima? E como os versos dançam 

e pulverizam personas pelo texto, pelo “palco da palavra” – esse espaço de assassinato e 

afirmação da literatura, no dizer de Foucault de “A grande estrangeira”? É no modo como 

se efetua a lida com o “corpus” literário, erótico e teórico da musa que se pode entrever a 

violação.  

O strip-tease do poema é o que Khlebnikov chama de violação velada, mas que, 

entretanto, pode ser chamado, em outra perspectiva, de jogo erótico – volúpia do véu da 

Escrava do Ararat, da roupa e do entrelugar entre a roupa e o corpo do poema – o prazer 

do texto está em retardar o prazer, seduzir o leitor numa espécie de tantrismo textual. 

Sugestão, sedução – de acordo com Barthes: 

 
O lugar mais erótico de um corpo não é lá onde o vestuário se entreabre? Na 
perversão (que é o regime do prazer textual) não há “zonas erógenas” 
(expressão aliás bastante importuna); é a intermitência, como o disse muito 
bem a psicanálise, que é erótica: a da pele que cintila entre duas peças (as calças 
e a malha), entre duas bordas (a camisa entreaberta, a luva e a manga); é essa 
cintilação mesma que seduz, ou ainda: a encenação de um aparecimento-
desaparecimento. (BARTHES, 2013, p.15, 16). 

 

É óbvio que Barthes está falando de literatura, e que conhece o desdobrar do jogo 

que tudo põe em xeque pelo bem de seu próprio prazer, esse jogo que é a leitura, essa 

leitura que é a escrita. Existe determinada solidariedade, uma especial cumplicidade entre 

os dois atuantes desta cena de sedução. Existe cumplicidade entre texto e leitor, e, por 

que não, entre texto e escritor, como, por exemplo, nas transcrições e recriações de Jorge 

de Lima, no uso que ele faz dos decassílabos camonianos, das leituras que emula. Se for 

assim, como falar em violação? Há encontro e não violência defloradora. 

Barthes é incisivo em sua analogia entre literatura e strip-tease: 

 
Não se trata do prazer do strip-tease corporal ou do suspense narrativo. Em 
ambos os casos, não há rasgão, não há margens; há uma revelação progressiva: 
toda a excitação se refugia na esperança de ver o sexo (sonho de colegial) ou 
de conhecer o fim da história (satisfação romanesca). Paradoxalmente (visto 
que é de consumo de massas), é um prazer bem mais intelectual do que o outro: 
prazer edipiano (desnudar, saber, conhecer a origem e o fim), se é verdade que 
todo relato (toda revelação da verdade) é uma encenação do Pai (ausente, 

 
their inventions the appearance of violations, and so their personae seem unnatural and contrived. And so 
this meter is in fact a theater of meters, since the veil of meter is blown aside by the gusting wind and a 
living persona looks out. A line of verse is the movement, or dance, of a figure who enters at some doors 
and exits at others. And so that a strict metrical pattern is merely a mute dance, while freedom from it (not 
contrived, but instinctive, involuntary) is in fact a language, a feeling conveyed by words. This is a 
characteristic shared by all makers of the poetry of the future.” 
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oculto ou hipostasiado) – o que explicaria a solidariedade das formas 
narrativas, das estruturas familiares e das proibições de nudez, todas reunidas, 
entre nós, no mito de Noé coberto pelos filhos. (BARTHES, 2013, p.16). 

 

Também Mallarmé é um erótico. Seus véus sugestivos, sua evanescência 

característica, envolvem o leitor numa trama do prazer via verso, é a palavra que demora 

sobre si mesma, refletindo, fecundando de gozo inaudito aquilo que se deixa cobrir por 

sua opacidade: 

 
Então, para que serve a maravilha de transpor um fato da natureza para o seu 
quase desaparecimento vibratório segundo o jogo da palavra: se não é para que 
dela emane, sem o constrangimento de uma lembrança aproximada ou 
concreta, a noção pura? Eu digo: uma flor! E, fora do esquecimento onde 
minha voz nenhuma cor relega, como qualquer coisa de outra que os cálices 
conhecidos, musicalmente se eleva, ideia idêntica e doce, a Ausente de todos 
os Buquês. (MALLARMÉ, Divagations, 1897) [tradução livre]108 

 

Tal é a evocação do nome múltiplo da musa nos sonetos de Jorge de Lima. Também 

Mallarmé associa esse processo sugestivo, em tudo reminiscência da Ideia platônica, às 

propriedades encantatórias do verso. Segundo ele: 

 
O verso, que, de vários vocábulos, refaz uma palavra total, nova, estrangeira à 
língua e como que encantatória, conclui este isolamento da fala: negando, de 
um trato contrário, o acaso quedado aos termos, malgrado o artifício de seu 
mergulho alternado no sentido e na sonoridade, e nos causa esta surpresa de 
não ter ouvido jamais tal fragmento comum de elocução, ao mesmo tempo que 
a reminiscência do objeto nomeado banha numa nova atmosfera. Assim 
lançado de si o princípio que nada mais é que o Verso! atrai não menos que 
libera por seu florescer ciumento (o instante em que aí brilham e morrem 
dentro de uma rápida flor, sobre alguma transparência à guisa de éter) os mil 
elementos de beleza pressionados a acorrer e a se ordenar no seu valor 
essencial. Signo ao abismo central de uma espiritual impossibilidade de que 
alguma coisa seja divina em tudo exclusivamente, o sagrado numerador do 
cálculo da nossa apoteose, o Verso, enfim supremo, que não tem lugar como 
molde de nenhum dos objetos que existem: mas que lhes empresta, para neles 
avivar seu selo nulo, todos os depósitos esparsos, ignorados e flutuantes, 
segundo certa riqueza, e lhes forjar.109 [tradução livre] (MALLARMÉ, 
Divagations, 1897) 

 
108 À quoi bon la merveille de transposer un fait de nature en sa presque disparition vibratoire selon le 
jeu de la parole, cependant : si ce n’est pour qu’en émane, sans la gêne d’un proche ou concret rappel, la 
notion pure ? » Je dis : une fleur ! et hors de l’oubli où ma voix relègue aucune couleur, en tant que 
quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tous 
bouquets. Disponível em : https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Mallarm%C3%A9_-
_Divagations.djvu/262#:~:text=%C3%80%20quoi%20bon%20la%20merveille,concret%20rappel%2C%
20la%20notion%20pure. 
109 Le vers qui de plusieurs vocables refait un mot total, neuf, étranger à la langue e comme incantatoire, 
achève cet isolement de la parole : niant, d’un trait contraire, le hasard demeuré aux termes malgré 
l’artifice de leur retrempe alternée en le sens et la sonorité, et nous cause cette surprise de n’avoir ouï 
jamais tel fragment ordinaire d’élocution, en même temps que la réminiscence de l’objet nommé baigne 
dans une neuve atmosphère. Ainsi lancé de soi le principe que n’est rien, que le Vers ! attire non moins 

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Mallarm%C3%A9_-_Divagations.djvu/262#:%7E:text=%C3%80%20quoi%20bon%20la%20merveille,concret%20rappel%2C%20la%20notion%20pure
https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Mallarm%C3%A9_-_Divagations.djvu/262#:%7E:text=%C3%80%20quoi%20bon%20la%20merveille,concret%20rappel%2C%20la%20notion%20pure
https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Mallarm%C3%A9_-_Divagations.djvu/262#:%7E:text=%C3%80%20quoi%20bon%20la%20merveille,concret%20rappel%2C%20la%20notion%20pure
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 Para além do conhecimento ou não de Jorge de Lima a respeito dos resultados e 

das aberturas, da polissemia relativamente previsível ou não, de seu próprio trabalho, está 

uma poética que se dá a conhecer desde suas fotomontagens até Invenção de Orfeu. O 

jogo da montagem, tão reiterado por Fábio de Souza Andrade, em O engenheiro noturno 

(1997), só se realiza plenamente na “lírica final” do poeta, quando todas as energias 

eróticas/teóricas no verso se colocam em obra. Por mais que aquele procedimento, de 

extrato surrealista, esteja presente, em livros como Túnica inconsútil e Anunciação e 

encontro de Mira-Celi, ele só exorbita e moldura de fato quando o metro, o clássico em 

si – a versificação, com toda a evocação da matéria fantasmática parnasiana – entram 

deliberadamente em cena.  

Reescrever os vícios, as inspirações fracas, revirar os enfeites da nave-soneto 

arrancar-lhes toda a carcaça de causa e consequência possível, intensificando-os até o 

caos, abrindo um estado de emergência na linguagem em crise. Como poeta moderno, 

Jorge de Lima deve lidar com a experiência do próprio fracasso. Só abandonando, talvez 

numa traição involuntária aos próprios princípios, as categorias esteticistas da arte 

moderna, ele poderia escrever de modo a exercer suas potencialidades artísticas. Do 

mesmo modo, como poeta brasileiro, as primaveras, os índios, os negros de Jorge de Lima 

só puderam existir na medida de uma reescrita da tradição livresca apta a fazê-la ressurgir 

eroticamente: a literatura, esta Bela Adormecida. Betina Bischof (2009)110 parece ter em 

mente outras questões ao dizer que o Jorge de Lima maduro revisita temas e questões em 

sua fase final, tornando-os verdadeiramente reflexivos e conhecedores da realidade 

brasileira. Isso, como considera ainda a estudiosa, a partir de uma libertação formal – o 

que pode até ter ocorrido, mas por via contrária, pela via do acolhimento do eu pela regra 

– e pela problemática e flagrante conservatio do poeta.   

 
que dégage pour son jaloux épanouissement (l’instant qu’ils y brillent et meurent dans une fleur rapide, 
sur quelque transparence comme d’éther) les mille éléments de beauté pressés d’accourir et de 
s’ordonner dans leur valeur essentielle. Signe au gouffre central d’une spirituelle impossibilité que 
quelque chose soit divin exclusivement à tout, le numérateur sacré du compte de notre apothéose, Vers 
enfin suprême qui n’a pas lieu en tant que moule d’aucun objet qui existe : mais il emprunte, pour y 
aviver son sceau nul, tous gisements épars, ignorés et flottants, selon quelque richesse, et les forger. 
Disponível em : https://fr.wikisource.org/wiki/Divagations_(1897), 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mallarm%C3%A9_-_Divagations.djvu 
 
 
110 “O aspecto da (des)formação de uma ilha/país em Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima”. In: Terceira 
Margem, Rio de Janeiro, Número 21, p. 159-175, agosto/dezembro 2009. 

https://fr.wikisource.org/wiki/Divagations_(1897)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mallarm%C3%A9_-_Divagations.djvu


179 
 

Ele revisita, na verdade, os textos da tradição da literatura brasileira. Revisita até 

aquela do Modernismo, que, sim, é tradição: e até os seus próprios textos, como 

modernismo envelhecido. A visão de mundo de Jorge de Lima deixa ver, nem sempre de 

modo velado, atitudes regressivas, reacionárias, como bem elucida o texto de “Todos 

cantam sua terra”111, quando o poeta cita de forma entusiástica uma “história da literatura 

alemã” escrita por renomado e ativo autor nazista. Isso, no mesmo texto em que ele 

propõe a fixação de um caráter brasileiro, numa ressalva com os estrangeiros, análoga às 

atitudes a serem tomadas pela “Alemanha, quase sufocada pelo judeu”. O argumento 

condescendente de um antissemitismo de época, obviamente condenável, a grassar no 

início e em meados do século XX não seria capaz de justificar isso. O poeta ressalta, 

inclusive, sua aversão ao cosmopolitismo e dá bastante margem para que se entenda a 

presença dos negros no Brasil como uma indesejável presença estrangeira. O Jorge de 

Lima progressista, cordial e revolucionário que a crítica brasileira hipostasia na verdade 

nunca existiu. Os aspectos hoje interessantes na sua poesia são puro milagre do estilo, 

truques – em sua maior parte erros, irrisões, belos fracassos.  

Se a vontade numérico-esférica cósmica é reacionária, não se pode negar que a 

sonoridade demoníaca do logos limiano é aberta ao múltiplo, quando recolhe (mesmo que 

traia qualquer outro projeto ou intenção) de tudo em seu poema. Por isso, os metros 

limianos de Livro de sonetos e Invenção de Orfeu não cumprem a função apontada por 

Fábio de Souza Andrade; não fazem parte de um “estilo órfico” fundamentado em 

motivos esteticistas ou estéticos. O estilo não eleva e não promove a viagem órfica do 

sujeito senão pelo uso que dele se faz e que dele desdenha. Espanta que, diante das 

categorias da Teoria da vanguarda, de Peter Bürger (2008), analisadas pelo crítico, não 

haja a consciência de observar a métrica como um dos materiais disponíveis no processo 

de montagem. Um mero material. O trato de Jorge de Lima revelado na leitura do Livro 

de sonetos não pode ser visto apenas como “aproveitamento estético dos procedimentos 

 
111 In: LIMA, Jorge de. Obra completa. Volume I. Rio de Janeiro: Aguilar, 1958. P. 1039. “O perigo da 
indefinição deveria amedrontar-nos tanto quanto amedronta o alemão de hoje quase afogado pelo judeu. 
As melhores forças da Alemanha clamam pelo seu nacionalismo, pela sua expressão. Para lembrar uma 
obra entre muitas bastaria o grande livro de Adolf Bartels - História da Literatura Alemã”. O Ensaio de 
Jorge de Lima em questão é de 1929. Mas a estranha regressividade que a caracteriza pode ser vista nas 
suas ideias posteriores, como mostram alguns trechos da coluna “preparação à poesia” do Jornal A 
Manhã. Aliás, o ensaio eugenista que escreveu em alemão nos anos 20, mas cujas ideias manteve 
praticamente inalteradas até 1951, não deixa dúvida sobre o posicionamento do autor e sua extremamente 
problemática visão de mundo.  
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de vanguarda” (ANDRADE, 1997). A relação é inversa. Há um aproveitamento 

antiestético de materiais artísticos. 

