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 E a sós 

No bandolim do tempo 

Vou sorvendo a hora 

 

Hilda Hilst 
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RESUMO 

 

Nesta Dissertação, faz-se uma reflexão sobre o conceito de cultura e seus desdobramentos a 

partir do entendimento das formas simbólicas, e busca-se situar a importância da produção 

literária da escritora Hilda Hilst (1930 ─ 2004) no cenário da literatura brasileira 

contemporânea, assim como se investiga o uso de intertextos na obra Júbilo, memória, 

noviciado da paixão, na qual Hilda Hilst estabelece relações de sentido mediante o contato 

com outros textos, emergindo, assim, o caráter dialógico e intertextual de sua escritura lírica. 

Este estudo abarca um quadro teórico diversificado e interdisciplinar, que abrange as 

reflexões de Octavio Paz (2012), acerca de poesia; de Mikhail Bakhtin (2000), de Cristovão 

Tezza (2003), de Júlia Kristeva (2005) e de Tiphaine Samoyault (2008), acerca do dialogismo 

e da intertextualidade, e de Clifford Geertz (1989), Roque de Barros Laraia (1997) e John B. 

Thompson (1995) no que se refere à cultura. 

 

Palavras-chave: Cultura. Intertextualidade. Dialogismo. Poesia. Hilda Hilst. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents a reflection on the concept of culture and the way it unfolds, from the 

understanding of symbolic forms, and a search for checking the relevance of the literary 

production of the writer Hilda Hilst (1930 - 2004) in contemporary Brazilian literature 

scenery. It also presents the use of intertexts in the work Joy, memory, Novitiate of Passion, in 

which Hilda Hilst establishes sense relations through the contact with other texts, emerging, 

thus, the dialogical and intertextual character of her lyricist writing. This study also 

encompasses a varied and interdisciplinary theoretical frame which comprises reflections of 

Octavio Paz (2012) on poetry; of Mikhail Bakhtin (2000), Cristóvão Tezza (2003), Júlia 

Kristeva (2005) and Tiphaine Samoyault (2008), about dialogism and intertextuality, and of 

Clifford Geertz (1989), Roque de Barros Laraia (1997) and John b. Thompson (1995), where 

culture is regarded. 

 

Keywords: Culture. Intertextuality. Dialogism. Poetry. Hilda Hilst. 
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Não quero ser triste 

Como um poeta que envelhece 

Lendo Maiakovski 

Na loja de conveniência 

 

Zeca Baleiro 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Analisar uma das obras da poética de Hilda Hilst (1930 ─ 2004) é lançar-se em um 

projeto audacioso, é um mergulho em águas profundas, que faz emergir quem somos na 

essência ─ sem máscaras nem mediações ─, que faz, ainda, com que transitemos por mundos 

povoados de figuras mitológicas, de amores não correspondidos, de paixões flamejantes, de 

morte, mas, principalmente, de vida! ─ “o vermelho da vida” (HILST, 2003a, p. 47). Uma 

existência que não se pretende angelical, asséptica, morna e, sim, como toda poesia hilstiana, 

intensa, dilacerante, febril, porque, para a poeta, não existiu meio termo, posto que ela, a 

mulher Hilda Hilst, entregou-se à vida sem reservas e isso se reflete em sua obra. Nesse 

contexto, debruçar-se sobre uma das obras da poética dessa escritora é entregar-se ao estudo 

da imagem, do signo, do dialogismo e da intertextualidade. É deixar-se impregnar de lirismo 

(“Embriaguez da vontade, Túlio, / sangue buscando a veia / é o que me faz perpétua/ estrela 

sobre a testa / e de poesia plena / vou te buscando imensa”) (HILST, 2003a, p. 95).  

É a essa poesia plena que o poeta mexicano Octávio Paz (2012) convida-nos, ao 

defini-la ─ a poesia ─ como conhecimento, salvação, poder, abandono, uma operação capaz 

de mudar o mundo. Ao considerar a atividade poética revolucionária por natureza. Ao 

esclarecer que, como exercício espiritual, é um método de libertação interior, pois a poesia 

revela este mundo, ao criar outro; é o pão dos escolhidos, alimento maldito que isola e une; 

um convite à viagem; um retorno à terra natal. Abrange inspiração e respiração; é um diálogo 

com a ausência.  

À guisa de elucidar o dizer poético, Octávio Paz (2012) infere, ainda, que a poesia não 

se sente: se diz; que a maneira própria de sentir a poesia é dizê-la; que todo dizer é sempre um 

dizer de algo, um falar disso e daquilo; que, nesse sentido, o dizer poético não difere, nesse 

aspecto, das outras maneiras de falar; que o poeta fala das coisas que são suas e do seu 

mundo, mesmo que nos fale de outros mundos. Nesse contexto, Octavio Paz (2012) postula 

que, ao mesmo tempo, e com as mesmas palavras, o poeta diz outra coisa: revela o homem. 

Essa revelação é o significado último de todo poema e quase nunca é dita de maneira 

explícita, mas é o fundamento de todo dizer poético, posto que nas imagens e ritmos 

transpareçam, com maior ou menor nitidez, uma revelação que não se refere mais àquilo que 

as palavras dizem, mas a algo anterior e no qual se apoiam todas as palavras do poema: a 

condição última do homem, esse movimento que o lança para frente sem cessar, sempre 

conquistando novos territórios que viram cinzas quando são tocados, num renascer e morrer e 

renascer contínuos. 
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De forma análoga, e tendo em vista que “o poema nos revela o que somos e nos 

convida a ser o que somos” (PAZ, 2012, p. 49), a poética de Hilda Hilst tem muito a nos 

revelar, posto que é permeada pela palavra incessantemente trabalhada, a qual, em contato 

com o Outro, assume múltiplos significados que subjazem a ela. 

Complementarmente, é importante sublinhar que, segundo Octávio Paz (2012), o 

poema é uma obra sempre inacabada, sempre disposta a ser completada e vivida por um novo 

leitor. Esclarece que a novidade dos grandes poetas da Antiguidade consiste na sua 

capacidade de serem outros sem deixar de serem eles mesmos. Assim, aquilo de que o poeta 

fala (o isso e o aquilo: a rosa, a morte, a tarde ensolarada, o assalto às muralhas, a reunião dos 

estandartes) transforma-se, para o leitor, naquilo que está implícito em todo o dizer poético e 

que é o núcleo da palavra poética: a revelação de nossa condição e sua reconciliação consigo 

mesma. O autor pontua, ainda, que essa revelação não é um saber de algo ou sobre algo, pois 

nesse caso a poesia seria filosofia; e, sim, um efetivo voltar a ser aquilo que o poeta revela 

que somos; por isso não se apresenta como um juízo: é um ato só explicável por si mesmo e 

que nunca assume uma forma abstrata. Discorre que não é uma explicação da nossa condição, 

mas uma experiência em que a nossa condição, ela mesma, se revela ou se manifesta e é 

também por isso que está indissoluvelmente ligada a um dizer concreto sobre isto ou aquilo. 

Sob essa ótica, Octávio Paz (2012) afirma que a experiência poética ─ original ou derivada de 

leitura ─ não nos ensina nem nos diz nada sobre a liberdade: é a própria liberdade se 

expandindo para tocar em algo e assim realizar, por um instante, o Homem.  

Cabe registrar que o estudo a ser desenvolvido nesta Dissertação está balizado na 

hipótese de que a escritora Hilda Hilst emprega, em algumas de suas escrituras poéticas, o uso 

de intertextos, e, a partir disso, esta pesquisa focar-se-á neste objetivo central: identificar se há 

relação dialógica entre as poesias contidas na obra Júbilo, memória, noviciado da paixão e 

textos externos a elas. Com esse intuito, o corpus de pesquisa abrange seis poemas (Cantos 

VIII e X do capítulo O poeta inventa viagem, retorno, e sofre de saudade; Canto I do capítulo 

Ode descontínua e remota para flauta e oboé. De Ariana par Dionísio; Canto IX, do capítulo 

Árias Pequenas. Para Bandolim e cantos IV e XIII do capítulo Poemas aos homens do nosso 

tempo). 

A metodologia contempla a pesquisa bibliográfica, em que o processo de investigação 

é de natureza indutiva, estabelecendo-se a base deste estudo em referencial teórico 

diversificado e interdisciplinar, especialmente, nos estudos de Mikhail Bakhtin (2000), de 

Julia Kristeva (2005), de Tiphaine Samoyault (2008) e de Cristovão Tezza (2003), no que 

tange ao dialogismo e à intertextualidade. Já, em se tratando de cultura, esta investigação foi 
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balizada pelas teorias de Clifford Geertz (1989), Roque de Barros Laraia (1997) e John B. 

Thompson (1995). 

Salienta-se, ainda, que esta pesquisa justifica-se em razão de que a obra de Hilda Hilst 

ainda tenha sido pouco estudada, embora já haja maior número de Dissertações e de Teses 

que se voltem para a obra hilstiana. Segundo o crítico literário Alcir Pécora (2010), há 

também pouca crítica abrangente e esclarecedora a respeito, conquanto cresça o número de 

leituras benfeitas de textos particulares. Cumpre registrar, igualmente, que a imagem pública 

da poeta preponderou sobre o conhecimento de sua obra, posto que amplificaram-se notícias 

sobre a pessoa civil da escritora, em detrimento do estudo aprofundado e consistente da obra 

hilstiana ─ uma obra multifacetada, em que coadunam o fazer poético perpassado por 

símbolos; a linguagem hermética; a palavra lapidada, transmutada, (re)significada, em busca 

do Outro, que a apanhe, que dela se aproprie e a desnude; decifrando-a. Em face dessas 

considerações, esta Dissertação contribuirá para o entendimento da caleidoscópica poética 

hilstiana e de seus possíveis intertextos. 

No que tange à obra Júbilo, memória, noviciado da paixão (2003a), está cimentada, 

ali, numa linguagem hermética, e igualmente lírica, a representação por meio da arte, em que 

o fazer poético é perpassado por símbolos, por imagens; e, nesse processo, a poesia 

corporifica-se como expressão artística. Nessa perspectiva, o poeta contemporâneo Octavio 

Paz (2012) assegura que elementos materiais, (tais como: a pedra da estátua, o vermelho do 

quadro, a palavra do poema) não são pura e simplesmente pedra, cor, palavra: encarnam algo 

que os transcende e os transpassa; sem que com isso percam seus valores primários, seu peso 

original; são também pontes que nos levam a outra margem, portas que se abrem para outro 

mundo de significados inexprimíveis pela mera linguagem; por ser ambivalente, a palavra 

poética é plenamente o que é ─ ritmo, cor, significado ─ e, também, é outra coisa: imagens; e 

essa segunda característica, ser imagens, e o estranho poder que elas têm de suscitar algo no 

ouvinte, ou no espectador, é que faz de todas as obras de arte poemas (PAZ, 2012). 

Resumidamente, nesta Dissertação, refletir-se-á sobre o conceito de cultura e sobre 

seus desdobramentos, a partir do entendimento das formas simbólicas; bem como se buscará 

compreender a importância do dialogismo no âmbito do texto. Cumpre observar, ainda, que se 

objetivará uma análise bem feita dos poemas deste corpus, mergulhando-se no subterrâneo 

dos versos e das dicções poéticas, a fim de lançar-se luz à hermética linguagem que perpassa 

esta lírica. 

O caminho que aqui se irá percorrer, centrar-se-á, primeiramente, no conceito de 

cultura e nos desdobramentos que dele advêm. Passar-se-á, em seguida, ao estudo do 
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dialogismo e da intertextualidade.  Após, debruçar-se-á sobre a trajetória intelectual da 

escritora Hilda Hilst; far-se-á, igualmente, alguns apontamentos biográficos acerca da autora, 

com a posterior análise dos poemas pertencentes ao corpus desta Dissertação e, por último, 

tecer-se-á algumas considerações finais.
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                                                                                      A paixão de dizer 

 

                                                    Esse homem, ou mulher, está grávido de muita gente.      