Assim, Fábio de Souza Andrade afirma que: 

 
Persistirá em Jorge de Lima um cuidado artesanal com a forma, uma 
preocupação crescente com as sonoridades e os ritmos, traduzida na tendência 
a diminuir a importância conferida aos versos livres da fase modernista e 
enveredar por uma retomada de múltiplos esquemas clássicos de métrica e rima 
(sonetos, oitavas, sextinas, terza-rima, o decassílabo e, finalmente, a forma 
longa, a epopeia). Pode-se dizer que se trata de uma sobrevivência de sua 
origem parnasiana, mas o fato é que a novidade das imagens não permite que 
se acuse Jorge de Lima de reação estética. (ANDRADE, 1997, p. 62)  

 

Mas a métrica é neutra112. É um oco: o processo de conquista de arte que ela 

implica requer o seu esvaziamento – uma coivara. Os rastros que persistem nela são 

resultados desse processo, que é um processo de expropriação. Só apagada a autoridade 

que antes dominava o território, pode surgir sua referência como coisa apropriada. E outra 

autoridade, estética-reacionária, se levanta, mas fica, felizmente, cega pela fascinação de 

sua soberania encenada pelo material que a domina. O indivíduo é traído. A mão fria à 

brida da palavra não sabe onde está. Assim, a métrica não subentende, a priori, nenhum 

estilo; porém, deixa entrever uma política, uma visão de mundo, que depende de como 

esse recurso poético é observado, de como é trabalhado – de como é, em suma, usado. A 

métrica é cadência pura, espaçamento, delimitação, abstração rítmica completa. Como 

esclarece Henri Meschonnic (2009), em Critique du Rythme, há, muitas vezes, por 

determinação do discurso e das tensões que o discurso estabelece com a métrica, um verso 

livre determinante, organizador, cuja lei sempre acaba por predominar.  

Já o estudioso Rogério Chociay ressalta: 

  
Os metros têm sido chamados muitas vezes de “prisão da poesia”. Se 
atenuarmos um pouco o significado desta conhecida metáfora, podemos 
concordar com ela. O verso metrificado é um corpo silábico que se organiza 
em função de um conjunto maior – a estrofe – imposto à poesia de fora para 
dentro. O poeta tem de acomodar o discurso a um esquema pré-estabelecido. 
Essa acomodação, nem sempre fácil, solicita o desenvolvimento e domínio de 
uma técnica anterior ao processo de criação. Mas um poema rigorosamente 
metrificado nunca é, em sua concretização verbal, apenas um poema 
rigorosamente metrificado. Nele atuam também e principalmente o jogo dos 
valores vocálicos e consonânticos, as reiterações fônicas de toda ordem, a 
duração maior ou menor de certas sílabas, a entonação, etc, etc; e nada disso é 
desvinculado da expressão global veiculada pelo poema. Na sequência destas 
ideias, o que entendemos por ritmo é justamente a resultante percebida da 
solidariedade desses níveis da linguagem que encorpam o poema; 

 
112 “O prazer é um neutro (a forma mais perversa do demoníaco)”. (BARTHES, 2013, p.76). 
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profundamente arraigado à expressão, não surge devido a um aprendizado de 
preceitos, mas ao próprio dinamismo criador e verbalizador do artista. É antes 
de tudo percebido, sentido, e não como efeitos parciais ou colaterais, mas como 
um resultante global. Podem-se indicar pistas, elucidar detalhes, apontar 
aspectos para melhor apreciá-lo, mas, ao fim, dele restará sempre um quantum 
tão imensurável quanto a própria expressão poética a que se irmana. O metro 
representa apenas a abstração de um dos apoios rítmicos do poema (...) 
(CHOCIAY, 1974, p. 145) 

 

O sentido não deixa a métrica em paz. Mesmo a sintaxe corrobora esse efeito. E 

vice-versa. A métrica, tal como expõe um de seus mais ávidos defensores, o poeta e 

teórico norte-americano Timothy Steele (1990), em Missing Measures: modern poetry 

and the revolt against meter, não está naturalmente ligada a nenhum estilo, ela não é, 

igualmente, determinante do estilo de um poeta. Uma escrita reacionária não 

necessariamente deve ser presumida de uma escrita métrica ou de qualquer outra. A 

métrica é neutra e abstrata. Sua relação com o discurso, afirma Steele em All the fun’s in 

how you say a thing (1999), é análoga àquela de dois corpos em uma relação erótica: não 

são a mesma coisa, mas fecundam-se mutuamente com a sabedoria do Eros. 

O que emerge da ênfase do poeta na forma fixa, no espaço literário delimitado 

pela métrica, não é simplesmente o retorno da tradição, nem a atitude estética ou 

antiestética que disso poderia resultar. Trata-se da possibilidade literária de encontrar um 

espaço para além da modernidade institucionalizada, para além do esteticismo, e que seja 

um espaço em que a vida e as questões humanas possam desaguar e revelar-se na condição 

de um espaço comum – recolhedores da vida e seus fragmentos do destroçado mundo do 

pós-guerra.  

É importante considerar, sobretudo, o ethos da poesia que agora quer reagir ao 

claustro dos salões cultíssimos da moderna erudição. Deseja-se, agora, a vida e não as 

formas novas, incapazes de transformá-la, já que desviaram as questões tornando a poesia 

fria e técnica, e, no mesmo movimento da técnica moderna, matéria especializada de uma 

época científica e mantenedora do status quo.  

O que está em jogo no soneto limiano é a vida. É o ethos do soneto que está em 

questão, daí a ênfase no dom e na graça. Seja como for, não é na “novidade das imagens” 

que Jorge de Lima foge ao achatamento teórico e criativo dos da geração de 45, sempre 

indiretamente referidos a respeito do “parnasianismo” limiano, que seria, muito mais, 

uma expropriação do parnaso; é no trato com todo o material. Perceba-se, por exemplo, 

a gratuidade metafórica no quarteto abaixo, na qual todo um jogo de alto e baixo entre 

animalidade e divindade é feito a partir de uma exigência de rima com final “anta”: 
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Há uma santa presença (sei que é santa) 
Deus ó Deus, Tu pretendes submeter-me 
a mim morosa lesma, Tu minha anta,  
seta de luz e luz de incandescer. 

      (LIMA, 1999, p. 473) 
 

 

 A infanta defunta, ademais, é trabalho deliberado com o lugar-comum, que mira 

colocar o metro em evidência. É um embrulhar e sugerir frestas no corpo da musa, um 

“strip-tease” (BARTHES, 1980), com a continuidade de véus inconsúteis. É uma sátira 

da tara parnasiana dos modernos e das taras modernas dos parnasianos: o fetiche da forma, 

da mimese da essência, do ser, do absoluto, a ilusão de uma arte “orgânica” a ligar numa 

perfeita necessidade e ajuste os seus elementos. Assim, em “Inspiração e trabalho de 

arte”, João Cabral de Melo Neto, em seu míope dualismo, invectiva a “poesia” dos 

“mórbidos, os místicos, os invertidos, os irracionalistas” e deplora, entre aqueles para os 

quais “as palavras significam cinismo e deformação”, o “desespero com que um grande 

número de intelectuais de hoje fazem sua profissão de descrença no homem” (CABRAL, 

2002, p. 387). Não é à toa que, nesse mesmo ensaio, se pode intuir do elogio que Cabral 

faz ao teatro clássico francês uma dorida nostalgia pela perda das regras e modelos 

universais de europeia transparência. Será o fetiche da forma, do trabalho e da ilusão de 

controle um modo de afirmação infinita do falo e uma manifestação, ainda que velada, de 

medo, mesmo de pânico, da emergência desconcertante do outro? 

As formas mais funcionais postuladas por João Cabral de Melo Neto não se 

encontram, é sabido, fora da subjetividade, da aventura subjetiva. Ao pressupor um 

referente nas mídias e numa concepção rasa e superficial do leitor comum – 

estabelecendo-o como oposto ao poeta, que deve sacrificar algo de sua escrita para 

alcançá-lo – Cabral pressupõe também uma transparência estranha à linguagem, redutora 

da crítica aberta por vários representantes da modernidade poética. O dualismo cabralino 

despreza arte, inspiração e trabalho: reduz todos esses termos ao atavismo positivista do 

senso comum. Cabral despreza, felizmente, sua própria produção e mostra compreensão 

obtusa do próprio domínio artístico (CAMILO, 2010, p.16). 

É nas diversas referências que o decassílabo catalisa que começa o jogo – 

impossível, aqui, sem a métrica, pois há necessidade de delimitar um espaço que não há, 

considerando que os espaços que há convergem com uma liberdade que coincide com a 

coerção. A defesa de Fábio de Souza Andrade, nesse caso, termina por tornar-se acusação. 
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E a visão confundida dos aspectos métricos tomados como aspectos rítmicos mostra a 

fragilidade preponderantemente métrica e neoclássica dos nossos defensores do 

modernismo. A métrica, no Brasil, só assusta tanto, só é tão inquietante porque é o retorno 

do reprimido. São os véus da “Escrava que não é Isaura”, que deve reconhecer, malgrado 

o peso do dever de ter de formular um país, que sua existência não passa de um luxo. E 

isso faz dela uma porta para a vida, já que, segundo Byung Chul-Han: “Belas são as coisas 

ou atividades que não são dominadas pela necessidade e pela utilidade. As formas de vida 

do homem livre são todas um luxo na medida em que elas luxam, ou seja, que deslocam 

ou divergem-se do necessário ou do útil” (HAN, 2019, p. 87).  

Acontece que no universo da imanência, ou no mundo do belo ontológico, chega-

se igualmente ao mero trabalho – a coerção suprema, o eu interior à caça da obra que o 

imortalizará. Também as categorias de ruptura da modernidade urdem, entre os 

profissionais da cultura, imperativos de produtividade e adequação. Mesmo a apologia do 

belo inútil de um João Cabral de Melo Neto acaba por recair na triste função social da 

lírica em sua finalidade sem fim (sempre a mesma cantilena kantiana).  

Fica claro, quanto a isso, em Design and crime, de Hal Foster (2002), o modo 

como o anti-utilitário do modernismo e do pós-modernismo, em escala global, acabou por 

tornar-se um utilitário absoluto e inquestionável, corporativamente blindado a qualquer 

espécie de crítica, já que se impõe como a própria encarnação da crítica, servindo, 

entretanto, plenamente, aos propósitos da sociedade de consumo. Isso se pode dizer tanto 

em relação ao design e à arquitetura pós-moderna ou ao Art Nouveau, quanto ao mercado 

editorial universitário e aos nichos, periódicos e financiamentos de pesquisa.  Essa 

tessitura, numa fusão de arte e vida que se deve, como esclarece Peter Bürger (1999)113, 

ao modernismo e não às aspirações e ao trabalho histórico das vanguardas e 

neovanguardas, diz muito da tessitura daquelas “máquinas de ego narcisistas” do sujeito 

de desempenho pós-moderno, comentadas por Byung Chul-Han (2015) em Sociedade do 

cansaço. 

Deve-se, porém, admitir que, no pós-guerra, aqueles véus da métrica já 

significavam outra coisa, e Jorge de Lima está afinado com os questionamentos da 

modernidade já então desenvolvidos pelas neovanguardas e pelo pós-moderno. É que há 

certo modernismo de intrínseca tendência neoclássica dado a sistemas e a um esteticismo 

exacerbado, concentrado excessivamente na categoria de obra, como mostra Peter Bürger 

 
113 In: BÜRGER, Peter. “Fin de l’avant-garde”? Études Littéraires, 31 (2), 15-22. doi: 7202/50123lar. 
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(1994) em sua crítica da estética idealista114. Para essa estética, que define a ruptura como 

procedimento ou conjunto de procedimentos calcados na autonomia da obra, seria 

impossível conceber a métrica como um mero material, um mero elemento a ser 

trabalhado na noção maior de ritmo, no logos do poema como um todo: que depende de 

diversas contingências. Ao definir o dizer do antilogos da poesia como um silêncio avesso 

à vida das pessoas comuns e da “linguagem ordinária”, esta estética idealista a grassar na 

modernidade acaba por suprimir a possibilidade do desconhecido ao subentender que à 

fala estranha não cabe o direito de fala senão na descontinuidade que a desliga do corpo 

a corpo com as decisões do cotidiano e da possibilidade de produção de novas formas de 

vida, de experiência e pensamento. É preciso, para o neoclassicismo velado da 

modernidade, cioso do valor literário, especializar essa fala estranha – como bem mostra 

Michael Hamburger (2007), em A Verdade da poesia. Domestica-se a poesia. Como o 

empalhador que celebra o que matou. Trata-se, na verdade, de fazer profissão, tornando 

o poeta um repetidor e o crítico e/ou teórico o único literato verdadeiramente apto a 

nomear o território. Afasta-se, assim, a poesia da vida, tornando-a uma exceção; mais um 

esnobismo dessa aberração em que acaba por tornar-se o leitor especialista. Este, sempre 

a enfatizar sua diferença privilegiada e sacerdotal em detrimento do leitor comum115.  

Assim, a métrica, na condição de material, sempre vem a representar um papel 

muito maior que o devido nos salões literários: mesmo a ruptura é sede de métrica 

absoluta e racionalista nas ciências do sentimento. No dizer de Fábio de Souza Andrade, 

ela vem, aqui, como fator preponderante da qualidade organizacional da obra, a domar e 

circunscrever a presumida “novidade das imagens” – isso, quando as novidades do 

moderno já se encontram tão frias quanto o corpo da infanta defunta do poema limiano. 

Tal corpo deve, contudo, ser re-considerado, re-vivido e/ou milagrosamente ressurreto. 