                                                    Gente que sai por seus poros. Assim mostram, em figuras      

de barro,  os  índios  do Novo  México:  o narrador,  o que 

conta a memória, coletiva, está todo brotado de pessoinhas. 

 

Eduardo Galeano 
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2 CONCEITO DE CULTURA E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

Este capítulo versa sobre cultura e discutem-se diferentes conceitos a partir da visão 

semiótica adotada por Clifford Geertz (1989) e por John B. Thompson (1995). Enfoca, 

igualmente, os estudos do antropólogo Roque de Barros Laraia (1997). Consta, também, de 

uma breve abordagem sobre literatura, buscando reaproximá-la da cultura, posto que é obra de 

arte, e nessa perspectiva, uma representação cultural. 

Conceituar cultura remete ao cipoal de significados e de (re)significados que dela 

emergem. Em razão disso, depreende-se que um dos principais vetores para seu entendimento 

é considerar o ângulo pelo qual se analisa a cultura. Nessa esteira, o conceito defendido pelo 

antropólogo Clifford Geertz tem como fio condutor a interligação entre os elementos 

simbólicos e a interpretação do que significam, visto que afirma: 

 

O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam 

demonstrar, é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o 

homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo 

a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência 

experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do 

significado (GEERTZ, 1989, p. 4). 

 

Sob esse prisma, o ponto global da abordagem semiótica de cultura é ganhar acesso ao 

mundo conceptual, no qual vivem os sujeitos ─ em outros termos, é pensar a cultura a partir 

do papel das formas simbólicas na vida humana. Cumpre assinalar, também, que esse 

conceito possibilita inferir que as teias de significados às quais Geertz se refere são os códigos 

sociais, os comportamentos, as convenções, em que o homem interage a partir da 

interpretação desses símbolos; e, de um modo mais abrangente, depreende a sua visão de 

mundo, por meio da ressignificação simbólica; da representação.  

Clifford Geertz (1989) também alerta para a importância do comportamento ao 

afirmar: 

 

Deve atentar-se para o comportamento, e com exatidão, pois é através do fluxo do 

comportamento ─ ou, mais precisamente, da ação social ─ que as formas culturais 

encontram articulação. Elas encontram-na também, certamente, em várias espécies 

de artefatos e vários estados de consciência (GEERTZ, 1989, p. 16). 

 

Permanecendo nesse prisma, Geertz (1989) postula que, se a interpretação 

antropológica está construindo uma leitura do que acontece, então, divorciá-la do que 
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acontece ─ do que, nessa ocasião ou naquele lugar, pessoas específicas dizem, o que elas 

fazem, o que é feito a elas, a partir de todo o vasto negócio do mundo ─ é divorciá-la das suas 

aplicações e torná-la vazia. Esclarece que uma boa interpretação de qualquer objeto ─ um 

poema, uma pessoa, uma história, um ritual, uma instituição, uma sociedade ─ leva-nos ao 

cerne do que nos propomos interpretar (GEERTZ, 1989). 

Ainda em relação à importância das formas simbólicas, Geertz (1989) recupera que a 

posição que adota tem sido a de tentar resistir ao subjetivismo, de um lado, e ao cabalismo de 

outro, de tentar manter a análise das formas simbólicas tão estreitamente ligadas quanto 

possível aos acontecimentos sociais e a ocasiões concretas, o mundo público da vida comum, 

e organizá-la de tal forma que as conexões entre as formulações teóricas e as interpretações 

descritivas não sejam obscurecidas. (GEERTZ, 1989). 

Dando continuidade a essas reflexões, o antropólogo pontua que: 

 

De outro lado, também não me impressionaram as alegações de que as linguísticas 

estruturais, a engenharia da computação, ou qualquer outra forma avançada de 

pensamento possibilitar-nos-á compreender os homens sem conhecê-los. Nada 

ocorrerá mais para o descrédito de uma abordagem semiótica da cultura do que 

permitir que ela deslize para uma combinação de intuição e alquimia [...] (GEERTZ, 

1989, p. 21). 

 

Nessa esteira, para Geertz (1989), o essencial é conhecer o homem ─ no que os 

estudos antropológicos assumem papel importante ─ e uma das maneiras de se chegar a esse 

conhecimento seria o estudo das formas simbólicas, as quais perpassam as relações dos 

sujeitos. 

Percorrendo-se esse caminho reflexivo, cabe assinalar aqui as percepções de Geertz 

(1989) acerca das formas simbólicas e da antropologia interpretativa. 

 

Olhar as dimensões simbólicas da ação social ─ arte, religião, ideologia, ciência, lei, 

moralidade, senso comum ─ não é afastar-se dos dilemas existenciais da vida em 

favor de algum domínio empírico de formas não-emocionalizadas; é mergulhar no 

meio delas. A vocação essencial da antropologia interpretativa não é responder às 

nossas questões mais profundas, mas colocar à nossa disposição as respostas que 

outros deram ─ apascentando outros carneiros em outros vales ─ e assim incluí-las 

no registro de consultas sobre o que se falou [...] (GEERTZ, 1989, p. 21). 

 

Nesse sentido, cumpre sublinhar que a antropologia interpretativa tem papel 

importante na compreensão do homem. E pode-se entrever aqui o valor dos estudos 

etnográficos. 
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Ainda sobre cultura e sobre a importância das formas simbólicas, Geertz (1989) 

postula que: 

 

A percepção de cultura como “mecanismo de controle” inicia-se com o pressuposto 

de que o pensamento humano é basicamente tanto social como público ─ que seu 

ambiente natural é o pátio familiar, o mercado e a praça da cidade. Pensar consiste 

não nos “acontecimentos da cabeça” (embora sejam necessários acontecimentos na 

cabeça e em outros lugares para que ele ocorra), mas num tráfego entre aquilo que 

foi chamado por G. H. Mead1 e outros símbolos significantes ─ as palavras, para a 

maioria, mas também gestos, desenhos, sons musicais, artifícios mecânicos, como 

relógios, ou objetos naturais, como joias ─ na verdade, qualquer coisa que esteja 

afastada da simples realidade e que seja usada para impor um significado à 

experiência. Do ponto de vista de qualquer indivíduo particular, tais símbolos são 

dados, na maioria das vezes espontaneamente e com facilidade, mas sempre com o 

mesmo propósito: para fazer uma construção dos acontecimentos através dos quais 

ele vive, para auto-orientar-se “no curso corrente das coisas experimentadas” 

(GEERTZ, 1989, p. 33). 

 

Dessas reflexões emerge que as formas simbólicas são referências importantes de que 

os sujeitos dispõem para se orientarem, para atribuírem sentido à própria existência. Em 

outros termos, “o homem precisa tanto de tais fontes simbólicas, de iluminação para encontrar 

seus apoios no mundo porque a qualidade não-simbólica constitucionalmente gravada em seu 

corpo lança uma luz muito difusa” (GEERTZ, 1989, p. 33). 

Resumidamente, assinala-se aqui que, para Geertz (1989), a cultura não é um poder, 

ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as 

instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritos 

de forma inteligível – descritos com densidade. 

Já, para conceituar cultura, o antropólogo Roque de Barros Laraia (1997) adota a visão 

metafórica da lente, alicerçado no que escreveu Ruth Benedict “[...] a cultura é como uma 

lente através da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes 

diversas e, portanto, têm visões desencontradas das coisas” (BENEDICT apud LARAIA, 

1997, p. 69). 

Chancelado por essa afirmação, Laraia (1997) esclarece que o modo de ver o mundo, 

as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e mesmo as 

posturas corporais são assim produtos de uma herança cultural, isto é, o resultado da operação 

de determinada cultura. Em face desse raciocínio, o antropólogo afirma, ainda, que podemos 

entender que sujeitos de culturas diferentes podem ser facilmente identificados por uma série 

de características, tais como o modo de agir, de vestir, de caminhar, de comer, sem mencionar 

                                                           
1 Filósofo americano, cujos estudos foram balizadores tanto para a sociologia, como para a psicologia social. 
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a evidência das diferenças linguísticas, o fato de mais imediata observação empírica 

(LARAIA, 1997). 

Sob essa ótica, é possível afirmar que essa visão metafórica de lente possibilita que se 

tenha um olhar esclarecedor sobre o conceito de cultura, uma vez que permite depreender que 

é a partir de como vê o mundo que o indivíduo estabelecerá seus valores, suas crenças, suas 

ideologias, seus costumes, seus rituais, e que a cultura condiciona esse olhar. Percebe-se, 

ainda, que a pluralidade cultural ratifica que essa visão de mundo é construída de diversos 

ângulos, a partir de formas simbólicas distintas; sendo assim, cada cultura deve ser legitimada 

e respeitada. 

Depreende-se, assim, que o sujeito produz símbolos para construir a realidade ─ seja 

individual ou coletivamente ─ e que a literatura também atua como forma simbólica, haja 

vista que é arte; e, nesse sentido, ela é representação, é discurso, é cultura e que, como cultura, 

a literatura recria a realidade, por meio de uma supra realidade ─ em que a linguagem verbal 

surge como principal vetor ─; posto que é linguagem, é impossível dissociar a literatura da 

cultura e do poder simbólico constituído pelas palavras. 

Dando continuidade aos conceitos de cultura, cumpre registrar que, para Thompson 

(1995), o estudo dos fenômenos culturais pode ser pensado como o estudo das maneiras como 

expressões significativas de vários tipos são produzidas, construídas e recebidas por 

indivíduos situados em um mundo sócio histórico. Nesse sentido, considera que o conceito de 

cultura remete a uma variedade de fenômenos e a um conjunto de interesses que são, hoje, 

compartilhados por estudiosos de diversas disciplinas ─ que comporta a sociologia, a 

antropologia, a história e a crítica literária. Ao analisar historicamente a evolução do 

significado da palavra cultura, ele infere que, derivada do termo latino cultura, o conceito 

adquiriu presença significativa em muitos idiomas europeus no início do período moderno. 

Esclarece que os primeiros usos nessas línguas preservaram algo do sentido original de 

cultura, cujo significado era, basicamente, o cultivo ou o cuidado de alguma coisa, como, por 

exemplo, grãos ou animais. Declara, ainda, que somente a partir do início do século XVI, esse 

sentido original migrou da esfera agrícola para o processo do desenvolvimento humano; em 

outras palavras, do cultivo de grãos para o cultivo da mente. Ao dar continuidade a essa 

análise histórica do conceito de cultura, Thompson (1995) esclarece que, a partir do final do 

século XIX, com o reconhecimento da antropologia com status de ciência, esses conceitos 

deram lugar a concepções antropológicas de cultura, das quais distingue duas, denominadas 

de concepção descritiva e de concepção simbólica. Nesse sentido, a concepção descritiva de 
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cultura abarca um variado conjunto de valores, de crenças, de costumes, de convenções, de 

hábitos e de práticas características de uma sociedade específica ou de um período histórico. 

Dessa forma, essa concepção prioriza o que é inerente a uma determinada sociedade ─ as 

crenças, por exemplo, ─ que são adquiridas pelo indivíduo e transmitidas de geração a 

geração e que passam a distinguir esse grupo de outros e, em decorrência disso, lhes atribui 

identidade.  

Dando continuidade a essas reflexões, cabe assinalar o que Thompson (1995) pontua 

sobre as formas simbólicas. 

 

De acordo com essa concepção, os fenômenos culturais podem ser entendidos como 

formas simbólicas em contextos estruturados; e a análise cultural pode ser pensada 

como o estudo da constituição significativa e da contextualização social das formas 

simbólicas (THOMPSON, 1995, p. 166). 