 
114 In : BÜRGER, Peter. “La verdad estética”. In: Revista Criterios, La Habana, nº 31, enero-junio 1994, 
pp. 5-23. 
115 Nesse sentido, cabe aqui a referência às problemáticas afirmações de Byung-Chul Han (2020) em La 
desaparición de los rituales: Una topología del presente. Ao pressupor uma separação entre arte e 
discurso, numa perspectiva heideggeriana, Chul Han demonstra ainda uma visão idealizada da 
experiência estética e da modernidade mais ligada ao esteticismo. Tal postura dualista, em oposição 
binária arte/discurso, aliada a seu, sub-reptício ou não, elogio da estética da guerra e da impessoalidade, é 
capaz de colocar em dúvida o sentido mais libertário e emancipador de seu pensamento. Assim, apesar da 
poderosa crítica da violência da positividade empreendida pelo autor, Byung-Chul Han não parece ver 
que semelhante violência está a ser gestada na extrema relativização e submissão da ética aos imperativos 
estéticos tais como empreendidas nos movimentos artísticos da modernidade. Como se pode ver no Hal 
Foster de What comes after farce? Art and Criticism at a Time of Debacle (2020), a arte moderna parece 
ter sempre estado sob os imperativos da sociedade de consumo, mesmo em seus ímpetos mais rebeldes e 
afins à ruptura. Cf. HAN, Byung-Chul. La desaparición de los rituales: Una topología del presente. Trad. 
Alberto Ciria. Barcelona, Herder Editorial, 2020. Cf. também. FOSTER, Hal. What comes after farce? 
Art and Criticism at a Time of Debacle. New York: Verso, 2020. 
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Esse é o trabalho do sujeito-poeta, que, nesse sentido, é um leitor que se torna herege ao 

agarrar-se às tábuas de sua arte em meio ao grande naufrágio – só poderá salvar-se, a si, 

a sua memória, se conseguir fazer respirar a linguagem no jogo entre criação e simulacro. 

O que acontece, na verdade, com a infanta defunta, é que a métrica é responsável 

pelas pausas, suspensões, continuidades, variações e aspectos melódicos do poema. 

Assim, esticar em prosa serve para mostrar que a ideia de Agamben (1999) sobre o fim 

do verso como fronteira do enjambement não serve para compreender o ritmo como um 

todo. Pela sintaxe, pela noção de oralidade marcada pela sintaxe, pelo fim da frase, o 

poema padeceria de arritmia, ou teria uma pobreza rítmica incrível. Do mesmo modo, a 

ideia de melos contínuo é uma das velhas metáforas da música como atribuição de valor 

à poesia. Faz todo o sentido a análise de Timothy Steele (1990) de que a aproximação 

com a música e com a ciência como prumo de valor à poesia levou a metáforas exaltadas 

que confluem com o temperamento desritualizante da modernidade que nada respeita, 

tudo afirma e gera o “inferno do mesmo” (CHUL-HAN, 2017) do sujeito de desempenho 

pós-moderno. A exaltação do ânimo conduz, nesse caso, tanto aos fascismos quanto à 

apoteose do neoliberalismo. Eis a falsidade do pluralismo, contra o qual Hal Foster (2002) 

se volta: a indistinção sorridente e o desvinculamento e inconsequência totais da arte 

institucionalizada e pasteurizada – inofensiva.  

Esse mito – o mito da poesia moderna, o trabalho com a linguagem e os produtos 

desse mito –, Jorge de Lima também o maneja a sua maneira. E a sua mítica materialidade 

linguística está, primeiramente, na condição de simulacro do decassílabo camoniano. 

Numa aparente contradição, Jorge de Lima deixa subentender sua aversão e fascinação à 

métrica à medida que a trata naturalmente e virtuosisticamente. E o tema, desde suas 

memórias, é revelador de algo inquietante e concretamente associado à experiência do 

sujeito – aos golpes que o forjam enquanto tal.  

Do amigo Lau ao professor de latim, ao Liceu, qual é a verdadeira poesia de Jorge 

de Lima e por que a questão da métrica sempre esteve tão marcadamente ligada a sua 

formação e evolução? Por que esse elemento tem um valor tão alto quanto desconcertante 

no que diz respeito a sua característica e marcante ruptura sempre colocando em questão 

uma estranha problemática entre loucura e lógica, entre rigor formal e liberdade criativa? 

É desse modo que a métrica, no caso, o soneto, enquanto realização formal, torna-se 

personagem da obra.  

Então, sim – o que Jorge de Lima faz coloca-o em perfeita afinação com as 

“tendências universais da lírica” rumo ao imagético e à fragmentação (que, de resto, não 
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deve ser vista como mero “procedimento”), tendências formais. Sim. Nesse sentido ele 

não faz nada demais e nada de novo. Não obstante, a dialética do metro e da imagem 

permite o jogo e a ritualização. Surge daí uma poesia de circunstância que se permite ser 

como tal porque os paradigmas formais que a possibilitam (paradigmas esses que 

agregam moderno e antigo numa volta completa da roda da história, na qual a poesia, 

personificada, já teria cumprido seu ciclo e sua biografia, sendo eterna – jovem e velha – 

morta e viva), deixam correr a vida do sujeito, sua formulação, sua confissão – sua 

humanidade, sua experiência. 

Dessa maneira, pode-se tomar o Livro de sonetos como altamente biográfico, um 

livro que tem como figura principal o seu autor. Mas essa biografia não precisa ser 

conferida na vida do cidadão Jorge de Lima – ela está dada naquilo que tem de mais 

significativo nos próprios poemas. Então, há que se considerar a ideia de Khlebnikov que 

trata dos metros como personas do poema tendo em vista a posição que tais personas 

ocupam em relação ao sujeito-poeta.  

Agregadora e/ou recolhedora de tais figuras, a métrica é o mecanismo que faz do 

discurso medido um método de sondagem. Sem a métrica, o poema limiano não seria 

capaz de proliferar porque careceria de dialética negativa. E careceria, igualmente, de 

positividade – a resistência do material e a negatividade da medida mostram que a tática 

dualista é sempre uma limitadíssima possibilidade de conhecer.  

No mesmo sentido da justificativa de Fábio de Souza Andrade, manifesta-se 

Niraldo Alves Farias (1999), em seu livro Jorge de Lima e o surrealismo, ao dizer que, 

diante dos aspectos surrealistas, ligados à vanguarda e à modernidade, a escrita de um 

livro de sonetos caracterizaria uma heresia. O uso, assim, do que se consideraria uma 

“camisa de força”, mostra-se, no julgar do estudioso, de início, como um problema que 

se opõe aos desenvolvimentos mais emancipatórios do Modernismo. 

O que se esquece em apreciações dessa natureza, bastante embebidas por uma 

modernidade rotinizada, é a problemática em torno do método. Diz Timothy Steele sobre 

o quanto a imposição ao poeta no sentido de que tenha de criar um método para se 

expressar pode ser esterilizante. Ademais, a negação de método por parte da poesia 

moderna e contemporânea é, ela mesma, um método absoluto. Dessa forma, comentando 

os fatores criativos da métrica como método, Steele diz: 

 
(...) ao escrever em metros, encontro-me explorando ideias e imagens de 
diferentes ângulos e aprendendo mais sobre elas do que provavelmente faria 
de outra forma, aprendendo coisas que não sabia, ou não sabia que sabia. 
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Quando você está tentando atender à exigência de dez sílabas por linha ou 
garantir uma rima, você é obrigado a tentar diferentes tipos de frases para ver 
o que se encaixa melhor, para ver o que é mais interessante ritmicamente e 
mais verdadeiro no significado e que, ainda, se adequa ao metro. E assim você 
frequentemente encontra a forma, a forma métrica, perturbando ou perturbando 
seu inconsciente de várias maneiras e trazendo à tona diferentes imagens e 
ideias das profundezas. Isso pode ser muito divertido e, às vezes, muito 
esclarecedor. (STEELE, 2017) 116. 

 

A pressuposição de um método em um poeta como Jorge de Lima, capaz de 

proliferar em tantas imagens insólitas, construções ampliadoras da lógica, novidades 

substanciais na sensibilidade de seu dizer e das aparições que faz figurar; essa 

pressuposição parece recair, não raro, em um mal entendido, como se a radicalidade da 

busca, do desencobrimento e revelação do poético, implicasse, consequentemente, uma 

fraqueza, da qual o autor deve ser defendido. Dessa maneira, Niraldo Alves de Faria 

pondera: 

 
A decisão de escrever um livro de sonetos tem raízes contextuais. Como 
sabemos, o que costumamos chamar em literatura brasileira de ‘Geração de 
45’ é a fase mais classicista e mais preocupada em reconstruir certos 
procedimentos postos em desuso pelo modernismo heroico. Como artista 
atento às modificações de seu tempo, Jorge de Lima também contribui com 
este período literário, preservando, contudo, a chama surrealista que alimenta 
sua produção literária desde o início. Dessa forma, o elemento desintegrador 
não está no invólucro, mas na sua estrutura semântica (...) 
(FARIAS, p.75) 

 

   

Mas o “invólucro” é em si um perscrutador e um propiciador implacável. Sim, 

corresponde ao Verbo estabilizador, segue o modelo inconsútil da perfeição que cultua. 

Sua natureza é irremediavelmente dúbia. Sua conservatio, entretanto, por estar centrada 

também no amor analógico das coisas, não pode conter aquilo que emerge no jogo de 

suas harmonias, que é uma busca sem peias no sentido do desejo e do conhecimento. Em 

Jorge de Lima, a métrica como método pode ser comparada ao método nietzschiano de 

busca pela verdade radical, da forma como é intuído pela análise de Angèle Kremer-

 
116 (...) in writing in meter, I find myself exploring ideas and images from different angles and learning 
more about them than I probably would otherwise, learning things I didn’t know, or didn’t know I knew. 
When you’re trying to meet the exigency of ten syllables per line or secure a rhyme, you’re obliged to try 
different kinds of phrasings to see what fits best, to see what is most interesting rhythmically and truest in 
meaning and yet suits the meter. And so you often find the form, the metrical form, disturbing or 
unsettling your subconscious in various ways and bringing up different images and ideas from the depths. 
That can be a lot of fun, and it sometimes is very illuminating, too. Referência on line: 
https://www.rattle.com/a-conversation-with-timothy-steele/ ,consultado 31/12/2017 – 03:22hs. Timothy 
Steele. A CONVERSATION WITH TIMOTHY STEELE. Interview. Rattle Poetry Site. Missing 
Measures: Modern Poetry and the Revolt against Meter (University of Arkansas Press, 1990). 

https://www.rattle.com/a-conversation-with-timothy-steele/
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Marietti (1999)117 em Nietzsche: l’homme et ses labyrinthes. Nesse livro, Kremer-

Marietti serve-se do mito do fio de Ariadne para ilustrar a problemática entre o método e 

a busca do autor, centrada na radicalidade da verdade, que, no seu questionamento 

profundo, seria infensa a qualquer territorialidade resultante de um método. Assim: 

 
O fio do labirinto projetado pelo homem é o único radicalmente legítimo, pois 
é o método de descoberta dentro do labirinto. Quanto à exposição da 
descoberta, ela só pode ser falaciosa, pois está ordenada de acordo com um 
ideal de exposição (lógica). Para procurar e descobrir, o método é, portanto, 
essencial: permite criar, mas também é necessário que ele se crie a si mesmo. 
A dificuldade é grande, porque o método acaba se revelando uma mentira se 
reger a priori a forma que vai assumir: nenhum método a priori é válido nem 
para criar nem para dar forma. Os métodos vêm no fim: depois da errância, 
mas a errância dificilmente termina. (KREMER-MARIETTI, 1999, p.14)118 

 

Assim, Daniel Glaydson Ribeiro (2016) em sua tese sobre Invenção de Orfeu, 

Carnifágia malvarosa: as violações na suma poética de Jorge de Lima traduz a relação 

entre escrita automática e métrica/forma fixa em Jorge de Lima nos seguintes termos: 

para o estudioso, o uso das formas fixas, voltado, como nota-se abaixo, para o ímpeto de 

busca por alguma espécie de saber, seria equivalente ao ato de Odisseu de amarrar-se aos 

mastros da embarcação para ouvir o canto das sereias sem ser por elas destruído. Nessa 

perspectiva, a empresa limiana se definiria assim:  

 

 
117 KREMER-MARIETTI, Angèle. L’homme et ses labyrinthes. L’Harmattan, 1999. 
118 No original : Le fil du labyrinthe projeté par l’homme est seul radicalement légitime, car il est la 
méthode de découverte à l’intérieur du labyrinthe. Quant à l’exposé de la découverte, il ne peut être que 
fallacieux, car il s’ordonne selon un idéal d’exposé (la logique). Pour chercher et découvrir, la méthode 
est donc essentielle : elle permet de créer, mais encore faut-il elle même la créer. La difficulté est grande, 
car la méthode s’avère menteuse si elle régit a priori la forme qu’elle prendra : aucune méthode a priori 
n’est valable ni pour créer ni pour former. Les méthodes viennent à la fin : après l’errance, mais celle-ci 
ne s’achève guère. En effet, l’extrémité extérieure, ou superficielle, du fil d’Ariane n’est que le point de 
départ de la méthode, son commencement, c’est aussi la fin de ce dont l’homme labyrinthique cherche le 
commencement. La méthode elle-même n’est complète comme intuition de l’origine que lorsqu’il a perdu 
de vue son Ariane et que le voyage labyrinthique est accompli. Ce voyage peut-il être achevé ? En fait, il 
ne l’est jamais, mais l’homme labyrinthique pense toujours à son Ariane au fur et è mesure qu’il 
s’éloigne d’elle. Dans l’ordre généalogique, le Minotaure est premier, le labyrinthe vient ensuite et 
entraîne la méthode. Dans l’ordre radical inverse, l’ordre archéologique, le Minotaure est dernier. (...) 
En effet, la méthode n’est autre que le plan du labyrinthe, mais dès que le plan est connu l’énigme du 
labyrinthe est éclaircie et le labyrinthe cesse d’être ce qu’il était. De même, la généalogie n’est autre que 
la démystification de la vérité superficielle (celle de l’extrémité supérieure du fil d’Ariane), mais dès que 
la vérité « reconnue » est elle-même démystifiée, par là une autre vérité supplante la première et la vérité 
radicale elle-même perd de sa radicalité. C’est pourquoi l’homme labyrinthique dit oui au contraires, au 
bien et au mal, à la vérité et au mythe, mais c’est pourquoi aussi il lui est interdit d’affirmer le bien et le 
mal, la vérité et le mythe. Ce philosophie dit donc oui à tout ce qui est et à tout ce qui n’est pas. Mais, 
pour autant, l’affirmation pure et simple lui est refusé par elle même. La philosophie de l’homme 
labyrinthique ne peut être une philosophie simplement affirmative. Aussi Nietzsche ne nous dit-il pas tout 
ce qu’est Ariane, ni tout ce qu’est Dyonisos. Les masques doivent toujours cacher d’autres masques. 
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Sua ânsia é a de ultrapassar a “aparência das coisas”, “dos seres” e, inclusive, 
dos poetas (...) através da exposição emergencial de seu procedimento, em 
relação ao qual toda analogia à escrita automática dos surrealistas deve lidar 
com a resistência imposta pelas formas fixas, “essas cadeias”, “grilhões” ou 
correntes a que o rapsodo se ata (...) mas não para passar ileso a seu clamor, ao 
seu “despaisado clangor”: para confrontá-lo e agarrá-las, compreendê-las. 
(RIBEIRO, 2016, p.212) 

 

Malgrado o iluminador e entusiasmante paralelo entre a exposição do 

procedimento por parte de Jorge de Lima e a escrita automática, o que, acertadamente 

ressalta o teor filosófico dos trânsitos limianos, cabe salientar que a dicotomia entre 

escrita automática e forma fixa é falsa. Na verdade, sempre tratou-se de uma falsa questão. 