 

Essa definição remete à concepção simbólica defendida por Geertz, em que o 

antropólogo conceitua cultura a partir da semiótica, e tem seus estudos balizados pela 

interpretação das culturas, sob o viés dos significados e dos símbolos. Nessa ótica, Thompson 

(1995) declara que a abordagem interpretativa de Geertz sobre o estudo da cultura é de grande 

interesse, e que representa um desenvolvimento dentro da antropologia, que converge, em 

certos aspectos, com desenvolvimentos em outros pontos das ciências sociais e humanas.  

O sociólogo pontua que: 

 

Subjacente a esta abordagem está uma concepção de cultura que descrevi como 

“concepção simbólica”, e que pode ser caracterizada de maneira ampla como se 

segue: cultura é o padrão de significados incorporados nas formas simbólicas, que 

inclui ações, manifestações verbais e objetos significativos de vários tipos, em 

virtude dos quais os indivíduos comunicam-se entre si e partilham suas experiências, 

concepções e crenças (THOMPSON, 1995, p. 176). 

 

É importante sublinhar que a concepção de cultura defendida por Thompson (1995) é 

estrutural, haja vista a preocupação com os contextos e os processos nos quais as formas 

simbólicas estão inseridas. Nesse sentido, o sociólogo identifica cinco vetores nessas formas: 

o intencional, que remete à relação entre a intenção do sujeito-produtor e o significado da 

forma simbólica; o convencional, que considera os códigos coletivos de que o sujeito faz uso 

para atribuir sentido ao universo material e simbólico que o cerca; o estrutural, que analisa a 

estrutura de elementos e as relações presentes nas formas simbólicas; o referencial, em que as 

formas simbólicas representam algo e declaram alguma coisa sobre o objeto representado; e o 



22 

 

contextual que evidencia que “as formas simbólicas estão sempre inseridas em processos e 

contextos sócio históricos específicos dentro dos quais, e por meio dos quais, elas são 

produzidas, transmitidas e recebidas” (THOMPSON, 1995, p. 192). 

Depreende-se que a teoria de Thompson (1995) revisita os conceitos da concepção 

semiótica defendida por Geertz (1989). Sendo assim, elas convergem para importância de se 

estudar o papel das formas simbólicas, em razão de que é a partir delas que os sujeitos 

atribuem sentido ao mundo. 

Posto isso, cabem aqui algumas reflexões cujo objetivo é aproximar a literatura da 

cultura. Nesse sentido, urge registrar o que Carlos Reis (2001) postula a esse respeito. Para o 

estudioso, a literatura, enquanto obra de arte, representa simbolicamente a sociedade que a 

gerou, visto que envolve uma dimensão sociocultural, diretamente decorrente da importância 

que, ao longo dos tempos, ela tem tido nas comunidades que a reconheciam (e a reconhecem) 

como prática ilustrativa de certa consciência coletiva dessas sociedades (REIS, 2001). 

Peremptoriamente, literatura é arte, e, assim, é cultura também. É sabido que as 

manifestações literárias permearam as práticas humanas de diferentes grupos sociais e de 

diferentes culturas. Nesse sentido, a literatura difunde a cultura por meio da arte: as crenças, 

os valores, os mitos que coabitam determinado grupo social. Sob essa ótica, a literatura 

(re)cria a realidade, a partir do olhar axiológico de seu enunciador: o artista. 

Complementando esse raciocínio, cabe registrar que a arte é, de forma inequívoca, 

uma parte da cultura ─ entendida aqui em seu sentido antropológico. E que, por meio da arte, 

os sujeitos podem ampliar aquilo que são, uma vez que passam a ter outro olhar diante do 

mundo. A arte traz em si esse poder transformador, posto que faça emergir a sensibilidade que 

habita o subterrâneo do ser. 

Como encerramento desse capítulo, cabe sublinhar que a cultura, além de servir de 

mediadora na relação dos sujeitos com o mundo, igualmente investe os membros de 

determinada comunidade cultural de um sentimento de pertença. Ela surge como resposta aos 

desejos e às necessidades de diferentes grupos sociais, o que faz dela tão plural. 
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Tomo consciência de mim, originalmente, através dos outros: deles 

recebo a palavra, a forma e o tom que servirão para a formação 

original da representação que terei de mim mesmo. 

 

  Mikhail Bakhtin 
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3 O DIALOGISMO DE BAKHTIN E O TEXTO DENTRO DO TEXTO 

 

Neste capítulo, é abordado o conceito de dialogismo ─ ancorando-se em estudos do 

filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin (2000), bem como em reflexões do escritor Cristovão 

Tezza (2003). Debruça-se, também, sobre o conceito de intertextualidade, que é uma forma de 

dialogismo, a partir de postulações de Júlia Kristeva (2005) e de Tiphaine Samoyault (2008). 

O que se pretende aqui é uma discussão conceitual visando a identificar possíveis inter-

relações entre as ideias desses pensadores, a fim de que se tenha embasamento teórico para 

analisar os poemas que fazem parte do corpus desta Dissertação, em busca de marcadores 

intertextuais. 

 

3.1 O TEXTO SÓ GANHA VIDA EM CONTATO COM OUTRO TEXTO 

 

Refletir sobre intertexto requer que se reflita, primeiro, sobre dialogismo ─ este 

entrecruzamento de vozes ─ que caracteriza o enunciado, seja ele literário ou não, e que 

remete a um enunciado anterior, que, por sua vez, derivou-se de outro. Entretanto, é 

importante sinalizar que esse diálogo exige que cada leitor atribua sentido a ele a partir de seu 

repertório, em outras palavras, de sua história de leitura. Nesse contexto, Mikhail Bakhtin 

(2000) afirma que não há enunciado2 puro, nem poderia haver, e que qualquer enunciado 

(tanto oral como escrito) comporta elementos que se poderiam chamar técnicos, ou seja, o 

sistema da língua, de modo que tudo o que é repetitivo e reproduzível está nessa dimensão 

(BAKHTIN, 2000).  

 Entretanto, esse estudioso alerta que, ao mesmo tempo, cada enunciado, na 

perspectiva discursiva, é individual, único e irreproduzível, sendo nisso que reside seu sentido 

(seu desígnio, aquilo para o qual foi criado). É, com isso, que ele remete ao verídico, ao bem, 

à beleza, à história. Bakhtin (2000) destaca que, em relação a essa função, tudo o que é 

repetitivo e reproduzível é da ordem do meio, do material. O enunciado é o que não entra no 

âmbito linguístico e filosófico (BAKHTIN, 2000). 

Complementando essas reflexões, Mikhail Bakhtin pontua que “o acontecimento na 

vida do texto, seu ser autêntico, sempre sucede nas fronteiras de duas consciências, de dois 

sujeitos” (BAKHTIN, 2000, p. 333), ou seja, compreender é cotejar com outros enunciados e 

pensar num novo contexto. Por essa ótica, quando há o encontro entre dois enunciados ─ do 

                                                           
2 Bakhtin não emprega o termo texto, mas enunciado, tendo em vista sua perspectiva discursiva. 
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que está concluído e do que está sendo elaborado em relação ao primeiro ─, há o encontro de 

dois sujeitos, de dois autores (BAKHTIN, 2000). 

Outro fator a se considerar é o que se refere à interação verbal. Para Bakhtin (2012), a 

verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas 

linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua 

produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou 

das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. O 

estudioso ressalta, ainda, que o diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui senão uma 

das formas da interação verbal. Deve-se, contudo, compreender a palavra “diálogo” em um 

sentido amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face 

a face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. Bakhtin (2012) postula que o 

livro, ou seja, o ato de fala impresso, constitui igualmente um elemento da comunicação 

verbal, posto que ele é objeto de discussões ativas sob a forma de diálogo; e,  além disso, é 

feito para ser apreendido de maneira ativa, para ser estudado a fundo, comentado e criticado 

no quadro do discurso interior, sem contar as reações impressas, institucionalizadas, que se 

encontra nas diferentes esferas da comunicação verbal ─ críticas, resenhas, que exercem 

influência sobre os trabalhos posteriores, etc.. Além disso, o ato da fala sob a forma de livro é 

sempre orientado em função das intervenções anteriores, na mesma esfera de atividade, tanto 

as do próprio autor como as de outros autores: ele decorre, portanto, responde a alguma coisa, 

refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio, dentre outros 

aspectos (BAKHTIN, 2012). 

Nesse sentido, pode-se entrever a existência de, pelo menos, duas vozes, o que torna 

todo enunciado dialógico, uma vez que nele ressoa a voz do outro. Ainda em relação ao 

caráter dialógico do enunciado, Bakhtin (2000) enfatiza que:  

 

[...] um enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação verbal de uma dada 

esfera. As fronteiras desse enunciado determinam-se pela alternância dos sujeitos 

falantes. Os enunciados não são indiferentes uns aos outros nem são 

autossuficientes; conhecem-se uns aos outros, refletem-se mutuamente. São 

precisamente esses reflexos recíprocos que lhes determinam o caráter. O enunciado 

está repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados, aos quais está vinculado no 

interior de uma esfera comum da comunicação verbal. O enunciado deve ser 

considerado acima de tudo como uma reposta a enunciados anteriores dentro de uma 

esfera (a palavra “resposta” é empregada aqui no sentido lato): refuta-os, confirma-

os completa-os, baseia-se neles, supõe-nos conhecidos e, de um modo ou de outro, 

conta com eles (BAKHTIN, 2000, p. 316). 
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Relativamente a essas reflexões, é possível inferir que o enunciado não é criado a 

partir dele mesmo, mas se constrói na relação com o(s) outro(s). Fundamentalmente, pode-se 

perceber, sim, que, ao haver o entrecruzamento entre enunciados, emerge a linguagem em sua 

natureza social, perpassada por valores axiológicos. E que, nesse processo, os enunciados 

interpenetram-se, interinfluenciam-se. 

Nessa perspectiva, Bakhtin (2000) acrescenta que:  

 

[...] ver e compreender o autor de uma obra significa ver e compreender outra 

consciência: a consciência do outro e de seu universo, isto é, outro sujeito (um tu). A 

explicação implica uma única consciência, um único sujeito; a compreensão implica 

duas consciências, dois sujeitos. O objeto não suscita relação dialógica, por isso a 

explicação carece de modalidades dialógicas (outras que não puramente retóricas). A 

compreensão sempre é, em certa medida, dialógica (BAKHTIN, 2000, p. 338). 

 

É importante pontuar que compreender é fazer parte de um diálogo, pois a 

compreensão assume um caráter social ─ e não apenas individual ─, em que o leitor fará uso 

de sua história de leitura e de seu conhecimento de mundo para atribuir sentido ao enunciado. 

Ainda sob essa ótica, Bakhtin (2000) faz um contraponto e esclarece que compreender 

sem julgar é impossível, porque são duas operações inseparáveis: são simultâneas e 

constituem um ato total. Segundo o semioticista, a pessoa aproxima-se da obra com uma visão 

do mundo já formada, a partir de um dado ponto de vista ─ esta situação, em certa medida, 

determina o juízo sobre a obra ─, mas nem por isso permanece inalterada: ela é submetida à 

ação da obra que introduz algo novo. Bakhtin esclarece que somente nos casos de inércia 

dogmática é que nada de novo é revelado pela obra (o dogmatismo atém-se ao que já 

conhecia, não pode enriquecer-se). Compreender não deve excluir a possibilidade de uma 

modificação, ou até de uma renúncia, do ponto de vista pessoal, posto que o ato de 

compreensão supõe um combate, cujo móbil consiste numa modificação e num 

enriquecimento recíprocos (BAKHTIN, 2000). 

A partir disso, vale ressaltar a importância da relação dialógica entre os enunciados, 

que, ao entrecruzarem-se, possibilitam a ressignificação do discurso e que o dialogismo é 

princípio constitutivo da linguagem. Bakhtin (2000) enfatiza que a relação dialógica tem de 

específico o fato de não depender de um sistema relacional de ordem lógica (ainda que 

dialética) ou linguística (sintático-composicional). Avalia que ela só é possível entre 

enunciados concluídos, proferidos por sujeitos falantes distintos. Nesse sentido, Bakhtin 

(2000) destaca que, quando não há palavras, não há língua; portanto, não pode haver relação 

dialógica, posto que esta só possa estabelecer-se entre as coisas e as categorias lógicas 
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(conceitos, juízos, etc.). Ressalta que não pode estabelecer-se entre os elementos da língua, 

mas na perspectiva discursiva (BAKHTIN, 2000). 

Cumpre assinalar aqui que a relação dialógica é uma relação de sentido que se 

estabelece entre enunciados na comunicação verbal. Dois enunciados quaisquer, se 

justapostos no plano do sentido (não como objeto ou exemplo linguístico), entabularão uma 

relação dialógica; entretanto, esta é uma forma particular de dialogicidade não intencional 

(por exemplo, a reunião de diversos enunciados emanantes de diferentes cientistas e 

pensadores ao se pronunciarem, em várias épocas, sobre um dado problema). Assim, quando 

consideramos um enunciado com o intuito de análise linguística, abstraímos a sua natureza 

dialógica, consideramo-lo dentro do sistema da língua (a título de realização da língua) e não 

no grande diálogo da comunidade verbal (BAKHTIN, 2000). 

Peremptoriamente, a enunciação, sendo o produto da interação de, no mínimo, dois 

indivíduos, não pode ser subtraída de seu caráter social. Sobre isso, Bakhtin (2012) infere que 

qualquer que seja o aspecto da expressão-enunciação considerado, ele será determinado pelas 

condições reais da enunciação em questão, ou seja, pela situação social mais imediata. Assim, 

a palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor e variará de 

acordo com os fatores sociais envolvidos nesse processo. O pensador reconhece que não pode 

haver interlocutor abstrato, uma vez que não se teria linguagem comum com tal interlocutor, 

nem no sentido próprio nem no figurado. Bakhtin (2012) esclarece que essa orientação da 

palavra em função do interlocutor tem uma importância muito grande e que toda palavra 

comporta duas faces, isto é, ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém como 

pelo fato de que se dirige a alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do 

interlocutor e do ouvinte. Mikhail Bakhtin infere, ainda, que toda palavra serve de expressão a 

um em relação ao outro; que é através da palavra que o sujeito se define em relação ao outro, 

em última análise, em relação à coletividade (BAKHTIN, 2012). 

É possível entrever nessas postulações que, para Bakhtin, a voz do sujeito enunciador 

não é a protagonista nesse processo, o que passa a ser relevante são as vozes sociais, posto 

que o enunciado só ganha sentido a partir da inter-relação com outros enunciados de outros 

sujeitos sociais. 

Permanecendo nessa esteira, é importante reproduzir as reflexões de Bakhtin acerca da 

palavra:  

 

[...] a língua, a palavra, são quase tudo na vida do homem. Essa realidade polimorfa 

e onipresente não pode ser da competência apenas da linguística e ser apreendida 
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apenas pelos métodos linguísticos. O objeto da linguística é tão-somente o material e 

os recursos da comunicação verbal, e não a própria comunicação verbal ─ o 

enunciado, em sua essência, a relação (dialógica) que se estabelece entre os 

enunciados, as formas da comunicação verbal e os gêneros do discurso (BAKHTIN, 

2000, p. 346). 

 

Infere-se, uma vez mais, que o dialogismo bakhtiniano está perpassado pela 

valorização do discurso ─ principalmente do discurso de outrem ─; pelo poder do enunciado; 

pelo reconhecimento da língua como um valor social e, por isso mesmo, dialógico. 

Para Cristovão Tezza (2003), Bakhtin se detém em investigar o difícil caminho do 

enunciado em direção ao seu objeto, um percurso que é parte integrante do momento verbal. 

Esse caminho jamais é inocente. Acrescenta, ainda, que: 

 

Esse percurso é universal, diga-se de princípio a palavra que aqui se escreve, a que 

se lê, a que se ouve na esquina, a meramente pensada entre um passo e outro, o 

grito, o sussurro, todas elas encontram um objeto, nos seus momentos verbais, 

saturado de intenções multifacetadas, imersas na história concreta. O objeto não é 

um dado morto, em si, virgem, à espera da minha palavra também virgem; ele já está 

presente na minha voz, vivido e corroído pela pátina das ideias, das intenções, de 

tudo que já se disse direta e indiretamente sobre ele, e essa rede tensa de espaço, de 

tempo e de valor recobre o seu lugar nessa floresta valorativa. Bakhtin chamará a 

esse fenômeno “dialogicidade interna” [...] (BAKHTIN, apud TEZZA, 2003, p. 

263). 

 

Nesse sentido, Tezza (2003) esclarece que Bakhtin lembra que essa dialogicidade não 

se confunde com o conceito tradicional de “diálogo”, compreendido apenas como “uma forma 

composicional da construção do discurso” (TEZZA, 2003, p. 264). Em outros termos, o 

discurso que apenas se contrapõe, em bloco, a outro discurso, de forma monologizada. O 

estudioso esclarece que, para Bakhtin, ao contrário disso, a dialogicidade interna “não aceita 

formas externas de composição”, “não se destaca como ato independente da concepção que o 

discurso tem de seu objeto” (TEZZA, 2003, p. 264). Segundo o estudioso, um ponto-chave da 

teoria bakhtiniana é a afirmação de que a duplicidade de ponto de vista axiológicos, 

valorativos (e não simplesmente formais), é visível na mesma estrutura sintática, 

gramaticalmente unilateral (TEZZA, 2003). 

A título de complementação, faz-se necessário registrar que, para Mikhail Bakhtin, 

 

[...] o objeto de discurso de um locutor, seja ele qual for, não é objeto do discurso 

pela primeira vez neste enunciado e este locutor não é o primeiro a falar dele. O 

objeto, por assim dizer, já foi falado, controvertido, esclarecido e julgado de diversas 

maneiras, é o lugar onde se cruzam se encontram e se separam diferentes pontos de 

vista, visões do mundo, tendências. Um locutor não é um Adão bíblico, perante 



29 

 

objetos virgens, ainda não designados, os quais é o primeiro a nomear (BAKHTIN, 

2000, p. 319). 

 

Assim, reitera-se o caráter social da linguagem, em que os discursos são perpassados 

por diversas vozes, as quais podem se plasmar ou se refutar.  

 

3.2 INTERTEXTUALIDADE: RELAÇÕES DIALÓGICAS CORPORIFICADAS EM 

TEXTOS 

 

Posteriormente, ao refletir sobre os estudos rotulados como semióticos, Julia Kristeva, 

em Introdução à Semanálise (2005), discute, com base em M. Bakhtin, a relação entre 

enunciados. Contudo, emprega o termo texto e não enunciado: “todo texto se constrói como 

mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto. Em lugar da 

noção de intersubjetividade instala-se a de intertextualidade, e a linguagem poética lê-se pelo 

menos como dupla” (KRISTEVA, 2005, p. 68). Nesse sentido, a semioticista cunha, assim, o 

termo intertextualidade.  

Dando continuidade a esse raciocínio, urge esclarecer que, ao afirmar que “a 

linguagem poética lê-se pelo menos como dupla” (KRISTEVA, 2005, p. 68), poder-se-ia 

inferir que remete à necessidade de se compreender o que subjaz a ela, em razão do lirismo, 

da pluralidade dos signos, da representação, do simbolismo, da subjetividade, das imagens ─ 

tanto noturnas quanto diurnas, que pertencem a uma bacia semântica ─ e que, possivelmente, 

perpassam a linguagem poética.  

Júlia Kristeva, ao ancorar suas reflexões acerca de intertextualidade nos estudos de 

Mikhail Bakhtin, infere que, se as relações dialógicas perpassam o discurso, e geram a 

interdiscursividade, esse processo poderia igualmente ocorrer em relação ao texto e, assim 

como Bakhtin, Kristeva não desvincula a linguagem de seu aspecto social e histórico. Nesse 

sentido, Kristeva (2005) pontua que a história e a sociedade se escrevem e se leem na 

infraestrutura dos textos dos quais elas fazem parte e estes, por sua vez, fazem parte delas. 

(KRISTEVA, 2005). Adentrando a essas reflexões, Kristeva (2005) vai além e afirma que o 

diálogo entre textos assegura a continuidade literária (KRISTEVA, 2005). 

Sob essa ótica, esta citação de Michel Foucault presente na obra Poética do pós-

modernismo, de Linda Hutcheon, apresenta-se bastante elucidativa: 
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As fronteiras de um livro nunca são definidas: por trás do título, das primeiras linhas 

e do último ponto final, por trás de sua configuração interna e de sua forma 

autônoma, ele fica preso num sistema de referências a outros livros, outros textos, 

outras frases: é um nó dentro de uma rede [...] (FOUCAULT, apud HUTCHEON, 

1991, p. 167). 

Dialogando com esse raciocínio, a estudiosa Tiphaine Samoyault (2008) postula que o 

texto aparece, então, como o lugar de troca entre enunciados que ele redistribui ou permuta, 

construindo um texto novo a partir dos textos anteriores. Alerta, entretanto, que não se trata, a 

partir daí, de determinar um intertexto qualquer, já que tudo se torna intertextual; trata-se sim 

de trabalhar sobre a carga dialógica das palavras e dos textos, os fragmentos de discursos que 

cada um deles introduz no diálogo (SAMOYAULT, 2008). 

Posto dessa maneira, a intertextualidade remete à construção do sentido, ao enunciado 

e, mais especificamente, ao conteúdo desse enunciado, à significação da palavra. Assim, da 

mesma forma que para Bakhtin (2000), a palavra refere-se à realidade efetiva nas condições 

reais da comunicação verbal. É por essa razão que não só se compreende a significação da 

palavra, enquanto palavra da língua, como também se a percebe na perspectiva discursiva; e 

se adota para com ela uma atitude responsiva ativa ─ simpatia, concordância, discordância, 

estímulo à ação. Nesse sentido, a entonação expressiva não pertence à palavra, mas ao 

enunciado (BAKHTIN, 2000). 

Em se tratando do caráter dialógico da linguagem, que, por sua vez, perpassa o 

intertexto; vale ressaltar que, segundo Samoyault (2008), “a intertextualidade não é mais 

apenas a retomada da citação ou da re-escritura, mas descrição dos movimentos e passagens 

da escritura na sua relação consigo mesma e com o outro. Os efeitos de convergência entre 

uma obra e o conjunto da cultura que a nutre penetra-a em profundidade, aparecem então em 

todas as suas dimensões: a heterogeneidade do intertexto funda-se na originalidade do texto” 

(SAMOYALUT, 2008, p. 11). 

Cumpre registrar que se pode situar a intertextualidade como um tipo peculiar de 

interdiscursividade, em que coabitam, no mínimo, duas materialidades textuais distintas3. 

Entretanto, ultrapassa a noção de um mero entrecruzamento de “tecidos”, ela possibilita que 

se construam, que se (re)construam e que se (des)construam diferentes textos ─ e, 

consequentemente, diferentes discursos ─, a partir de um texto-matriz que, ao se intersectar 

com outros textos, recebe desses outros valores, sejam eles estéticos, sociais, históricos, 

                                                           
3 Esclarece-se que por “materialidade textual”, pode-se entender “um texto em sentido estrito ou um conjunto de 

fatos linguísticos, que configura um estilo, um jargão, uma variante linguística, etc” (FIORIN, 2006, p. 191). 
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filosóficos e dará à luz um novo texto-discurso, perpassado pelo olhar axiológico de seu 

criador, que adquire significado por meio da interação verbal. 