Admira que ainda deva ser colocada. Além do mais, é importante assinalar que, muito 

mais que conter o sujeito, a forma fixa o impulsiona. É um atirar-se ao mar, um 

desintegrar-se que tem como elemento estabilizador a conservação do sujeito no ideal. O 

corpo fascinante das sereias-palavras interessa ao tato do poeta. Ser devorado é perder a 

identidade que o planifica, o que o aproxima do sagrado. O elemento estabilizador 

interessa mais no seu devir do que, propriamente, na territorialidade que produz. É 

naquilo que tem de inapreensível que os limites do sujeito seduzem. A métrica e a forma 

são, no plano imanente, meros materiais para se abrir um espaço de subsistência para o 

sujeito em um ambiente avesso a suas possibilidades existenciais 

 
3.3. EM BUSCA DO OURO NO TEMPO 

 

A volta completa na literatura, que é representada pelo retorno de Jorge de Lima 

ao soneto, de modo a trazer para si toda sua experiência poética pela matéria evocativa 

do decassílabo, cumpre a função de desmentir essa falsa questão. A literatura habita o 

ideal. A forma fixa, como correspondente do Verbo no plano imanente, não garante a 

integridade do sujeito. Mesmo o poema moderno, como declara a conferência de Benn 

comentada no segundo capítulo, já está pronto antes mesmo de que tenha sido iniciado: 

essa forma-sujeito, identificada ao próprio ser, teria, contudo, imensa alegria em se lançar 

às águas e deixar-se envolver pelo corpo sonoro das Sereias, face da fascinação provocada 

pela paixão pela palavra.   

A fé limiana encontra-se, por fim, na literatura. Ligadas as duas pontas da vida, a 

literatura coincide, para o poeta, com o absoluto. É o que mostra a musa do Livro de 

sonetos. Morta e sempre viva. Movimentada pelo verbo ondulante, “indo e vindo”. 

Assim, a arte de Jorge de Lima não progride nem regride. Não teria razões para frear o 
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Outro que grita no desconhecido da linguagem, nem para transgredir as leis daquilo que 

habita a esfera da Ideia. Desde que haja uma “vontade de estilo”, haverá verso, diria 

Mallarmé. A conservatio do poeta é uma resposta à desintegração que lhe impõem os 

acontecimentos de sua própria época. Porém, mesmo em seu desespero, ela é lúdica.  

Já a questão da incompatibilidade entre métrica e escrita automática esconde, na 

verdade, uma censura, não repousando em nenhuma evidência linguística ou filosófica. 

Conforme nota-se nas pesquisas dos membros da OULIPO (“Ouvriers de Littérature 

Poténcielle”)119, no dossiê “Surréalisme et contraintes littéraires”, a relação é inversa. A 

forma fixa, pelas repetições, pela espacialidade, pela própria disponibilidade do material 

linguístico diante do acaso, é estimulante à escrita automática, ou a qualquer outra escrita 

que se dê ao luxo de brincar e aprender com as palavras.  

Talvez seja o surrealismo, em suma, o responsável pelo equívoco. Nesse sentido, 

observa Purnelle:  

 
É comumente considerado que o surrealismo rejeitou as formas regulares da 
poesia tradicional, e que essa rejeição está estreitamente ligada com os fins ou 
a função da poesia, bem como com a invenção do automatismo. No entanto, a 
gente constata que o verso medido ou regular (VR abaixo) está em graus 
diversos presente na prática da escrita poética dos surrealistas, tanto antes 
quanto depois de sua adesão ao Dada ou ao surrealismo. (PURNELLE, 2007, 
p.15)120 

 

Acontece que, na ânsia de integrar a arte à vida, os surrealistas acabaram se 

esquecendo que pelos seus escritos passava a métrica de modo involuntário. A verve 

hegeliana de Breton é a maior evidência disso. Ao mesmo tempo, em meio a polêmicas, 

deixaram de observar que, a seu modo, com os paralelismos, anáforas, aliterações e 

mesmo com os esquemas imagéticos apoiados em instâncias dualistas, eles serviam-se de 

uma “vontade de estilo”, que é, talvez, bem mais que a forma fixa, métrica. Ora, se Jorge 

 
119 Os textos citados são os seguintes : Alain Chevrier: “Les sonnets surréalistes” (235-248) 
Gérald Purnelle. “Le vers régulier chez les surréalistes: dedans ou dehors?”(15-28) 
Anne-Marie Amiot. “Raymond Roussel, la contrainte faite homme : un surréaliste à rebours ?” (57-72) 
Hans T. Siepe. “La contrainte de la récursivité dans la poésie surréaliste” (183-192). Revista: Revue 
Formules. Avec le concours de MÉLUSINE, cahiers du centre de recherche sur le surréalisme. Centre de 
recherche sur le surréalisme. Paris, 2007. Les actes du Colloque: Actes du Colloque «SURRÉALISME 
ET CONTRAINTES FORMELLES» organisé les 13 et 14 octobre 2006 en Sorbonne par le Centre de 
Recherches sur le Surréalisme (Paris III – CNRS) Surréalisme et Contraintes Formelles. 
120 On considère communément que le surréalisme a rejeté les formes régulières de la poésie 
traditionnelle, et que ce rejet est étroitement lié aux fins ou à la fonction de la poésie, ainsi qu’à 
l’invention de l’automatisme. Pourtant, on constate que le vers mesuré ou régulier (VR ci-dessous) est à 
des degrés divers présent dans la pratique d’écriture poétique des surréalistes, avant comme après leur 
adhésion à Dada ou au surréalisme. 
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de Lima explora o espaço do soneto como pletora da imaginação, André Breton faz o 

mesmo com os modelos gramaticais e os artifícios retóricos da prosa expositiva ou das 

narrativas. Herança de Lautréamont.  

A escrita automática é mal compreendida. Não raro, vale salientar, pelo próprio 

Breton. Não tomar (ou fingir não tomar) consciência de sua natureza de jogo e de método 

de regras e contornos às vezes rígidos, e que, nessa perspectiva, deseja servir-se da arte 

como instrumento lúdico, foi o problema do surrealismo. É óbvio e declarado, ademais, 

que há escolha nesse tipo de escrita. É explícito e inúmeras vezes confessado que tudo o 

que se declara sobre a questão acontece dentro de uma situação histórica específica. Sim, 

o surrealismo é exacerbação da filosofia romântica; é, no entanto, um método de 

investigação filosófica: é um sistema para que surjam novas possibilidades de 

conhecimento. A métrica do surrealismo fica evidente, ressalte-se, no hegelianismo de 

Breton.  

Mesmo com todas as limitações, deve-se frisar que a inspiração, como bem 

observa Octavio Paz, foi desmistificada e não idealizada pelo surrealismo – os 

procedimentos estão a serviço de quem deseje deles se servir. Dessa maneira, o gênio, o 

desconhecido, o maravilhoso entram em um esquema propiciatório pré-determinado: esse 

esquema que enfatiza o dualismo à medida que diz que o supera ou procura superá-lo é 

verificável e só se manifesta como automático, por assim dizer, em relação a 

determinados valores bastante sedimentados na cultura à época heroica do movimento 

surrealista. Do pós-guerra até hoje, também o questionamento surrealista e seus esquemas 

de luta contra a lógica estão sedimentados e constituem, quer queiram quer não, o status 

quo. Como é sabido, Breton é em certo sentido um iluminista. Não ter aceitado o ciclo 

fechar-se no retorno da arte e do real talvez tenha sido o seu problema: e sua necessidade 

histórica. 

Assim, é importante lembrar alguns resultados das experiências verbais dos poetas 

em torno de Breton: 

 
No dia 28 de setembro de 1922 tiveram lugar os sonos hipnóticos de Desnos, 
que, a pedido, produziu ali um poema em 4 quadras de 12s 10. É notável que, 
quando, como Breton relata em “Entrée des mediums”, “é ordenado escrever 
um poema”, Desnos produz espontaneamente um poema 
regular.121(PURNELLE, 2007, p.18) 

 
121 Le 28 septembre 1922 ont lieu les sommeils hypnotiques de Desnos, qui, sur demande, y produit un 
poème en 4 quatrains de 12s 10. Il est notable que, quand, comme le rapporte Breton dans « Entrée des 
médiums », « on lui ordonne d’écrire un poème », Desnos produise spontanément un poème régulier. 
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A problemática apenas se adensa, à medida que a atenção se debruça sobre as 

obras mesmas, na tensão constante com os discursos programáticos: 

 
Em julho de 1923, Breton escreveu vários poemas automáticos em VR: 
"L’Herbage rouge", repetido em Clair de terre e 4 poemas em alexandrinos, 
intitulados "Pour Denise [Levy]". Todos corretos (exceto um decassílabo), 
inclusive as rimas, clássicas no que concerne à obediência às restrições gráficas 
e à alternância de gênero. As diéreses são respeitadas, há até as forçadas: 
cavalier, milieu. A combinação de escrita automática e forma regular é 
possível quando as regras são seguidas? Michel Murat considera a escrita 
surrealista um "continuum instável e vibrante, entre os polos do sono e da 
vigília". Nesse caso, ou o automatismo é apenas parcial ou a prática do VR é 
tão familiar para Breton que ele pode improvisar automaticamente, seguindo 
todas as restrições tradicionais. (PURNELLE, 2007, p.19)122 

 

Ora, a própria divisão binária sono/vigília é em si uma métrica. No intuito de 

contemplar mais detidamente a análise de Michel Murat sobre o fenômeno em questão, 

Purnelle cita mais longamente uma de suas importantes observações. Note-se como essa 

apreciação, transcrita abaixo, lembra a ideia de violação de Khleibnikov: 

 
Trata-se de perverter o poema – ou subvertê-lo – rompendo sistematicamente 
suas formas graças aos diversos recursos da linguagem [...]. Encontramos aí 
todas as características da fala automática cujas barreiras deram-se no a priori 
de uma versificação forçosamente livre, além de um título inicial. Mas seria 
errado esquecer, em benefício exclusivo da prática de um experimento 
teorizado, a própria função lúdica de tal exercício. (...). (MURAT, APUD, 
PURNELLE, 2007, p.19) 123 

 

Após apontar para uma presença considerável de alexandrinos em Clair de Terre, 

de Breton, outro texto, agora uma resposta de Robert Desnos a Breton, é citado, dando a 

entender o equívoco de Breton ao acusar Desnos de reação estética devido a dedicação 

deste último aos sonetos e alexandrinos na década de 30: 

 
122 En juillet 1923, Breton écrit plusieurs poèmes automatiques em VR : « L’Herbage rouge », repris dans 
Clair de terre (cf. supra) et 4 poèmes en alexandrins, intitulés « Pour Denise [Levy] ». Ils sont tous 
corrects (sauf un décasyllabe), y compris les rimes, classiques quant au respect des contraintes 
graphiques et de l’alternance en genre. Les diérèses sont respectées, il en est même de forcées : cavalier, 
milieu. La combinaison de l’écriture automatique et de la forme régulière est-elle possible quand les 
règles sont à ce point respectées ? Michel Murat juge que l’écriture surréaliste était un « continuum 
instable et vibrant, entre les pôles du sommeil et de l’éveil  ». En l’occurrence, soit l’automatisme n’est 
que partiel, soit la pratique du VR est à ce point familière à Breton qu’il peut improviser 
automatiquement en respectant toutes les contraintes traditionnelles. 
123 Tradução livre de : Il s’agit de pervertir le poème — ou de le subvertir — en déréglant 
systématiquement ses formes grâce aux diverses ressources de la langue […]. On y retrouve toutes les 
caractéristiques de la parole automatique qui s’est ici donné les barrières a priori d’une versification 
d’ailleurs fort libre et d’un titre initial. Mais on aurait tort d’oublier, au seul profit de la pratique d’une 
expérience théorisée, la fonction très largement ludique d’un tel exercice. 
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Pois não é prova de liberdade, em 1930, poder, quando lhe convém, escrever 
em alexandrinos? ... Sendo entendido que o Alexandrino ganha ao ser abusado 
e que, o verso sendo livre, o Alexandrino não mais é do que um dos casos 
especiais desse verso livre. A arte poética de Robert Desnos que se manifesta 
em todos os aspectos (da prosa ao falso alexandrino atrelado e oco) pode ser 
resumida em duas palavras: Todas licença. E isso, sem dúvida, não será para 
agradar aqueles que, prisioneiros da liberdade do lixo, defendem em vida um 
jesuitismo dissimulado que tende a disfarçar a casuística na dialética.124 
(APUD: PURNELLE, 2007, p.26) 