Em linhas gerais, todo texto é discurso e, sendo discurso, ele se dirige a outrem, ou 

volta-se para si mesmo – o que parece ser o caso de poéticas intimistas. Além disso, todo 

texto tem um sujeito, um autor, um enunciador. Assim, “o texto não é um objeto, sendo por 

essa razão impossível eliminar ou neutralizar nele a segunda consciência, a consciência de 

quem toma conhecimento dele” (BAKHTIN, 2000, p. 333). 

A partir dessas elocuções, pode-se inferir que quem escreve ─ ou quem fala ─ tem 

como objetivo o outro, a fim de que o discurso produza os efeitos que esse enunciador 

intencionava ao criar seu texto, ou sua dicção. Nesse sentido, o discurso jamais será 

monológico. Some-se a isso o fato de que “o ato humano é um texto potencial e não pode ser 

compreendido (na qualidade de ato humano distinto da ação física) fora do contexto dialógico 

de seu tempo (em que figura como réplica, posição de sentido, sistema de motivação)” 

(BAKHTIN, 2000, p. 334). 

Vale retomar, que, para Mikhail Bakhtin, “a palavra não se traduz como uma unidade 

‘neutra’, uma forma abstrata da língua à espera de um falante que individualmente atualize o 

sentido e a faça renascer para o fluxo contínuo da linguagem” (BAKHTIN, apud BEZERRA, 

2005, p. 203). 

Decorre daí, que todo ato de linguagem é um intercâmbio, uma vez que não poderá 

existir qualquer ato de linguagem sem se pensar em outrem, ou seja, no sentido e no 

significado do outro, porque é ele quem, numa atitude responsiva, irá manter o elo na cadeia 

da comunicação verbal; que irá, ainda, atribuir sentidos aos signos, às representações, a partir 

de sua visão de mundo e do contexto no qual está inserido.  

Cabe observar, também, que a palavra é dotada de signo e, para Bakhtin, “o signo e a 

situação social estão indissoluvelmente ligados” (YAGUELLO, 2012, p. 16). Nesse sentido, 

“todo signo é ideológico. Os sistemas semióticos servem para exprimir a ideologia e são, 

portanto, modelados por ela. A palavra é o signo ideológico por excelência” (YAGUELLO, 

2012, p. 16). 

Cumpre assinalar que, transpondo-se o caráter dialógico e, consequentemente, 

polifônico, da linguagem para o texto ─ mais especificamente para o texto literário ─ tem-se a 

“posição do autor como regente do grande coro de vozes que participa do processo dialógico” 

(BEZERRA, 2005, p. 194). Entretanto, “esse regente é dotado de um ativismo especial, rege 
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vozes que ele cria ou recria, mas deixa que se manifestem com autonomia e revelem no 

homem um outro ‘eu para si’ infinito e inacabável” (BEZERRA, 2005, p. 194). 

Nesse sentido, o autor de uma obra literária, por exemplo, ao criar um produto verbal, 

o faz com enunciados do outro. Em outra perspectiva, “até o discurso direto do autor é, 

conscientemente, preenchido de palavras do outro, O dizer indireto, a relação com sua própria 

língua concebida como uma das línguas possíveis (e não como se a sua língua fosse a única 

língua incondicionalmente possível)” (BAKHTIN, 2000, p. 343). 

Faz-se necessário, ainda, registrar o que Bakhtin infere a respeito do discurso do autor 

de uma obra e de suas personagens. 

 

[...] níveis distintos do sentido nos quais se situam os discursos das personagens e o 

discurso do autor. As personagens falam como participantes da vida representada, 

falam, por assim dizer, a partir de posições privadas, seus pontos de vista, de um 

modo ou de outro, são limitados (elas sabem menos do que o autor). O autor, por sua 

vez, situa-se fora do universo representado (fruto de sua criação) Ele pensa todo esse 

universo a partir de uma posição dominante e qualitativamente diferente. Por fim, 

todas as personagens e seus discursos não são mais que objetos que demonstram a 

atitude do autor (e do discurso do autor). Contudo, os planos do discurso das 

personagens e dos discursos do autor podem entrecruzar-se, em outras palavras, 

pode estabelecer-se uma relação dialógica. Em Dostoievski, as personagens são 

defensoras de ideias e, com isso, o autor e suas personagens encontram-se no mesmo 

plano, há uma diferença essencial entre o contexto dialógico, de um lado, e as 

instâncias discursivas, das personagens e do autor, do outro. O discurso das 

personagens faz parte do diálogo representado dentro da obra em seu todo, e não 

entra diretamente no diálogo ideológico tal como ele se manifesta na realidade 

contemporânea, ou seja, na comunicação verbal em que a obra participa e através da 

qual a obra é pensada, em seu todo (os diálogos participam nelas apenas como 

elementos de uma obra que constitui um todo). Quanto ao autor, ele se situa dentro 

do diálogo real e determina-se em função da situação real que ocupa em sua 

contemporaneidade [...] (BAKHTIN, 2000, p. 344). 

 

Emergem dessas elucubrações que “é pelo diálogo que as personagens se comunicam 

entre si, com o outro, se abrem para ele, revelam suas personalidades, suas opiniões e ideais, 

mostram-se sujeitos de sua visão de mundo” (BEZERRA, 2005, p. 196). 

Em meio a essas reflexões, é possível entrever, mais uma vez, que as relações 

dialógicas só podem ser efetivadas a partir de um discurso, em outras palavras, de uma 

enunciação, que se volta para uma atitude responsiva do outro; e que o autor-criador faz uso 

do discurso para expressar-se a partir de seus valores axiológicos.  

Urge sublinhar que, relativamente à poesia, Bakhtin reflete que “a exigência 

fundamental do estilo poético é a responsabilidade constante e direta do poeta pela linguagem 

de toda obra como sua própria linguagem, a completa solidariedade com cada nuança. Ele 
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satisfaz a uma única linguagem e a uma única consciência linguística” (BAKHTIN, apud 

TEZZA, 2006, p. 203).  

Significa dizer que o poeta “pode fazer da linguagem o que quiser: ela é inteiramente 

sua e está inteiramente ao seu serviço” (TEZZA, 2006, p. 204). O que possibilita ao poeta 

“submeter todas as outras linguagens à sua própria linguagem, às exigências de seu próprio 

estilo” (TEZZA, 2006, p. 204). Nesse sentido, o poeta volta-se para o fazer poético e, 

consequentemente, para a criação de uma linguagem poética. Sendo assim, pode-se 

conjecturar a presença de metalinguagem. 

A partir dessa discussão, pode-se inferir que os pensadores mantêm uma relação 

dialógica entre suas percepções em relação à linguagem e, por conseguinte, em relação à 

intertextualidade, haja vista que não dissociam a língua de seu caráter social; que percebem a 

importância da enunciação, e de se considerar as tonalidades dialógicas, posto que nenhum 

discurso é puro ─ tampouco o texto o é. Nesse sentido, convergem para o que chamam de 

interação verbal, que abrange a comunicação e os sujeitos envolvidos nesse processo ─ 

emprega-se sujeito de forma pluralizada, posto que nenhum discurso é monológico e que está 

direcionado a um destinatário. Por essa ótica, e, afinando-se o olhar especificamente para o 

texto, entende-se que quando esse destinatário-leitor assume uma atitude responsiva diante do 

discurso ─ no caso, da obra ─ sua leitura será singular e impregnada de significados, aos 

quais tem o poder de atribuir sentidos, seja construindo, reconstruindo ou desconstruindo a 

linguagem, uma vez que ela é viva, pulsante e dinâmica e que só adquire sentido na presença 

do Outro. 
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Minha vergonha? O verso 

                                                                                                    Ardente. E o meu rosto 

                                                                                                    Reverso de quem sonha 

 

Hilda Hilst 
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4 HILDA HILST: A VIDA SIGNIFICADA E (RE)SIGNIFICADA NA PALAVRA 

ESCRITA 

 

Neste capítulo, há uma revisita à biografia da escritora brasileira contemporânea Hilda 

Hilst (1930 ─ 2004), bem como à sua produção intelectual. Essa última terá por guia Alcir 

Pécora4, cujas percepções clarificam o entendimento da obra hilstiana, assim como a 

avaliação de Anatol Rosenfeld5, feita no prefácio de Fluxo-floema.6 Cabe assinalar, ainda, que 

essa revisita igualmente será orientada pelo mestre em Teoria Literária, Cristiano Diniz7, o 

qual contribuirá por meio de suas reflexões acerca da obra e da trajetória literária de Hilst. 

Preliminarmente, urge registrar que a produção literária de Hilda Hilst ─ ao contrário 

do desejo da poeta ─ não conseguiu aproximar-se do público leitor. Sob essa ótica, o crítico 

literário Alcir Pécora, organizador da obra de Hilst para a Editora Globo, elenca possíveis 

hipóteses para essa não aproximação, como, por exemplo, o comportamento liberal da 

escritora em face do provincianismo moralista da classe média; a beleza da autora, que 

parecia reclamar mais atenção que sua escrita; a distância que a sua obra mantém dos valores 

modernistas predominantes no Brasil,  ─ e ainda mais em São Paulo ─, sobretudo no que toca 

à questão do conteúdo “nacional” da literatura, que simplesmente não se põe para ela. O 

crítico literário aponta, ainda, a dificuldade de leitura de seus textos, em especial os de prosa, 

dada a sua exigência de erudição literária, filosófica, como fatores que contribuíram para esse 

distanciamento do público leitor. Outro aspecto a se considerar é o afastamento de Hilda Hilst 

dos centros de convívio intelectual do país, vivendo, desde o final dos anos 1960, 

praticamente reclusa em um sítio em Campinas (SP). Pécora (2010) acrescenta a esses fatores, 

a estratégia escandalosa de chamar a atenção para sua obra por meio da suposta adesão ao 

registro pornográfico, que contraria a pudicícia acadêmica; a produção prolífica entre gêneros 

literários diversos; a mistura de todos eles no interior de cada texto; a publicação de quase 

toda a obra em edições artesanais, em geral muito bonitas, produzidas por artistas amigos, 

mas sem qualquer alcance de distribuição; a falta de habilidade da autora pelo que dissesse 

respeito a aspectos contratuais das edições (PÉCORA, 2010). 

                                                           
4 Alcir Pécora é professor livre docente, crítico literário diretor do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), da 

Unicamp e organizador da obra da escritora Hilda Hilst. 
5 Anatol Rosenfeld foi um intelectual, ensaísta e crítico literário. 
6 Fluxo-floema foi publicado em 1970. 
7 Cristiano Diniz é mestre em Teoria e História Literária pela Universidade de Campinas. Atualmente é 

profissional na organização de arquivos no Cedae – Centro de Documentação Cultural Alexandre Eulálio do 

Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, local em que foi responsável pela 

organização do acervo pessoal da escritora Hilda Hilst. 
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Dirigindo-se o olhar para a produção literária de Hilda Hilst, recupera-se aqui as 

impressões da crítica literária Nelly Novaes Coelho acerca da obra hilstiana: 

 

“[...] uma das coisas que me chamou atenção na sua literatura é que ela não é nada 

eufórica, de jeito nenhum. É dura, espessa, não tem leveza nenhuma de esperança 

festiva de que tudo acabe bem. Entretanto, passa-nos a sensação de que tudo vai ser 

descoberto. A sua palavra está empapada de um húmus, de uma lama inaugural. Eu 

sinto assim. E lama, não a lama de destruição, mas de fermentação” (HILST, apud 

DINIZ, 2003b, p.8) 

 

Complementando-se essas reflexões, registra-se que Hilda Hilst, em sua obra, aborda 

temas universais: Deus ─ a quem nomeia de Cara Escura, Sorvete Almiscarado, O Obscuro, 

O Sem Nome ─, a morte, o amor, o erotismo, o medo, a efemeridade do tempo, a 

metalinguagem e a transcendência. Temas que, aliados a uma linguagem hermética e erudita, 

contribuíram para que se tornasse uma escritora cuja obra é, ainda hoje, pouco conhecida. 