 

A autora termina, assim, por concluir, especialmente a partir do texto de Desnos, 

que: 

 
Por outro lado, para os ecléticos, praticantes da VR, seu uso é um direito à 
liberdade do poeta, um direito que não é incompatível com a inspiração 
surrealista e, obviamente, pode sobreviver a ela. Este é o caso de Desnos. A 
questão em jogo na questão do verso regular no surrealismo, portanto, toca na 
definição de poesia, mas também na de liberdade. (PURNELLE, 2007, p.28)125 

 

Já Anne-Marie Amiot debruça-se especificamente sobre o significado da escrita 

automática no âmbito da aventura da poesia moderna. A dicotomia em questão passa a 

ser entre consciência e inconsciência: 

 
Sabemos que o "puro automatismo psíquico", no sentido em que hoje se 
entendem estas palavras, apenas pretende designar um estado limite que 
exigiria do homem a perda total do domínio lógico e moral de suas ações. Sem 
o seu consentimento para ir tão longe, ou melhor, ficar lá, acontece, a partir de 
certo ponto, que ele se encontra acionado por um motor de força insuspeitada, 
que obedece matematicamente a uma causa do movimento de aparência 
cósmica que lhe escapa. A questão que se coloca a respeito desses autômatos 
como de quaisquer outros é saber se neles se esconde um ser consciente. E 
consciente até que ponto? (AMIOT, 2007, p.69).126 

 
124  Car n’est-ce point une preuve de liberté, en 1930, que de pouvoir quand cela lui chante, écrire en 
alexandrins ?… Étant entendu que l’alexandrin gagne à être malmené et que, le vers étant libre, 
l’alexandrin n’est plus qu’un des cas particuliers du vers libre. L’art poétique de Robert Desnos qui se 
manifeste sous tous les aspects (de la prose à l’alexandrin faux, chevillé et creux) tient en deux mots : 
Toutes licences. Et cela ne sera sans doute pas pour plaire à ceux qui, prisonniers d’une liberté de 
pacotille, préconisent dans la vie un jésuitisme dissimulé tendant à maquiller la casuistique en 
dialectique. 
125 À l’inverse, pour les éclectiques, pratiquants du VR, son usage est un droit de la liberté du poète, droit 
qui n’est pas incompatible avec l’inspiration surréaliste, et peut évidemment lui survivre. C’est le cas 
Desnos. L’enjeu de la question du vers régulier dans le surréalisme touche donc à celle de la définition 
de la poésie, mais aussi de la liberté. 
126 On sait aujourd’hui que « l’automatisme psychique pur », au sens où ces mots s’entendent 
aujourd’hui, ne prétend désigner qu’un état-limite qui exigerait de l’homme la perte intégrale du controle 
logique et moral de ses actes. Sans qu’il consente à aller si loin ou plutôt à s’y maintenir, il arrive, à 
partir d’un certain point, qu’il se trouve actionné par un moteur d’une force insoupçonnable, qu’il 
obéisse mathématiquement à une cause de mouvement d’apparence cosmique qui lui échappe. La 
question qui se pose à propos de ces automates comme des autres est de savoir si en eux un être conscient 
est caché. Et jusqu’à quel point, conscient ? 
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Alain Chévrier dedica-se, por fim, à elucidação do falso problema em torno da 

existência de sonetos surrealistas. Sua observação é longa, mas merece ser citada na 

íntegra, especialmente pelos exemplos e esclarecimentos que proporciona. Escreve o 

autor que: 

 
(...) a escrita automática não é prejudicada pelas regras tradicionais, mas ao 
contrário pode se basear nelas: a rima fornece um ponto de apelo para novas 
conexões de imagens, a estreiteza e invariabilidade do verso permite eliminar 
elementos que não podem ser inseridos. (...) A escrita automática é um 
constrangimento estilístico, constituído por múltiplas escolhas e proibições: 
proibição de ceder a uma formulação banal, escolha de associações pelo som 
ou pelo significado para surpresa. É também uma restrição de tempo: a 
velocidade da escrita seria o processo que permitiria a abolição da censura e a 
navegação à vista dentro do material verbal pré-consciente, para usar o tópico 
freudiano da época. Finalmente, é uma restrição hipertextual: os hipotextos são 
certos tipos de textos inconsistentes de pessoas com doenças mentais e de 
certos escritores (para o fundador, em todo caso, porque então tomamos seus 
próprios textos como hipotextos). Resta a história vazia da forma do soneto, o 
"soneto em risco do surrealismo". A escolha do verso livre como forma 
inerente, após a prosa, na escrita automática, levou a um aumento acentuado 
do descontentamento com essa forma. Soma-se a isso a escolha de se livrar de 
tudo o que era a repetição de elementos sonoros (com exceção da anáfora), 
contra o canto do simbolismo antecedente. [tradução livre] (CHEVRIER, 
2007, p.245, 246)127 

 
127 No original e na íntegra :  Les sonnets surréalistes sont une espèce rare et disparue : une forme de 
transition, survenue lors des débuts de l’écriture automatique. Il s’agissait, « sur des pensers nouveaux », 
de « faire des vers antiques ». Ils sont três rares, car leurs auteurs ne les ont pas jugés dignes de voisiner 
avec les poèmes en vers libres ou les proses « automatiques », ou bien ils ont été dissimulés (Aragon). 
Mais certains d’entre eux, notamment d’Aragon et de Desnos, sont des réussites, qui ont eu l’honneur du 
Lagarde et Michard, ou de l’anthologie de Jacques Roubaud. Ils prouvent que l’écriture automatique 
n’est pas entravée par les règles traditionnelles, mais au contraire peut prendre appui sur elles: la rime 
fournit un point d’appel à de nouvelles connexions d’images, l’étroitesse et l’invariabilité du vers permet 
d’éliminer des éléments qu’on ne peut caser. Il est tout de même plus facile de faire des sonnets en 
écriture automatique qu’en discours ordonné. Mais il est encore plus facile de faire des vers libres que 
des sonnets. 
Les sonnets relativement réguliers sont souvent marqués au coin d’une défaillance, pour montrer que 
l’auteur ne veut pas appliquer le paradigme : ainsi les sonnets « presque » réguliers d’Aragon ou de 
Desnos, ou le sonnet expédié en douze lignes de Breton. Le sonnet en vers libres est parodique : il a 
moins pour antécédent le premier sonnet en vers libres d’Antoni Lange (1888), qui est une traduction 23, 
que le formatage arbitraire des vers libres en quatrains et en tercets, comme la séquence de trois huitains 
à la fin des Champs magnétiques. Il est à noter qu’ils ne s’attaquent pas à la forme comme l’a fait 
Cendrars dans ses « sonnets dénaturés » (1916), et Apollinaire dans les Colchiques, puisque celle-ci 
n’est plus leur souci. Leur existence pratique contredit leur impossibilité théorique : la contrainte, dans 
leur cas, comme « règle supplémentaire », c’est l’écriture automatique, et non le sonnet, qui obéit aux 
règles de la versification traditionnelle. L’écriture automatique est une contrainte stylistique, composée 
de multiples choix et interdits : interdit de céder à une formulation banale, choix d’associations par le 
son ou par le sens en vue d’une surprise. C’est aussi une contrainte temporelle : la rapidité d’écriture 
serait le procédé qui permettrait l’abolition de la censure, et la navigation à vue au sein d’un matériel 
verbal préconscient, pour reprendre la topique freudienne de l’époque. C’est enfin une contrainte 
hypertextuelle: les hypotextes étant certains types de textes incohérents issus de malades mentaux et de 
certains écrivains (pour le fondateur en tous cas, car ensuite on a pris ses propres textes comme 
hypotextes). Reste l’histoire en creux de la forme sonnet, le « sonnet au risque du surréalisme ». Le choix 
du vers libre comme forme inhérente, après la prose, à l’écriture automatique, a entraîné un brutal 
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Contudo, a mais adequada percepção da escrita automática parece estar em um 

texto de Foucault (2015); uma entrevista concedida por ocasião da morte de André Breton 

em 1966, a qual está publicada na coletânea Ditos & Escritos III. Estética: Literatura e 

Pintura, Música e Cinema. Perguntado, então, sobre o que, enquanto “filósofo que se 

interroga sobre a linguagem, sobre o saber”, representam para ele Breton e o surrealismo, 

Foucault responde: 

 
Certamente, a instituição surrealista mascarou os grandes gestos mudos que 
abriram o espaço diante deles. Talvez aquele fosse somente o jogo, a 
mistificação surrealistas: abrir através de ritos que pareciam excluir, fazer 
crescer o deserto, nele colocando limites aparentemente imperiosos. Em todo 
caso, estamos atualmente no vazio deixado por Breton atrás de si. 
(FOUCAULT, 2015, p.247) 

 

Que vazio seria esse? E qual seria, nesse sentido, a contribuição de Breton para o 

pensamento que viria depois dele?  

 
O que me parece mais importante é que Breton fez comunicar, plenamente, 
estas duas figuras por muito tempo estranhas: escrever e saber; a literatura 
francesa, até ele, podia certamente ser toda urdida de observações, análises, 
ideias; ela não era jamais – salvo em Diderot – uma literatura do saber. Essa é, 
acredito, a grande diferença entre as culturas alemã e francesa. Breton, 
admitindo o saber na expressão (com a psicanálise, a etnologia, a história da 
arte etc.), é um pouco nosso Goethe. Há uma imagem que seria preciso, 
acredito, destinar ao apagamento: a de Breton poeta da loucura. A essa não 
deve se opor, mas se sobrepor a de Breton, escritor do saber. (FOUCAULT, 
2015, p. 248). 

 

Nessa perspectiva, Foucault alude à “licença dada à literatura como deliciosa 

ignorância”, afirmada, segundo ele, por Breton. Distingue, assim, o autor de As palavras 

e as coisas, duas formas do escrever-saber: 

 
Para os alemães (Goethe, Thomas Mann, Hermann Broch) a literatura é saber 
quando ela é um trabalho de interiorização, de memória: trata-se de amealhar 
calma e exaustivamente o conhecimento, de se apropriar do mundo, de colocá-
lo na medida do homem. Para Breton, a escrita tornada saber (e o saber tornado 
escrita) é, pelo contrário, um meio de impelir o homem em direção a seus 
limites, de acuá-lo até o intransponível, de colocá-lo o mais perto possível 
daquilo que está mais longe dele. Daí seu interesse pelo inconsciente, pela 
loucura, pelo sonho. (FOUCAULT, 2015, p.248) 

 
accroissement de la désaffection envers cette forme. S’y ajoute le choix de se débarrasser de tout ce qui 
était répétition d’éléments sonores (à l’exception de l’anaphore), contre la mélopée du symbolisme 
antécédent. Par ailleurs, les règles de la versification, et plus encore les « formes fixes », ont été la cible 
des polémiques à l’instar des règles sociales et morales, de la part de ce mouvement qui ne se voulait pas 
cantonné au seul domaine littéraire. 
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Indagado, pois, sobre a semelhança entre Breton e os românticos alemães, aos 

quais o neorromantismo surrealista se liga, Foucault ressalta que “o sonho dos românticos 

alemães é a noite iluminada pela luz da vigília, enquanto o sonho, para Breton, é o 

indestrutível núcleo da noite colocado no coração do dia” (FOUCAULT, 2015, p.248). 

Em seguida, é reiterada a importância da “bela abolição entre saber e escrita” para a 

“expressão contemporânea”. O filósofo comenta, então, como a “experiência do livro 

como antimundo”, que chegaria a “equilibrar o mundo, a equilibrá-lo, a compensá-lo” 

remontando a Nietzsche e Mallarmé, seria reencontrada em Breton, contribuindo, pois, 

“para modificar o estatuto da escrita”.  

A dimensão ética de tal contribuição é, pois, assinalada: 

 
Inicialmente, Breton, de qualquer forma, remoralizava a escrita 
desmoralizando-a inteiramente. A ética da escrita não vem mais do que se tem 
para dizer, das ideias que são expressas, mas do próprio ato de escrever. Nesse 
ato bruto e nu, toda a liberdade do escritor se encontra empenhada ao mesmo 
tempo em que nasce o contrauniverso das palavras (FOUCAULT, 2015, 
p.249). 

 

E assim a escrita é concebida como movimento em vista do desconhecido, ato 

corporal de busca pelo saber, sondagem de si, do mundo, da linguagem. Nesse sentido: 

“a imaginação é menos o que nasce no coração obscuro do homem do que o que surge na 

densidade luminosa do discurso” (FOUCAULT, 2015, p.249). A Breton deve-se, 

conforme Foucault, “a descoberta de um espaço que não é o da filosofia, nem o da 

literatura, nem o da arte, mas o da experiência”. Por isso, “A descoberta do domínio da 

experiência permitia a Breton ficar completamente fora da literatura”, o que permitia ao 

surrealista “poder contestar não apenas todas as obras literárias já existentes, mas a 

própria existência da literatura”. Contudo, afirma Foucault, essa mesma descoberta “lhe 

permitia abrir às linguagens possíveis domínios que, até então, haviam permanecido em 

silêncio, marginais” (FOUCAULT, 2015, p.250). 