 Reclusa na Casa do Sol8 desde 1966, Hilda Hilst viveu para sua literatura. Nesse 

sentido, Cristiano Diniz pontua que o trabalho literário foi, para Hilst, “antes de tudo a 

procura de uma expressão para o já sentido e apreendido” (HILST, 2003b, p. 8). Segundo o 

estudioso da obra hilstiana, é preciso alertar o Outro sobre o que ─ na concepção da poeta ─ 

ele está deixando de ver e de sentir (HILST, 2003b). 

Ainda percorrendo o caminho acerca de Hilda Hilst e de sua obra, registra-se que, para 

Cristiano Diniz, a autora se manteve segura de que conseguira traduzir para a literatura suas 

percepções e pesquisas “sobre o Homem, a Morte, o Ódio”. Porém, segundo o estudioso, 

como há ainda um grande desconhecimento da obra de Hilst, faltam análises que comprovem 

se as intenções declaradas nas entrevistas se formalizaram nos livros (e de que maneira fez 

isso) (HILST, 2003b).9  

Após esse sobrevoo sobre aspectos da obra hilstiana e sobre a criação literária de Hilda 

Hilst, volta-se, neste momento, para a biografia intelectual da escritora. Nesse sentido, faz-se 

necessário sublinhar que Hilst estreou na literatura com a publicação das obras poéticas: 

Presságio (1950), seguida de Balada de Alzira (1951) e de Balada do Festival (1955). 

Transitou pela poesia lírica, pela prosa narrativa e pela dramaturgia. Em referência a essa 

mescla de registros, o crítico Anatol Rosenfeld (1970) infere que é raro encontrar no Brasil e 

no mundo escritores, ainda mais em tempo de especializações, que experimentam cultivar 

                                                           
8 Chácara sita a 11 km da cidade de Campinas (SP), onde a escritora Hilda Hilst viveu a maior parte de sua vida. 

Também conhecida como open house, abrigou artistas e intelectuais. 
9 Cumpre registrar que, atualmente, há um maior número de Dissertações de Mestrado e de Teses de Doutorado 

que se voltam para o estudo da obra de Hilda Hilst, como se comprovou durante esta pesquisa bibliográfica.  
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esses três gêneros fundamentais de literatura, e afirma que a poeta alcançou notáveis 

resultados nos três campos. Esclarece que, de início, a escritora dedicou-se exclusivamente à 

poesia10; posteriormente, fez incursões pela dramaturgia11 e, em 1970, estreou na prosa 

ficcional. Rosenfeld (1970) avalia que, ao lado de necessidades subjetivas, são, sem dúvida, 

também problemas de ordem objetiva que levaram Hilda Hilst a estender a sua arte, de forma 

significativa, a domínios literários além daqueles da poesia. O crítico pontua, igualmente, que 

é preciso mencionar o fato de que uma visão antinômica da realidade se exprime de modo 

mais radical e aguçado no diálogo da obra dramática, no dia-logos, ou seja, no espírito 

dividido de um gênero que surge depois de rompida a unidade espiritual de origem; unidade, 

todavia, que ainda assim subjaz à divisão, já que, de outro modo, o próprio diálogo se tornaria 

impossível. O crítico alerta que não será difícil mostrar que também as pesquisas na esfera da 

prosa ficcional12, quase todas distantes dos padrões do conto, obedecem a imposições 

objetivas (ROSENFELD, 1970). 

Na esteira dessas inferências, Alcir Pécora (2002) discorre sobre a intensidade da 

prosa ficcional hilstiana, tomando como alvo de sua análise a obra Kadosh13. Em nota do 

organizador, ele avalia que “a primeira constatação é a destreza da inteligência, nunca 

destituída de humor negro ou nonsense, que conduz o fio do discurso em meio a um labirinto 

que, paulatinamente, evidencia-se como monstruoso e magnífico juntamente” (PÉCORA, 

2002, p. 13).  

Seguindo por esse raciocínio, o crítico depreende que: 

 

[...] a literatura de Hilda Hilst é, sobretudo, uma narrativa dramática da experiência 

pessoal, de questões ou dúvidas que, aparentemente, transcendem a experiência e a 

possibilidade da narrativa, cabendo mais à poesia ou ao ensaio filosófico e crítico. 

Por isso mesmo, personagens e histórias, nos textos de Hilda Hilst, são 

circunstâncias manifestadamente secundárias, que apenas existem como atributos 

incidentais de uma forma de vida intelectual que os ultrapassa (PÉCORA, 2002, p. 

12, grifo da autora). 

                                                           
10 Além das três obras poéticas anteriormente citadas, Hilda Hilst publicou, no período entre 1950 e 1967: 

Roteiro do silêncio (1959), Trovas de muito amor para um amado senhor (1960), Ode fragmentária (1961), Sete 

cantos do poeta para o anjo (1962), Poesia (1959/1967). 
11 No campo da dramaturgia, Hilda Hilst produziu: A possessa (1967), O rato no muro (1967), O visitante 

(1968), Auto da barca de Camiri (ou Estória, muito notória, de uma ação declaratória, 1968), O novo sistema 

(1968), Aves da noite (1968), o verdugo (1969) e A morte do patriarca (1969). 
12 Além de Fluxo-floema (1970), a prosa ficcional de HH é composta por Qadós (1973), Ficções (1997), Tu não 

te moves de ti (1980), A obscena senhora D. (1982), Com meus olhos de cão e outras novelas (1986), O caderno 

rosa de Lori Lamby (1990), Contos d’escárnio. Textos grotescos (1992), Cartas de um sedutor (1991), Rútilo 

nada (1993), Estar sendo. Ter sido (2000), Cacos e carícias: crônicas reunidas (1992/1995). 
13A obra Kadosh foi editada originalmente, em 1973, com a grafia Qadós, a mudança deveu-se à vontade da 

própria Hilda Hilst. 
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A título de exemplificação, selecionou-se um excerto da obra em que a narrativa é 

suplantada pela palavra, a qual aparece como centro: a significação e a (re) significação dela 

mesma; em que a pontuação e a estrutura da frase são subvertidas. 

 

[...] envolve de saliva a frase, degusta, esse das tâmaras me ensina, lambe a mucosa, 

que a tua língua absorva a palavra orvalhada, trança dentro de ti o molusco e a 

tulipa, isso foi difícil de entender mas deduzi que era preciso unir o duro e o aguado, 

punhal e tripa, punhal e gosma, punhal e gordo rosado latejante. Pensei esse das 

tâmaras deve ser bom nas minúcias, nas legislações eclesiásticas, de diversis 

quaestionibus minuciosas. De misteriis, De penitentia. Eu com tudo isso? eu mesmo 

me dizia salivando as tâmaras, vivo no quarto por dois ninho-masmorra porque de 

repente ficou difícil viver entre os demais, queria devorar a carne-coxa da vizinha e 

ao mesmo tempo usar um cilício que sangrasse o rim, ficava sempre entre o carneiro 

ensopado com batatas roliças pequeninas e a secura das ontologias. Ficava 

engolindo o sopro dos grandes, repetindo: coincidentia oppositorum et complicatio, 

DEUS DEUS A ENIGMATICA SCIENTIA. Então por tudo isso pensei era bom me 

separar. Kas = separar, na língua das delícias. E meu nome ficou sendo Kadosh. 

Agora vejam, só eu mesmo me chamava assim, só eu mesmo junto à porta da 

masmorra-ninho, me dizia: Kadosh, é hora de beber água na fonte, Kadosh é hora de 

meditar, Kadosh é hora de reler os folhetos, se alguém deixa a cada dia os exercícios 

gráficos à porta de Kadosh, é porque Kadosh deve ler [...] (HILST, 2002, p. 36-37, 

grifos meus). 

 

Emergem, do contato com o excerto dessa obra, vestígios que talvez possam elucidar 

por que a literatura de Hilda Hilst é pouco conhecida do público. Seguindo por essa 

perspectiva, o crítico Alcir Pécora (2010) reflete sobre o fazer literário da escritora e 

depreende que um dos aspectos mais recorrentes dos textos em prosa de Hilda Hilst é a 

anarquia dos gêneros que produz, como se fizesse deles exercícios de estilo, posto que se 

constroem com base no emprego de matrizes canônicas de diferentes gêneros da tradição ─ 

como, por exemplo, os cantares bíblicos, a cantiga galaico-portuguesa, a poesia mística 

espanhola, o idílio árcade. Pécora (2010) ressalta que essa imitação à antiga não é pura, mas 

sim mesclada, visto que a escritora entrecruza aspectos arcaizantes a fenômenos literários do 

século XX (PÉCORA, 2010).  

No que tange à poética de Hilda Hilst, ela é composta, além das obras já citadas, por 

Júbilo, memória, noviciado da paixão (1974), Da morte. Odes mínimas (1980), Poesia 

(1959/1979), Cantares de perda e predileção (1983), Poemas malditos, gozos e devotos 

(1984), Sobre a tua grande face (1986), Amavisse (1989), Alcoólicas (1990), Bufólicas 

(1992), Do desejo (1992), Cantares do sem nome e de partidas (1995), Do amor (1999). Ao 

analisar, brevemente, a obra Júbilo, memória, noviciado da paixão, Pécora (2003a) reflete 

que: 
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Tal intensidade poderia ser descrita de várias maneiras. Eu a esboçaria aqui como 

uma poesia amorosa, de matriz arcaizante, menos à cantiga de amigo ─ cuja 

lembrança é, entretanto, pertinente ─, do que à maneira petrarquista e camoniana, 

supostas as suas infinitas glosas em língua portuguesa, marcadamente até o século 

XVIII. Digo isso pensando, sobretudo num registro discursivo paradoxalmente 

irônico e sublime, fundado numa dialética erótica, perfeitamente nítida em seu vigor 

e sistematicidade [...] (HILST, 2003a, p. 12). 

 

Nesse sentido, a obra em questão instaura um novo momento na poética de Hilda 

Hilst, posto que surja após a escritora ter imergido em sua prosa-ficcional-poético-filosófica ─ 

Fluxo-floema (1970) e Kadosh (1973). É, ainda, por meio de Júbilo, memória, noviciado da 

paixão que Hilst dá início à sua volta ao fazer poético, um caminho que percorrerá até 1999, 

com a publicação de Do amor. 

E, como fechamento dessa revisita à obra hilstiana, cumpre aqui registrar estas 

reflexões do poeta argentino Jorge Luis Borges (1899 ─ 1986), o qual, em uma de suas 

conferências, refletiu sobre o emprego da palavra poeta: 

 

Las distinciones verbales deberían ser tenidas en cuenta, puesto que representan 

distinciones mentales, intelectuales. Pero es una lástima que la palabra “poeta” haya 

sido dividida en dos. Pues hoy, cuando hablamos de un poeta, sólo pensamos en 

alguien que profiere notas líricas y pajariles del tipo “With ships the sea was 

sprinkled far and night, / Listars in heaven” (Con barcos, el mar estaba salpicado 

aquí y allá como las estrellas en el cielo”; Wordsworth) […]. Mientras que los 

antiguos, cuando hablaban de un poeta ─ un “hacedor” ─, no lo consideraban 

únicamente como el emisor de esas elevadas notas líricas, sino también como 

narrador de historias. Historias en las que podíamos encontrar todas la voces de la 

humanidad: no sólo lo lírico, lo meditativo, la melancolía, sino también las voces del 

coraje y la esperanza […] (BORGES, 2001, p. 61-62)14. 

 

Como derivativo dessas elocuções, emerge, de forma inequívoca, a importância das 

dimensões dialógicas da linguagem poética ─ em que o poeta colocar-se-ia como um narrador 

de histórias, como um criador que, por meio da linguagem, atribui às coisas ditas comuns um 

caráter transcendental. 