Os comentários de Foucault mencionam livros de Breton situados fora do espectro 

da escrita automática, tais como Nadja e Amor louco. Porém as descrições da contribuição 

do poeta surrealista no âmbito da relação entre escrita e saber, assim como a ênfase na 

ética do próprio ato de escrever, para além de qualquer determinação moral, para além da 

mensagem, e também o desvelamento da imaginação como algo que surge da “densidade 

luminosa do discurso”, permitem que se fale na escrita automática como escrita filosófica.  
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Do mesmo modo, a partir das observações e análises do dossiê OULIPO acima 

mostrado, não há nada que impeça a identificação dos sonetos de Jorge de Lima à prática 

da escrita automática. O automatismo, nessa perspectiva, tem de ser compreendido como 

uma escuta das palavras, uma penetração da métrica e do ritmo nos territórios do 

desconhecido, sem excluir dessa aventura os desvios e as intervenções do acaso. Eros 

governa essa partida de partidas, imprimindo o selo da intensidade e da liga sonora e 

evocativa de sua vontade cósmica e agregadora. Embora não poupe a literatura, sobretudo 

a de seu tempo, colocada a todo momento em xeque, a nave ave, igreja e barco – o soneto 

limiano – segue arrimada à literatura, emanação métrica do Verbo. O Livro de sonetos é 

uma aventura do escrever-saber.  

A paixão pela palavra, emanação da Palavra, não é excludente em relação à crítica 

irônica, ferrenha, ao jogo de fantasmagorias e às prédicas ao filisteísmo da instituição 

literária. Se couber mais uma analogia entre Jorge de Lima e André Breton, que também, 

em certo sentido, e por vias muito diferentes, buscou o início, o “ouro no tempo”, parecido 

com a pátria do espírito limiana, então, vale citar o texto de Octavio Paz sobre o 

surrealista: 

 
Nem mesmo nos momentos de maior violência e liberdade verbal abandonou 
aquele gosto pelas palavras, num momento preciso e precioso. Palavra girassol, 
linguagem de reverberações. Ele era um poeta "maneirista", no bom sentido 
do termo; na tradição europeia está na linha que descende de Góngora, Marino, 
Donne – poetas que não sei se leu e que, receio, a sua moral poética 
desaprovava. Esplendor verbal e violência intelectual e apaixonada. Aliança 
estranha, mas não incomum, entre profecia e esteticismo que transforma seus 
melhores poemas em objetos de beleza e, ao mesmo tempo, testamentos 
espirituais. Essa, talvez, seja a razão de sua adoração a Lautréamont, o poeta 
que encontrou a forma da explosão psíquica. (PAZ, 1974, p.44, 45)128 

 

 

Em perspectiva semelhante, Mário de Andrade, antes ainda da volta de Jorge de 

Lima às formas fixas observava o tom maneirista e acadêmico inerente ao verso livre do 

poeta envolvido na aventura modernista. Segundo Mário: “É deste academismo, desta 

obediência altiva ao cânone, que a obra toda de Jorge de Lima se beneficia. No momento, 

 
128 Ni en los momentos de mayor violencia y libertad verbales abandonó ese gusto por la palabra, a un 
tiempo precisa y preciosa. Palabra tornasol, lenguaje de reverberaciones. Fue un poeta “manierista”, en 
el buen sentido del término; dentro de la tradición europea está en la línea que desciende de Góngora, 
Marino, Donne – poetas que no sé si leyó y que, me temo, su moral poética reprobaba. Esplendor verbal 
y violencia intelectual y pasional. Alianza extraña, pero no infrecuente, entre profecía y esteticismo que 
convierte a sus mejores poemas en objetos de belleza y, al mismo tiempo, en testamentos espirituales. Tal 
es, quizá, la razón de su culto hacia Lautréamont, el poeta que encontró la forma de la explosión 
psíquica. 
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ela será talvez a poesia mais clássica do Brasil contemporâneo” (ANDRADE, 1999, p.87). 

Assim, Jorge de Lima saberia se valer do “aspecto favorável e útil dos perigos” e seria 

“na melhor expressão da palavra, um tradicional, apresentando em suas poesias, 

perfeitamente modernas e apegadas à poética moderna, um valor de eternidade, de 

permanência” (idem, p.88).  

É interessante como se agregam no Livro de sonetos algumas das características 

tão bem assinaladas por Mário de Andrade, ao apontar, por exemplo, que: “Outro possível 

defeito que Jorge de Lima converteu numa das mais curiosas qualidades de sua poesia é 

a falta de invenção poética”. Desse modo, pondera: “será preciso distinguir entre falta de 

invenção e falta de imaginação. Se Jorge de Lima tivesse vivido alguns séculos atrás teria 

sido por certo um desses grandes plagiários, à feição de Shakespeare ou de Camões” 

(idem, 88, 89).  

Ora, é nesse mesmo movimento que se dá outro elemento trazido à baila pelo autor 

de Macunaíma, que enxerga: “Uma sensualidade mais alta e bem mais crua” que estaria 

“nos nervos destes versos atuais, alastrada, forte, criando por momentos ritmos diluviais, 

de garantida monumentalidade” (idem, 89). A sonoridade liga-se, irremediavelmente, à 

sensualidade: é a arte erótica teórica do poeta. 

Depois de salientar a “qualidade lírica da imaginação” de Jorge de Lima, a qual o 

protegeria de diversos perigos – e essa poesia parece mesmo estar atravessada pelo risco 

em cada gesto – Mário explicita, enfim, o modo como uma concepção ideal de ritmo paira 

sobre a escrita limiana: 

 
Dominado por uma prudência, visivelmente exercitada na observação e no 
raciocínio, o poeta possui uma bússola fecunda e prefixada que não lhe permite 
mais errar. E então dá largas à criação, despreocupado com quaisquer 
disciplinas intercorrentes. É a própria criação que se dirige a si mesma, por 
associações, por antíteses, por enumerações que nada têm de lógicas, como as 
de Whitman, numa grande e admirável liberdade. (IDEM, p.89, 90) 
 
 

É esse trato em sua evidência e disfarces que revelará a crítica portadora da 

novidade e interesse fulcral no Jorge de Lima dos sonetos. Em tal proceder emerge a 

crítica à modernidade e o imperativo ético do poeta. A volta à possibilidade clássica de 

dizer algo é, pois, manifestada com vigor. Dizer, descobrir, na irredutibilidade de sua fala, 

de sua busca, de seu desejo – comunicar.  

Desse modo, em uma das entrevistas aqui citadas, o poeta ressalta que seu ofício 

é marcado pela necessidade de o escritor “comunicar o seu misterioso mundo de 
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conhecimentos inefáveis” (LIMA, 1999, p. 39). Fala também do “mistério natural” da 

poesia no seu “modo de conhecer e comunicar o mundo” (idem). Jorge de Lima liga, 

nessa perspectiva, inovadores como Rimbaud e Baudelaire a uma “linha clássica e 

tradicional da arte poética”. Sendo que “os tempos imediatamente anteriores” a tais 

escritores do modernismo teriam se caracterizado por um “afastamento da linha” dessas 

“verdadeiras tradições poéticas”.  

Bem demonstra Meschonnic (2009), em sua análise de “memória” de Rimbaud, 

como há uma prosódia livre e uma tensão que pressupõem uma liberdade formal de verso 

livre dentro do alexandrino rimbaudiano. Também em Baudelaire a forma clássica está 

associada a uma necessidade de dizer, de compreender e experimentar a verdade do tempo 

e de sua própria historicidade na voz. Assim, Jorge de Lima fala no sentido “autêntico” e 

“não pejorativo” de uma “atmosfera de formalismo” da poesia brasileira do pós-guerra. 

Atmosfera essa à qual o poeta mostra-se, na entrevista em questão, bastante simpático. 

Mas qual é o trato da forma, seu manejo, sua concepção, já que o conceito lida 

com vários elementos, que se deixam intuir no trabalho do sentido de Jorge de Lima dos? 

Um trato análogo aos disparates da geração de 45, que, nada mais fez, em muito de sua 

poesia e do discurso teórico, do que repetir ingenuamente os discursos clichês 

cientificistas e musicais da mais absoluta ingenuidade pseudorracionalista da 

modernidade que proclamavam, dizendo estar superando? A declaração de Jorge de 

Lima, nesse sentido, a respeito da natureza da poesia, é significativa.  

Em outra de suas entrevistas o poeta diz:  

 
tenho para mim que o que vale é o momento poético que o indivíduo vive. 
Porque observe que a poesia, a verdadeira, a profunda poesia, pode existir 
dentro de qualquer pessoa, em estado de pureza química. Escrevê-la, fixá-la, 
manipulá-la é secundário (LIMA, 1999, p. 41). 

  

Parafraseando Valéry129, Jorge de Lima continua: 

 
chamam a um livro de poemas, um livro de poesias, e na verdade, que é ele? 
Uma simples máquina, um motorzinho destinado a criar dentro do leitor um 
estado poético. E só esse objeto é que tem o dom de conseguir isso? 
Absolutamente. Os mais diversos agentes são capazes de fazer com que 
experimentemos sensação idêntica: a natureza, a bem-amada, a música, e até 
os tóxicos como o álcool, a morfina, a cocaína e o ópio (LIMA, 1999, p. 41). 

  

 
129 Cf. “Poesia e pensamento abstrato”, de Paul Valéry. In: Variedades.  
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Malgrado as exuberantes contradições, deve-se notar que, dentre os materiais, ou 

objetos, destinados a provocar o “estado poético” no leitor, está a “bem-amada”, a qual é 

comparada a tóxicos e a outros elementos que gerariam embriaguez. Interessante, ainda, 

como ciência do sentimento, é a alusão anterior ao fenômeno químico da poesia.  

Essa perspectiva alucinada de Jorge de Lima, no entanto, dá-se na perspectiva do 

poeta-leitor. E, contraditoriamente à necessidade de comunicação na qual insiste, ele 

enfatiza sobremaneira a soberania do indivíduo no processo do poético. É como se o 

escriba, ao considerar as questões concernentes à relação autor-leitor, se dividisse em 

dois. Assim, o estado poético então comentado liga-se exatamente ao manuseio desses 

materiais todos, que, para o poeta-leitor, estão ligados ao campo simbólico da poesia.  

Porém, o corpo da bem-amada, seja lá o que ele for, seja lá o que alegorize, por 

fim, causa poesia não apenas no ato sexual-erótico, também causa poesia no ato erótico-

sonoro da leitura-escrita. Intenta-se dizer aqui que não há rigor teórico algum no que Jorge 

de Lima está falando – seja na paráfrase de Valéry, seja nas suas considerações machistas 

e/ou anticientíficas a respeito de mulheres e de tóxicos, o que se vê são declarações, não 

importa se teatralizadas ou sinceras, alucinadas, empolgadas, de um leitor extremamente 

entusiasmado com as ficções de que se ocupa tanto nas páginas que folheia quanto nas 

páginas que escreve. Trata-se de um contínuo entre literatura e vida. 

Tais declarações se afiguram como sintomas, tiques de alguém que lê e escreve 

para se salvar numa realidade existencial, política e intelectual inóspita e 

exacerbadamente sem lugar para a criatividade, em que se deve saber algo, proclamar 

algo no âmbito da crítica e da teoria para ser algo enquanto poeta. Por mais que sejam 

problemáticas essas afirmações, não se deve esquecer que tanto as declarações de Jorge 

de Lima quanto as declarações de João Cabral de Melo Neto, em “Inspiração e trabalho 

de arte”, sabem do mesmo tanto. Resolvem do mesmo modo o problema da produção 

poética – não sabem nada os dois poetas, pois eles não têm como conter a multiplicidade 

de elementos que o ofício da escrita implica: apenas fingem tê-la nas mãos. Se João 

Cabral de Melo Neto tem o fetiche do trabalho e da racionalidade, Jorge de Lima tem o 

fetiche dos entorpecentes e do sexo da bem-amada.  

A técnica é, nesse sentido, um campo de batalha político e o fantasma que grassa 

nesse campo, com poder equivalente ao monstro do dinheiro corrente, é o fantasma do 

positivismo e do cientificismo – são as ciências do sentimento (STEELE, 1990). É nas 

declarações estéticas que se revelam, crivadas de contradições, as políticas do Belo. Seja 

qual for o teor das inconsistências e paradoxos, assim como das ambiguidades de Jorge 
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de Lima, aquilo que a ânsia apocalíptica de sua poesia tem em mira é o dualismo das 

noções de moderno e clássico, de inspiração ou trabalho, de místico ou religioso.  

É na estética que se dá a verdadeira política, são os poetas que criam o espaço e 

lançam as sementes dos campos da mente. Mas estas sempre lhes escapam: viram plantas 

carnívoras, plantas da infância cheias de culpa, provas de um crime. Suas declarações são 

emergências de mundos que poderiam ser, mas que só se dão a conhecer de fato na força 

daquilo escrevem, no ritmo, na política que sua imaginação abre e propaga como 

possibilidade, das formas de vida que criam.  

Tocar o corpo da bem-amada é, então, tocar a literatura. Nem a ingenuidade, nem 

a técnica pura, nem uma falsa dialética dessas relações são mais possíveis – eis o dilema 

do moderno. A noção de controle e de domínio tão difundida a respeito da poesia 

cabralina, e tomada como profissão de fé nos manifestos concretistas, é, na verdade, uma 

falácia. O que se maneja, pois, já que se trata de um processo alegórico, é a tradição da 

literatura e a própria noção de tradição que o conceito ou a categoria impõem. Manejam-

se os elementos e materiais que constituem a literatura em sua história e no modo como 

os produtos impressos nessa história fazem ver o mundo presente. Eis o material evidente, 

saturado de sentido, e que resiste ao produtor, que o vulnerabiliza na tipografia de suas 

leis, na intuição de sua harmonia impossível diante de uma sociedade administrada e 

corrompida, nas peias e limites de seus metros e de seu discurso medido a medir o tempo 

e a vida.  

Então, o trabalho de defloração do corpo da musa implica um trabalho de 

produção de sentido a partir de certos sentidos dados ou à espreita ou prontos para serem 

descobertos e redescobertos. Semelhante trabalho não se reduz ao “mero trabalho” (HAN, 

2015). É, portanto, a mão fria à brida da palavra que definirá o sujeito como o rebelde 

arquetípico: o príncipe poeta a beijar a defunta, à qual não se sabe se levantou, levanta ou 

se levantará. É o anti-herói de uma modernidade, de uma aventura, de uma esperança que 

já passou. O poeta é o Adão de um jardim de ruínas, cujos nomes amareleceram junto às 

ambições que portavam em sua essência de dicionário. Destruir e refazer os arranjos, eis 

o jogo como abertura. Contar a própria história, rejuvenescer e desencarcerar o 

afrodisíaco da linguagem – superar a impotência da vida na linguagem e vice-versa. 

Nesse sentido, o poeta torna-se pária institucionalizado de uma civilização que já 

começa a gestar euforicamente as possibilidades de sua própria e plena destruição: a 

totalização do ente, o “total esquecimento do ser” (HEIDEGGER, 1988). O personagem 
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de tal tragédia seria o “último homem” (NIETZSCHE, 2011)130, que melhor se pode 

definir, talvez, como o “sujeito de desempenho pós-moderno” (HAN, 2015). 

É necessário enfatizar: as declarações e entrevistas sobre poesia em Jorge de Lima 

fazem um contínuo com o sujeito poético do Livro de sonetos, que também faz postulados 

teóricos do mesmo teor – declarações de uma arte poética. E o sujeito posta-se diante e 

conversa com o público letrado tal como Lautréamont, de forma provocativa, como se vê 

nas Poesias e nos Cantos de Maldoror. 

Desse modo, há no bojo da musa, esse objeto emplumado de véus, unguentos, 

jogos poéticos, avanços imaginados e recuos certos, o turbilhão terrível do mito. Tocar o 

corpo da infanta, a que não fala, “rosa airosa”, violante, é, nesse sentido, atravessar a terra 

desolada do mito esvaziado da força originária e revigorante da “eterna chama”. Isso 

implica, sob determinado viés, aquela “transcendência vazia”, da qual fala Hugo Friedrich 

em Estrutura da lírica moderna (como já foi salientado por Fábio de Souza Andrade).  

Mas a busca do poeta seria a restauração circular do mítico, uma vez terminada a 

aventura da modernidade, a ressurreição da musa eterna e sempre buscada – em Dante, 

ela equivale à teologia – em Jorge de Lima é a “bela Inês”, “porta da vida para os sem-

sossego”. Aqui, pode-se dizer que cabe a observação de Jean Lacoue-Labarthe a respeito 

do mítico na poesia:  

 
O mítico – que é o ditame ou que o ditame é – é a própria existência em sua 
configuração ou em sua figurabilidade. É por isto que o poeta é, no fundo, um 
gesto de existência. O poema, respeitemos o vocábulo de Benjamin, é uma 
figura da vida. O que equivale a dizer que a vida é poética. Essencialmente. 
Não porque ela é “poetizável” (isso seria a mitificação por excelência, a 
mitologia), mas porque o ditame dos poemas, que nunca é um certo poema, do 
qual, no entanto, é indissociável, dita a vida. (LABARTHE, 2000, p. 290-291) 

 

Desencadear-se-ia, entretanto, na infanta defunta, nos ditames da musa limiana, 

aquela: 

 
coragem de abandonar o mitológico de romper com ele e de desconstruí-lo. É 
a coragem de inventar a poesia, de configurar o poema como testemunho que 
ele é. Assim, o destino da poesia, depois do que Jean-Christophe Bailly chama 
de “o fim do Hino, seria, na realidade, a prosa como o “dizer verdadeiro do 
poema sobre o poema”. (LABARTHE, 2000, p. 296) 

  

 
130 NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra. Tradução, notas e posfácio de Paulo César de Souza. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2011.  
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Assim, provavelmente à revelia de Jorge de Lima, o sujeito em sua poesia, tentado 

por seu daimon, talvez, diante de possíveis recrudescimentos da figura mítica ou 

prometeica do poeta em relação a sua musa e seu ofício, parece dar-se ao caminho mais 

difícil, de “subtrair-se a ética (mimética) do exemplo” (LABARTHE, 2000, p. 297). A 

“arqui-ética” heideggeriana. Essa verdade da prosa é encontrada, pois, 

contraditoriamente, na metrificação. No abandono ou na sátira e/ou derrisão dos topos da 

poesia moderna, no abandono do esteticismo e das relações de cunho abstrato e arbitrário 

do verso livre em suas relações com a música e a ciência modernas tal como discute 

Timothy Steele (1990) em Missing Measures. Se a tarefa de “reconstituir a esfera”, a 

tarefa do sujeito de restituir a si mesmo e ao mundo, a partir da conquista de espaço para 

o verbo poético (que é onde pode habitar o corpo da musa em sua elementaridade 

harmônica cósmica) e seus poderes no campo da experiência, é demasiado grande, o poeta 

pode ao menos recuperar a historicidade da musa, elemento que, segundo Steele, é 

inextrincável da versificação.  

Mesmo um defensor notório do verso livre como Henri Meschonnic enuncia a 

função do verso livre como crítica do verso, crítica da métrica, em vez de um novo padrão 

de liberdade. Visto assim, o verso livre seria a mera consciência crítica da métrica sempre 

presente (MESCHONNIC, 2009). E a fábula limiana quer proporcionar, pela glosa, 

tornada jogo de crítica e criação, a reabertura da história, da vida, no cotidiano. À poesia 

como instituição literária, e à malfadada aventura da modernidade, resta a contrapartida 

de sua força de transformar o cotidiano novamente em experiência, de tornar o mundo, 

então perdido, um jogo afortunado. 

Outrora estuprada pela ciência, pela técnica totalizante, pelo esteticismo, a musa 

viria, assim, a reencontrar sua vida, mesmo como morta-viva, no exercício deliberado da 

tradição por parte de um sujeito que anseia por superar uma ordem tecnicista e positivista 

avessa aos aspectos mais emancipadores da modernidade. Ora, se é assim, então a 

modernidade se camufla: a desconstrução, a violação e a abertura de um vazio 

expropriador da palavra dão-se sob a capa mágica da rígida composição tradicional, antes 

denegada. Isso, contudo, não impede o poeta de criar uma obra de vanguarda, uma obra 

afinada com o que então produzia-se de mais novo no mundo inteiro, ao mesmo tempo 

rebelde à instituição em seu romantismo, confessionalismo e biografismo exacerbado – 

desde o neobarroco, mais o nouveau roman até as aventuras da OULIPO e das 

neovanguardas.  
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Admira, desse modo, que Jorge de Lima seja comparado à geração de 45. É 

preciso fechar por completo os olhos para ver no Livro de sonetos um livro de retorno 

meramente teórico à tradição literária. É necessário, do mesmo modo, sobrepor a teoria à 

obra limiana do pós-guerra para afiná-la simplesmente com determinada “tendência 

universal da lírica” (ANDRADE, 1997, p. 80). É certo que há a “complexificação da 

imagem” e a “fragmentação do mundo e recomposição numa outra ordem, mais opaca”, 

entretanto, tais elementos são objeto de extrema problematização e não de adesão a uma 

estética, já então loteada, colonizada, tomada e, tristemente, envelhecida.  

Do mesmo modo, a percepção fragmentária entra num processo de confissão, no 

qual se coloca um corpo quebrado, um corpo que tenta reconstituir-se para existir: 

também o corpo fragmentado da musa, cuja dor é sentida pelo poeta, é uma perda histórica 

na qual coloca-se em jogo a própria possibilidade da existência do sujeito humano, da 

vida diante da técnica e da planificação total. Trata-se da possibilidade de subsistência da 

poesia, diante do abuso institucional, da neutralização crescente e de seu aproveitamento 

como poiesis pela técnica e pela estetização generalizada da sociedade, cujo fim é a perda 

completa do espaço para fazer e viver, para habitar e pensar: o protocolamento total da 

vida (HAN, 2018)131.  

Ressalte-se, por fim, que a fragmentação é, por sua vez, ela mesma uma 

experiência e não um material disponível. Ela acontece efetivamente no choque entre o 

sujeito e o real inóspito. Faz parte de uma enorme via crucis do sujeito, que se coloca em 

questão e peregrina para subsistir. Dessa maneira, os movimentos do eu em relação à 

musa têm mesmo a ver é com a própria possibilidade do canto, do poema e daquilo que, 

de acordo com Labarthe, ele é: a vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
131 HAN, Byung-Chul. No enxame: Perspectivas do digital. Trad. Lucas Machado. Petrópolis, RJ: 
VOZES, 2018. 
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DO DAIMON E DA MEDIDA DO MUNDO:  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Mas qual seria, enfim, a “gênese existencial” (BOSI, 2016) do problema da 

métrica em Jorge de Lima? Em suas Memórias, o próprio poeta, possivelmente, a 

confessa. Conta Jorge de Lima: 

 
MAIO TINHA CHEGADO. Era em 1902. Eu e meu irmão deveríamos cursar 
o Instituto Alagoano de Goulart de Andrade e Alfredo Wucherer. Aspirei 
sempre entrar naquele colégio inventado pelo poeta Aristeu de Andrade, e 
minha aspiração era mostrar a seu irmão Joaquim Goulart de Andrade uns 
versos que eu conservava num caderno, que minha mãe gabava de formidáveis. 
Por muitos motivos nunca consegui mostrá-los àquele professor. Ele era 
diretor, e a sua imponência intimidava o menino, com seu caderno sempre 
engatilhado entre os livros escolares. Porém, uma tarde, pegando de jeito o 
professor Moreno Brandão, poeta e escritor, pedi licença, e de mãos frias e 
trementes apresentei as folhas rabiscadas. Brandão que, mais tarde, por ocasião 
dos XIV Alexandrinos haveria de relembrar esta cena de timidez, perguntou-
me: 
– De quem são? 
– Meus. 
– Quem lhe ensinou isso? 
– Aprendi por mim. 
– Menino na sua idade não deve pensar nessas coisas. O tempo não chega para 
o estudo. Esse negócio de verso atrasa um bocado. Tome lá! (Passou-me o 
caderninho). Mesmo isso não é verso. Tudo pé quebrado, errado. Pra se fazer 
verso é preciso estudar métrica. 
Saí murcho, bem abatido e com uma palavra futucando: métrica, métrica, 
métrica. 
– Que é métrica? perguntei ao professor Olímpio Machado. Fui à abalizada 
Livraria Francino na Rua do Comércio comprar um livro de métrica. Não tinha. 
Ninguém tinha. Meu primo Licínio Barroso de Melo explicou mais ou menos 
como era. Nos dedos: "Oh: que saudades que eu tenho". Queu. Compreende, 
uma só. Ahn! da aurora, dau. Compreende? Não da-au-duas. Dau: uma só 
sílaba. Compreende? –  Oh! como é fácil! Facílimo. "Oh! que saudades que eu 
tenho". dau! Dau rimava com Lau, meu amigo Lau, Hugo de Oliveira Lau 
quem me ensinou poesia, suas influências analfabetas, já disse, recebimento 
feliz. Carecia delas, eram bem do meu gosto tanto que me avivavam, cedo me 
armando pensamentos que nem cabiam em mim, tirando-me o sono, me 
fazendo leso naquela idade fagueira. "Oh! que saudades que eu tenho", Lau! 
(LIMA, 1952, p.127, 128).   

 

 

É interessante observar o modo como uma mera questão de composição poética 

pode remeter a tanta coisa. Por meio desta evocação da infância surge a expectativa 

infantil do poeta neófito, a figura do amigo perdido, e, sobretudo, surge, desde já, a 

relação decisiva para este estudo: a natureza evocativa do verso medido como forma de 

trazer à tona o que o sujeito perdeu; o passado irreversível, marcado pela saudade. A 
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figura de Lau, personagem marcante da infância de Jorge de Lima, constitui, portanto, 

uma peça fundamental para se pensar em como o poeta apropria-se da métrica.  

Lau define, nesse sentido, uma contraposição à disciplina escolar. É o que se vê 

em um dos “Poemas da infância” de Jorge de Lima, escrito pelo poeta aos sete anos de 

idade: 

 
Eu queria saber versos 
como o meu amigo Lau.  
nunca vi versos mais belos 
como ele sabe lá.  
 
Trocava até meu carneiro 
meu velocípede sim 
sem saber os seus versos 
meu Pai que será de mim? 
 