 

 

 

                                                           
14 As distinções verbais deveriam ser levadas em conta, posto que representam distinções mentais, intelectuais.  

Mas é uma lástima que a palavra “poeta” tenha sido dividida em duas. Pois hoje, quando falamos de um poeta, 

só pensamos em alguém que profere notas líricas e rimas do tipo de “Com barcos, o mar estava salpicado aqui e 

lá como as estrelas no céu”; (WORDSWORTH, citado em BORGES, 2001, p. 62). [...] Enquanto que os antigos, 

quando falavam de um poeta - um “criador”-, não o consideravam unicamente como emissor dessas elevadas 

notas líricas, mas também como narrador de histórias. Histórias nas que podíamos encontrar todas as vozes da 

humanidade: não só o lírico, o meditativo, a melancolia, mas também as vozes da coragem e esperança [...] 

(BORGES, 2001, p. 61-62) (Tradução da autora). 
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4.1 UMA REVISITA À BIOGRAFIA DA ESTRELA ALDEBARÃ 

 

Hilda de Almeida Prado Hilst nasceu em 21 de abril de 1930, em Jaú (SP), numa casa 

da rua Saldanha Marinho. Filha de Bedecilda Vaz Cardoso, imigrante portuguesa, e de 

Apolônio de Almeida Prado Hilst, fazendeiro de café, escritor e poeta. 

Aos sete anos, ingressa, como aluna interna, no Colégio Santa Marcelina, em São 

Paulo (SP), onde cursa o primário e o ginasial. Em 1945, começa o secundário no Instituto 

Presbiteriano Mackenzie, onde permanece até a conclusão do curso. Em 1948, inicia na 

Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo. Ao formar-se,  

exerceu por alguns meses a advocacia. 

 Certa vez, em cerimônia na faculdade, Hilda Hilst saudou a poetisa Cecília Meirelles 

que, ao ler em um verso hilstiano a frase “Somos iguais à morte/Ignorados e puros” 

,comentou “quem disse isso precisa dizer mais”. E foi a isso que Hilst se propôs: a nos dizer 

mais. Viveu praticamente reclusa na Casa do Sol – chácara localizada a 11 quilômetros do 

centro da cidade de Campinas – SP.  

Cabe registrar que o período no Colégio Santa Marcelina influenciou em sua 

dramaturgia ─ as peças A Possessa e o Rato no Muro evocam o ambiente do internato ─; bem 

como em sua narrativa (O Unicórnio) e em sua poesia. 

Posto isso, é importante registrar que os compositores Adoniram Barbosa, Gilberto 

Mendes, José Antônio de Almeida Prado ─ primo da escritora ─ e, mais recentemente, Zeca 

Baleiro, inspiraram-se nos textos mais significativos de Hilda Hilst para ilustrar suas 

melodias. Hilst parou de escrever em 2002.   

A escritora faleceu no Hospital de Clínicas da Unicamp, na madrugada do dia 04 de 

fevereiro de 2004. Foi sepultada na mesma data, no Cemitério das Aleias, em Campinas (SP). 

 

4.1.1. Apontamentos sobre o Instituto Hilda Hilst (IHH) 

 

O Instituto Hilda Hilst15 tem como missão preservar a Casa do Sol, sede do Instituto, 

tanto em sua estrutura física, como em seu espírito de servir de porto seguro para a produção 

                                                           
15 Informações retiradas do site oficial da escritora. Disponível em: <http://hildahilst.com.br/site/>. Acesso em: 

15 mai. 2016 



41 

 

cultural inovadora e democrática. Construída por Hilda Hilst em 1965, a Casa do Sol abrigou 

a autora até o seu falecimento em 2004. Tem 9 mil m², sendo esses compostos por 800 m² de 

área construída, rodeada por jardins. Local de grande efervescência cultural, a Casa foi 

frequentada por pensadores e pelos escritores Caio Fernando Abreu, Lygia Fagundes Telles e 

J.L. Mora Fuentes; pelo maestro José Antônio de Almeida Prado e pelos físicos César Lattes e 

Mário Schenberg, dentre outros. Fundado em 2005, o IHH vem, paulatinamente, 

estabelecendo-se como centro produtor e difusor de cultura na cidade de Campinas, São 

Paulo, onde está sediado, e vem participando ativamente das discussões acerca da política 

cultural municipal. Têm-se estabelecido diversas parcerias na área de cultura, entre elas com a 

Companhia de teatro Pierrô Lunar, de Belo Horizonte (MG); com a editora da revista de arte e 

cultura Tatuí (PE-SP); e com o Ateliê Aberto Produções Contemporâneas, em Campinas (SP), 

o mais antigo centro de cultura independente da América Latina; além de diversos parceiros e 

apoiadores, como a escritora Lygia Fagundes Telles, a Editora Globo, a Unicamp, a Academia 

Paulista de Letras e o Instituto Pensarte. Os representantes do IHH procuram, cada vez mais, 

diversificar e democratizar o acesso à vida e à obra de Hilda Hilst, buscando manter o 

Instituto como um expoente em vanguarda cultural no país. Visa-se a torná-lo referência 

como catalizador e difusor de produtos culturais inovadores e sustentáveis e têm-se como 

valores que fazer cultura é tornar-se protagonista do futuro da sociedade. 
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Se todas as tuas noites fossem minhas 

Eu te daria, Dionísio, a cada dia 

Uma pequena caixa de palavras 

Coisa que me foi dada, sigilosa 

 

E com a dádiva nas mãos tu poderias 

Compor incendiado a tua canção 

E fazer de mim mesma melodia. 

 

Se todos os teus dias fossem meus 

Eu te daria, Dionísio, a cada noite 

O meu tempo lunar, transfigurado e rubro 

E agudo se faria o gozo teu. 

 

Hilda Hilst 
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5 LER POR DENTRO: UM ENCONTRO COM A ANÁLISE POÉTICO-

LITERÁRIA 

 

Ao iniciar-se este capítulo, deve-se registrar que a expressão Ler por dentro foi 

tomada emprestada de livro homônimo do escritor Armindo Trevisan16. Cabe esclarecer, 

ainda, que os poemas que compõem o corpus desta Dissertação ─ seis ao todo ─ foram 

selecionados em razão de que a autora deste estudo tem predileção por essas poesias. 

A título de contextualização, é importante registrar que a obra Júbilo, memória, 

noviciado da paixão, de Hilda Hilst, foi publicada em 1974 e é composta por poemas 

enfeixados sob diversos títulos, fornecendo uma antevisão da temática que os envolve. Assim, 

a obra subdivide-se em sete capítulos: “Dez chamamentos ao amigo”, “O poeta inventa 

viagem, retorno, e sofre de saudade”, “Moderato cantabile”, “Ode descontínua e remota para 

flauta e oboé. De Ariana para Dionísio”, “Prelúdios-intensos para os desmemoriados do 

amor”, “Árias Pequenas para flauta e bandolim” e ”Poemas aos homens do nosso tempo”. 

Registra-se que, ao se analisar a poética hilstiana presente neste corpus, considera-se, 

igualmente, a percepção estética, tendo em vista que se deve valorizar, também, a beleza da 

palavra em si, do lirismo, da poeticidade, do “prazer do texto” (BARTHES, 1996, p. 7). 

Nesse sentido e ratificando a importância de se considerar o prazer do texto ─ e da 

poesia ─, o poeta argentino Jorge Luis Borges reflete que: 

  

Siempre que he hojeado libros de estética, he tenido la incómoda sensación de estar 

leyendo obras de astrónomos que jamás hubieran mirado a las estrellas. Quiero decir 

que sus autores escribían sobre poesía como se la poesía fuera un deber, y no lo que 

es en realidad: una pasión y un placer” (BORGES, 2001, p. 16)
17

. 

 

Com a chancela dessa prosa lírica de Borges (2001), ratifica-se que se fará, durante 

este capítulo, a análise das poesias escolhidas para o corpus desta pesquisa, em que a autora 

mergulhará, criteriosamente, na dicção poética presente em cada uma delas. 

 

                                                           
16 Armindo Trevisan é escritor, professor aposentado de História da Arte e Estética na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, onde também ministrou aula no curso de Pós-Graduação em Artes Visuais. 
17 “Sempre que tenho folhado livros de estética, tenho tido a incômoda sensação de estar lendo obras de 

astrônomos que jamais tiveram olhado as estrelas. Quero dizer que seus autores escreviam sobre poesia como se 

a poesia fora um dever, e não o que é em realidade: uma paixão e um prazer” (Tradução da autora). 
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5.1 ESTA CHAGA, AI SENHOR, QUE JÁ NÃO VEJO18  

 

O poema hilstiano desta análise pertence ao capítulo intitulado “O poeta inventa 

viagem, retorno, e sofre de saudade”. Urge pontuar que, antes mesmo de se voltar o olhar para 

o poema, faz-se necessário recuperar aqui que, para a estudiosa Norma Goldstein (2000), o 

poema, como toda obra de arte, tem uma unidade, fruto de características que lhe são próprias. 

Nesse sentido, ao analisar-se um poema, é possível isolar alguns de seus aspectos, num 

procedimento didático, artificial e provisório. Entretanto, nunca se pode perder de vista a 

unidade do texto a ser recuperada no momento da interpretação, quando o poema terá sua 

unidade orgânica reestabelecida (GOLDSTEIN, 2000). 

Assim, sem perder o fio da unidade textual, proceder-se-á a análise do poema a seguir. 

 

VIII 

 

Ai, que distanciamento, que montanha, que água  

Estes rios fundos, o meu sumo escorrendo 

Esta chaga, ai, senhor, que já não vejo 

O tempo, ando ensombrada 

Quase dormida e insone pela casa 

E ao mesmo tempo raposa perseguida: 

Se ontem ousava correr, hoje não ousa 

Antes se alegra 

Do ouvido que escuta os cavalos correndo 

A música dos instrumentos, dos cães o latido 

E se deixa matar. Ai de mim, me conhecendo 

Penitente sem ser preciso, com esse viço do amor 

Não me sabendo nunca perseguida 

Mas sendo caça, indo à frente 

E perseguindo o caçador. 

 

(HILST, 2003a, p. 38) 

 

Direcionando-se o olhar para esse poema seria possível caracterizá-lo como elegia ─ 

“composição destinada a exprimir tristeza ou sentimentos melancólicos” (GOLDSTEIN, 

2000, p. 56), mas, em contrapartida, ele igualmente apresenta fortes marcadores que 

remeteriam às cantigas de amor e às cantigas de amigo, do trovadorismo galego-português19 

                                                           
18 Cada subtítulo deste capítulo recebe o nome de um verso contido na obra júbilo, memória, noviciado da 

paixão, de Hilda Hilst, inspirando-se em Dissertação de Mestrado de Arnaldo Delgado Sobrinho, cujo título é 

“Um amor que se anuncia polas ribas da cantiga: modos de presença da lírica medieval galego-portuguesa em 

Trovas de muito amor para um amado senhor”, de Hilda Hilst (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo, 2013). 
19 O conjunto de textos escritos durante o período trovadoresco em Portugal corresponde às primeiras 

manifestações literárias naquele país. A literatura portuguesa inicia-se no final do século XII, com a elaboração 

de A Cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares. Cf. BARRETO, Ricardo Gonçalves (Org.). São Paulo: Edições SM, 

2010, p. 56. 
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─ emergindo, assim, como uma mescla desses registros (“Ai, que distanciamento, que 

montanha, que água / Estes rios fundos, o meu sumo escorrendo / Esta chaga, ai senhor, que já 

não vejo / E se deixa matar. Ai de mim me conhecendo”).  Nesse sentido, pode-se aventar que 

o poema colocar-se-ia no interstício dessas classificações (sublinhas da autora). 