Meu pai me bote na escola 
de meu velho amigo Lau 
quero aprender com ele 
Versos e não b, a, bá!!! 
(LIMA, 1999, p.171) 

 

Mas que figura seria essa, a atrair tanto o menino Jorge de Lima? É, novamente, 

nas Memórias, que se deve buscar o retrato dessa figura, espécie de daimon do poeta em 

flor: 

 
O funileiro Lau morava na Rua-de-Cima e era muito preparado. Além de seu 
ofício foi sempre meu amigo e me instruiu muito. Eu só não gostava de sua 
parolagem incontida, muitas vêzes solilóquio acérrimo. Um fala-só que me 
arrepelava. Lau era um colosso. Fundia o estanho, trabalhava o azougue, 
desenhava, soldava, pintava casa. sabia versos, emboladas, cocos, tocava 
clarinete e era quase analfabeto, ajudava missa, fabricava foguetes e piros de 
S. João, conhecia sortes, interpretava sonhos para o jogo-do-bicho, quando 
atuado dava palpite de arrebentar banqueiro, era bom e ainda rapaz. Tinha uma 
belide no olho esquerdo, e por via desse defeito mirava tudo de banda. 
Parecendo novilho indo marrar. Era honesto e amava a pátria. Tão honesto que 
lhe tomaram a oficina e a montada por dívidas. Meu pai lhe deu dinheiro pra 
recuperação. Estabeleceu-se com armarinho. Mandou escrever dizeres, 
pintando-os depois a cores, em tabuleta, no frontispício de sua loja. Creio que 
os dísticos foram inventados por meu pai, pois um tempão depois os encontrei 
num seu livro de notas: ARMARINHO LAU, DE HUGO DE OLIVEIRA 
LAU. (LIMA, 1953, p.101) 

 

Segundo as Memórias, Lau acaba por entrar em falência com seu armarinho, de 

tanto “vender fiado”, como conta o poeta. Os credores tomam-lhe tudo, e, em meio a sua 

“desgraça”, Lau foge, deixando em Jorge de Lima a marca de uma perda e, ao mesmo 
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tempo, de uma influência decisiva, de tons míticos e extraordinários.  Isso ocorre quando 

Jorge de Lima tem oito anos:  

 
Penso que haveria motivo secreto para a fuga, após a falência. Vi-o 
confabulando com meu pai que lhe deu dinheiro com que de madrugada 
arribou da cidade. Muitas e muitas vezes perguntei a meu pai onde andava Lau. 
Meu pai mudava de conversa ou dizia não saber de seu paradeiro. Influências 
de Lau recebi muito feliz. Carecia disso que era bem do meu gosto, tanto que 
me avivava, bem cedo me armando pensamentos que nem cabiam em mim, 
tirando-me o sono, me fazendo leso naquela idade fagueira. Histórias, por 
exemplo, aprendi inúmeras e muitos medos, abusões de caiporas, pais-da-mata, 
lobisomens. Fiquei várias feitas febrento, não sei por que, delirando com 
bichos. Lau aconselhou a meu pai mezinhas poderosas que me curaram, e em 
minha convalescença me aproximou dos insetos. Vi que a cidade, as coisas, os 
campos, os caminhos, as flores e os monturos eram povoados por eles, os 
calorões, os friúmes, as bocainas, o Mundaú meu rio, os olhos dos meninos 
remelentos, as úlceras dos pedintes, o decomer, o vento e a saliva derramada.. 
(LIMA, 1953, p.102) 

 

É à influência de Lau que Jorge de Lima atribui, assim, a sua aspiração à poesia. 

Vale rememorar, portanto, a afinidade do soneto com as formas simples. Lima Lembra, 

desse modo, do amigo perdido, em momentos de febre; reconhece, pois, em tal 

personagem de sua mitologia pessoal, a imagem do alquimista, irremediavelmente 

associada à imagem do poeta que queria se tornar: 

 
Essa qualidade de leso que julgava não ser a do homem insano nem a do 
estrépido me assentou, por incluir-me numa penumbra fácil que me pareceu 
propícia à poesia – essa aspiração – transmitida por Lau, incutida em minha 
natureza por ele, em quem eu via o alquimista, sim o alquimista, o alquimista. 
Eu sabia que os alquimistas viviam com invenções, sem parar, com leseiras de 
descobertas, de começar sempre, de mudanças constantes, e me lembrava de 
Lau leso, maginando, sem ligar lucros de seu bazar, falindo, nem sei em que 
bolava ele. 
(LIMA, 1953, p.136) 

 

É interessante, nesse sentido, notar como a censura do professor do Liceu de 

Maceió marca a poesia do neófito Jorge de Lima com uma estranheza análoga ao trauma. 

Um trauma que se define pela restrição da métrica, a qual é reapropriada, logo em seguida 

como instrumento de evocação da sabedoria popular e nômade, representada pelo amigo 

Lau. Uma figura fugitiva, avesso da disciplina escolar, da rigidez parnasiana. O domínio 

da métrica, neste momento, funde-se à fuga, à revolta, ao despojamento e ao mistério. O 

elemento reprimido, tanto na artificialidade da versificação parnasiana do Jorge de Lima 

dos XIV Alexandrinos quanto na verve “acadêmica” do modernismo do poeta, analisada 

com argúcia por Mário de Andrade, emerge totalmente no Livro de sonetos.  
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Obviamente, ao retomar o vivido na narrativa de suas Memórias, Jorge de Lima 

tratou de inserir o funileiro em sua mitologia pessoal. Trata-se de uma expropriação do 

parnaso pela percepção rítmica superior advinda da cultura popular, da brasilidade 

nômade de Lau. A figura do funileiro remete, assim, para o drama da 

visibilidade/invisibilidade do Livro de sonetos. Do mesmo modo, essa é a energia 

subterrânea que preside a dicotomia entre metro cósmico e metro em fluxo; o conflito 

entre identidade e devir, integridade e desagregação. 

O cerne da questão encontra-se, talvez, considerando toda a carga traumática 

evocada pela dicotomia metro e verso livre no modernismo, numa simples equação: o 

rigor da forma que leva Jorge de Lima ao ápice de suas possibilidades expressivas deve-

se, na verdade, não ao domínio da métrica parnasiana, mas à percepção, por parte do 

poeta, de que existe um domínio métrico-rítmico superior, que remonta à ingenuidade das 

formas simples, da “madrugada das formas poéticas”, ao seu poder evocativo, dos quais 

o metro clássico é apenas uma sombra decaída, desprovida da experiência da unidade. O 

Verbo confina com a pureza e ingenuidade dos lesos, assim como o Espírito Paráclito 

inspirara com suas línguas de fogo homens que, aparentemente, não possuíam o “dom da 

palavra”.   

Para além do espontâneo ou do calculado, a experiência da métrica no Livro de 

sonetos dá a conhecer energias proliferativas e instigantes, capazes de colocar em 

evidência, a cada leitura, a beleza e a irradiação da poesia de Jorge de Lima. A fome de 

saber impressa em sua sonoridade fala, assim, ao coração do leitor – a música do eu 

limiano, em sua múltipla força rítmica, promove a continuidade de um imenso e 

indomável fluxo que pode sempre achar a possibilidade de alargar-se. É o amor pela 

palavra. Rompidos os portões do Parnaso, é justo que as crianças (mesmo asmáticas, 

amedrontadas ou distantes do amigo) encontrem, no sopro do brincar, a música nova nas 

ruínas. 

Não é à toa que o Livro de sonetos de Jorge de Lima começava, então, com uma 

peculiar paisagem portuária. O sujeito que aí se viu e configurou-se, de acordo com o que 

aqui se pretendeu mostrar, como a voz de uma aventura filosófica, erótica e poético-

teórica pela linguagem, contemplava, assim, suas próprias tensões entre partida e 

permanência: nessa tensão, em movimento ou parada, sua grande força é o sonho. Tal 

sujeito é um viajante. Sobre ele não é possível, então, afirmar com certeza se parte ou 

permanece no mesmo lugar, se apenas contempla a nave e seu funcionamento, ou se a 

domina e define sua direção. Sua aventura, em todo caso, é uma aventura de pensamento 
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e linguagem. Na linha das metáforas trágicas da condição do poeta feitas por Gottfried 

Benn, pode-se dizer que a experiência do sujeito nos sonetos limianos é como a aventura 

da imaginação de um condenado entre as paredes de uma solitária.  

Mas a solitária não é, nessa obscura metáfora, de maneira alguma, a cadeia de 

quatorze versos. As paredes sufocantes definem-se, na verdade, pelos limites lógicos e 

utilitários de uma sociedade cientificista, positivista e utilitarista, incapaz de admitir, 

mesmo no âmbito irrisório da instituição arte, qualquer forma de ruptura, qualquer indício 

de utopia que não se defina naqueles mesmos termos de uma racionalidade utilitarista e 

binária. Os tentáculos racionalistas, embora em sua desrazão característica, nas 

catástrofes conceituais em voga, impossibilitam, desde já, qualquer olhar para fora dos 

limites de uma linguagem. Aborta-se qualquer florescer de uma nova forma de vida. 

Todos os termos de uma fala em que a vida respire são, dessa maneira, imediatamente 

neutralizados, quando não simplesmente esmagados.  

Assim, o médico, artista plástico, escritor e político Jorge de Lima insere-se, de 

modo indubitável, numa realidade avessa aos aspectos mais emancipatórios da 

modernidade. Sendo parte dessa conjuntura, harmoniza-se fisiologicamente à ideologia 

do positivismo e à visão de mundo de tal ideologia diante da experiência brasileira. Isso 

não quer dizer que algo não possa escapar, na gênese constante e mútua do dionisíaco no 

apolíneo e vice versa. À época do Livro de sonetos, a ideia de modernidade, vale lembrar, 

já caducava, neutralizada e/ou institucionalizada no seio da sociedade patriarcal, 

bacharelesca e mentalmente limitada. As aspirações utópicas do modernismo brasileiro 

encontram-se sangrando na “Elegia de Abril” (ANDRADE, 1972) de Mário de Andrade. 

Drummond, após a abertura de Rosa do povo protesta sua rosa das trevas. O cotidiano 

tributável, matéria diária da vida, erige-se, agora, no academismo anti-modernista dos 

novíssimos da Geração de 45.  

Numa desoladora paisagem tem-se a imitação cósmica e o desejo de autoridade 

da palavra-conforme-pensamento a louvar o signo e a simetria. O fetiche parnasiano 

renasce num academicismo da dificuldade e da tradição sobre os trabalhadores ombros 

do talento individual. Há recorrência do motivo do mar e das condições privilegiadas do 

porto. Mas nada de novo no front. A sanha de essência já sonha com os fósseis teóricos 

em que se tornarão os textos estruturalistas. Orfeu é ultrapassadista. O parnaso, embora 

sonhe com mimosidades marmóreas, é impotente, masturbatório e pornográfico. Imoral, 

diria Georges Bataille. Ama as ninfas, cocotes pálidas de estrangeira proveniência. Tudo 
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que é romântico, na condição de sinônimo de incorporação da poesia à vida, torna-se 

também sinônimo de atraso: para banir a vida e especializar a poesia. 

Este foi um trabalho sobre métrica. Na medida do verbo, o que se buscou foi, em 

suma, a liberdade da palavra e a possibilidade de dizer, fugindo dos territórios marcados 

e repetidores do mesmo. Daí o tom exacerbado com que, algumas vezes, são abordados 

teóricos e críticos fundamentais para este trabalho. Que a insolência seja entendida como 

veneração ao pensamento vivo. Como afirma Peter Bürger em Teoria da vanguarda 

(2008), toda leitura de uma obra histórica é, de um modo ou de outro, produto do tempo 

do intérprete. É bem provável, também, que o suposto parnaso alvo de diatribes neste 

trabalho não passe de uma hipóstase. Do mesmo modo, os poetas da Geração de 45 

merecem, como se sabe, exame detalhado (talvez atendam aqui à projeção de outros 

fantasmas). Delírio, entretanto, não é o vazio utópico de uma conjuntura intelectual e 

social que talvez tenha entregado o horizonte de bandeja à regressividade destrutiva da 

palavra apartada da vida. Nem é delírio a falsa diversidade que grassa no oco de uma 

dominação generalizada a suprimir todo e qualquer espaço para que se pense os 

imperativos da vida e da salvação do belo planeta que está a ser destruído. Diria Valéry 

(2011) que tudo isso é uma forma de autobiografia. 

Nesse sentido, procurou-se dizer que nenhuma forma é, a rigor, fixa. Dentro de 

uma aparente regularidade pode-se encontrar variações inumeráveis. Do mesmo modo, 

no vir a ser daquilo que se forma, que busca a corporeidade no seu movimento diante do 

real, encontra-se uma indefinibilidade inominável. Sempre por nascer: de um viés 

oriental, budista, por exemplo, é fácil notar que as formas são ilusórias. “A assimetria é 

juventude” diria René Char132: todo estilo literário precisa do frescor de sua própria lei a 

florescer no caos. Também o estilo pode captar o poema infinito da linguagem. De um 

soneto, ode ou elegia a outro tem-se uma súbita ligação dada pela prosa e pelo ritmo da 

vida. Os estilos e sistemas que vão e vêm, constroem-se e destroem-se, constituem lances 

do fluxo da moeda mental com que a pessoa humana negocia com a natureza, a realidade, 

o pensamento. É do cotidiano das mãos e da voz que nascem as ideias de forma e estilo. 

Pedaços de ritmo. Audição. Movimentos da linguagem. História.  

Este trabalho teve como objetivo mostrar como um sujeito poético, enredado pelas 

condições mentais de seu tempo e pelas suas próprias limitações como ser histórico, pôde 

encontrar numa concepção medida de poesia a medida de um mundo em que habitasse. 

 
132 “Allegeance”. In: CHAR, René. Fureur et mystère. Nrf Paris Gallimard: 1962.  
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Um lugar comum, no sentido de lugar de todos, onde pudesse aprender e dizer o que trazia 

de seus abismos a outros poetas. Tal pode ser o legado de Jorge de Lima: a força de sua 

poesia como pedra alquímica para o eterno retorno da palavra. Espera-se, assim, que este 

trabalho gere questões em torno da poesia limiana, questões que contribuam para que se 

pense os limites da letra enquanto a poesia vaga pelos lumes do logos. 

O que não se deve esquecer, contudo, é que a musa limiana, sim, a infanta defunta, 

acaba, no Livro de sonetos, por ser ressuscitada pelo sujeito-poeta. Sim. Ela, que é a 

“porta da vida para os sem-sossego”, é partilhada, pois, pelo sujeito a desejar trégua das 

categorias dualistas que impedem a vida e o pensamento. A poesia é, assim, a trégua 

possível, o lugar do encontro. Se sois poeta133, Jorge de Lima, provavelmente, terá para 

vós ainda uma rosa: 

 
Essa infanta boreal era a defunta 
em noturna pavana sempre ungida, 
colorida de galos silenciosos, 
extrema-ungida de óleos renovados. 
 
Hoje é rosa distante prenunciada, 
cujos cabelos de Altair são dela; 
dela é a visão dos homens subterrâneos, 
consola como chuva desejada. 
 
Tendo-a a insônia dos tempos despertado, 
ontem houve enforcados, hoje guerras, 
amanhã surgirão campos mais mortos. 
 
Ó antípodas, ó polos, somos trégua, 
reconciliemo-nos na noite dessa 
eterna infanta para sempre amada. 
(LIMA, 1999, p.502) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
133 “Somos todos poetas” é o título de um dos poemas de Murilo Mendes.  
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