Cabe observar aqui a carga de significação que o emprego do signo rios imporia ao 

verso (“Estes rios fundos, o meu sumo escorrendo”). Nesse sentido, simbolicamente o rio 

representa:  

 

O simbolismo do rio e do fluir de suas águas é, ao mesmo tempo, o da possibilidade 

universal e o da fluidez das formas, o da fertilidade, da morte e da renovação. O 

curso das águas é a corrente da vida e da morte. [...] Seja a descer as montanhas ou a 

percorrer sinuosas trajetórias através dos vales, escoando-se nos lagos ou nos mares, 

o rio simboliza sempre a existência humana e o curso da vida, com a sucessão de 

desejos, sentimentos e intenções, e a variedade de seus desvios [...] (CHEVALIER 

& GHEERBRANT, 1999, p. 780-781). 

 

À singularidade do fazer poético hilstiano, cabe acrescentar a pluralidade de 

significados que se pode atribuir aos signos de que Hilst se apropria. Nesse caso específico, o 

signo rio, presente no verso “Estes rios fundos, o meu sumo escorrendo”, daria a dimensão do 

grau de abatimento em que se encontra a persona-lírica, posto que, ao termo rios, é 

acrescentado o caracterizador fundos; representando, é de se supor, a ideia de abismo, de 

profundeza, de escuridão. E, na continuidade desse verso, surge “o meu sumo escorrendo”, 

que poderia ser interpretado como a vida que se escoa, que é derrotada – como se a persona-

lírica abrisse mão do “vermelho da vida” (HILST, 2003a, p. 47). Em se tratando da 

simbologia associada ao vocábulo rio, permite-se perscrutar que nesse poema apareceria, em 

um primeiro momento, relacionada à morte; entretanto, esse signo pode igualmente 

representar a renovação, uma vez que a persona-lírica assumir-se-ia também como caçadora 

nos dois versos finais do poema (“Mas sendo caça, indo à frente / E perseguindo o caçador”). 

(Sublinhas da autora). Nesse sentido, conjectura-se que o signo rio “simboliza sempre a 

existência humana e o curso da vida, com a sucessão de desejos, sentimentos e intenções, e a 

variedade de seus desvios” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1999, p. 781).  

Debruçando-se, ainda, sobre a análise dos signos que perpassam esse poema hilstiano, 

depara-se com as imagens que advêm do termo casa, posto que o verso “quase dormida e 

insone pela casa” sugira que esse signo poderia assumir, dentre outros significados, uma 

conotação transcendental. Nesse sentido, “como cidade, como templo, a casa está no centro 

do mundo, ela é a imagem do universo”, podendo-se igualmente situá-la como “símbolo 
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feminino, com o sentido de refúgio, de mãe, de proteção, de seio materno” (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 1999, p. 196-197); bem como, segundo Bachelard (1989), significa o ser 

interior, em que os andares, o porão e sótão simbolizam nuances do estado da alma: o porão 

remete ao inconsciente; o sótão, à elevação espiritual.  Por essa ótica, pode-se supor que a 

persona-lírica, nesse momento de sua dicção poética, teria, na casa, uma busca “de refúgio, de 

mãe, de proteção, de seio materno” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1999, p. 197), posto 

que as imagens “quase dormida e insone pela casa” pareceriam representar um estado de 

abatimento, de desorientação, de vulnerabilidade. 

Permanecendo-se nessa esteira, torna-se necessário sublinhar que outro signo marca 

presença como elemento balizador nesse poema lírico-amoroso. Trata-se do termo raposa, 

bem como da simbologia que lhe é inerente. 

Nesse sentido, simbolicamente esse signo representa: 

 

Semper peccator, semper justus, é nesses termos que Germaine Dieterlen20 resume a 

ideia que a sabedoria africana faz dessa personagem. E acrescenta: Independente, 

mas satisfeito com a existência; ativo, inventivo, mas ao mesmo tempo destruidor; 

audacioso, mas medroso; inquieto, astucioso, porém desenvolto ele encarna as 

contradições inerentes à natureza humana [...] (DIETERLEN, apud CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 1999, p. 769, grifos dos autores). 

 

Poder-se-ia inferir aqui que o signo raposa é capaz de objetificar os conflituosos 

sentimentos que a persona-lírica experimentava, posto que simbolize, dentre outros, “as 

contradições da existência humana” (DIERTELEN, apud CHEVALIER & GHEERBRANT, 

1999, p. 769). 

Cabe ressaltar que “um signo intenta representar, em parte pelo menos, um objeto que 

é, portanto, num certo sentido, a causa ou determinante do signo, mesmo se o signo 

representar seu objeto falsamente. Mas dizer que ele representa seu objeto implica que ele 

afete uma mente, de tal modo que, de certa maneira, determine naquela mente algo que é 

mediatamente devido àquele objeto” (PEIRCE, apud SANTAELLA, 1983, p. 58). Grosso 

modo, o signo “é algo que representa algo”, sendo que não é o próprio objeto por ele 

representado, ou seja, apenas está no “lugar de” e somente poderá manter-se como signo se 

carregar esse poder de representação, a qual se instaura por meio da semelhança em busca de 

sentido. Suscintamente, “buscar o sentido é trazer à luz o que se assemelha”. “Buscar a lei dos 

signos é descobrir as coisas que são semelhantes” (FOUCAULT, 2007, p. 40). 

                                                           
20 Estudiosa francesa que se dedicou a pesquisas etnográficas em África negra. 



47 

 

À guisa de contextualização no que tange à poesia medieval portuguesa, pode-se 

afirmar  que “é composta em galego-português, razão pela qual é também chamada poesia ou 

lírica galego-portuguesa. Os seus limites cronológicos, que não podem ser traçados com 

precisão, estendem-se pelo menos dos fins do século XII até a segunda metade do século XIV. 

Era poesia composta para ser cantada, nas cortes dos reis e magnatas portugueses, galegos e 

castelhanos, e compunham-na todos aqueles que se julgavam com talento para tal: desde o rei 

e os príncipes, os bastardos dos reis, os ricos-homens e cavaleiros, escudeiros, até a gente 

socialmente desqualificada, vilãos que viviam de cantar e de tocar nas casas ricas” (VIEIRA, 

1987, p. 10). Há de se registrar que, embora Portugal tivesse conhecido, na primeira época 

medieval, manifestações literárias na prosa e no teatro, foi a poesia que alcançou grande 

popularidade, tanto entre os nobres da corte, como, também, entre o povo. Nessa perspectiva, 

esclarece-se que uma das razões dessa supremacia deve-se ao fato de que a escrita era pouco 

difundida à época, o que, consequentemente, favoreceu a popularização da poesia, pois era 

memorizada e transmitida oralmente.  

Cumpre assinalar que, nas cantigas de amor do trovadorismo galego-português, a 

persona- lírica é o trovador, que expressa seus louvores à amada ─ a qual assume a posição de 

recebedora dessa cantiga ─, cujo tema principal é a “coita de amor, isto é, o sofrimento 

amoroso do poeta por causa do amor não correspondido pela mulher” (VIEIRA, 1987, p. 15). 

Já, nesse poema hilstiano, dá-se voz à mulher, mesmo que seja para falar de suas dores (“Esta 

chaga, ai, senhor, que já não vejo / O tempo, ando ensombrada / Quase dormida e insone pela 

casa” / “Se ontem ousava correr, hoje não ousa” / “E se deixa matar. Ai de mim, me 

conhecendo”).  

Permanecendo na análise dessa poética, pode-se, igualmente, conjecturar-se que a 

persona-lírica se mantivesse fiel ao ser-amado; todavia, desejosa de tê-lo ao seu lado. Seria 

possível supor-se, ainda, que, embora penitente, a persona-lírica permanecesse lânguida, esse 

“desejo do ser ausente e desejo do ser presente: a languidez suprime os dois desejos, ela 

coloca a ausência na presença. Surge daí um estado de contradição: é a ‘queimadura suave’” 

(BARTHES, 1981, p. 137).  

Há, ainda, de se aventar que “o outro vive em eterno estado de partida, de viagem; ele 

é, por vocação, migrador, quanto a mim, que amo, sou, por vocação inversa, sedentário 

imóvel disponível, à espera, fincado no lugar, não resgatado como um embrulho num canto 

qualquer da estação” (BARTHES, 1981, p. 27). Sendo assim, “a ausência amorosa só tem 

sentido, e só pode ser dita a partir de quem fica ─ e não de quem parte: eu, sempre presente, 
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só se constitui diante de você, sempre ausente. Dizer a ausência é, de início, estabelecer que o 

sujeito e o outro não podem trocar de lugar, é dizer: ‘sou menos amado do que amo’” 

(BARTHES, 1981, p. 27, sublinhas do autor.).  

Sendo que, para Barthes (1981), “o outro vive em um eterno estado de partida, de 

viagem” (BARTHES, 1981, p. 27), a persona-lírica passaria a insinuar uma dependência à 

presença do objeto de seu amor. Posto isso, possivelmente, ela vincularia a presença do 

amado à felicidade, à vida; atribuindo-lhe, por consequência, superioridade; e, em sentido 

contrário, a não-presença remeteria ao abandono, à morte. (“E se deixa matar. Ai de mim, me 

conhecendo”). Essas inferências convergem para o que Barthes (1981) chama de: “habitat 

superior”: “O outro está destinado a um habitat superior, um Olimpo, onde tudo se decide e de 

onde tudo desce sobre mim” (BARTHES, 1981, p. 72). 

Enquanto supõe o ser amado distante, a persona-lírica colocar-se-ia em um estado de 

apatia frente à vida (“Se ontem ousava correr, hoje não ousa”); entretanto, na dicção poética 

surge uma ruptura de comportamento ─ que é quando persona-lírica assumir-se-ia como 

caçadora (“Não me sabendo nunca perseguida / Mas sendo caça, indo à frente / e perseguindo 

o caçador”). Posto dessa maneira, “afastemo-nos então um pouco, façamos o aprendizado de 

uma certa distância. Que surja a palavra reprimida que vem aos lábios do todo sujeito que 

sobrevive à morte de alguém: vivamos!” (BARTHES, 1981, p. 49, sublinhas do autor). Poder-

se-ia supor que a palavra reprimida, segundo Barthes (1981), não chegasse à persona-lírica 

objetificada em um termo específico, mas na forma de uma ação, mais precisamente: de uma 

re-ação (“Mas sendo caça, indo à frente / E perseguindo o caçador”).  

 

5.1.1 Uns Cantares à Antiga 

 

Recuperando-se o vetor desta Dissertação ─ que é a busca de possíveis intertextos, os 

quais dialoguem com a lírica hilstiana de Júbilo, memória, noviciado da paixão ─, seria 

possível inferir, como fora mencionado anteriormente, que os três primeiros versos do poema 

(“Ai, que distanciamento, que montanha, que água / Estes rios fundos, o meu sumo 

escorrendo, / Esta chaga, ai senhor, que já não vejo”), bem como o décimo primeiro verso (“E 

se deixa matar. Ai de mim, me conhecendo”) assinalariam para uma suposta inscrição nos 

cantares do trovadorismo galego-português, haja vista o emprego dos vocativos “ai”, “ai, 

senhor” e “ai, de mim” ─ os quais sinalizariam para a “coita amorosa” (VIERIA, 1987, p. 15) 

─ e que, ao se transpor para a linguagem arcaica do período das cantigas trovadorescas, 
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poderiam assumir a forma de outros chamamentos ─ como sugerem os poemas medievais a 

seguir. Entretanto, urge destacar aqui que os indicadores de uma revisita à poesia trovadoresca 

não se restringem tão-somente ao uso desses vocativos, posto que se possa divisar ─  como já 

fora mencionado ─  nessa dicção poética lamuriosa da persona-lírica uma ausência, mesmo 

que seja manifestada sutilmente (“ai que distanciamento”) ─ supostamente possa se tratar do 

afastamento do ser-amado ─, bem como é possível perscrutar-se uma espera (“penitente sem 

ser preciso”). Sob essa ótica, esse poema coloca-se, também, como cantiga de amigo. Em 

relação a esse cantar, Moisés (2001) postula que:  

 

Focaliza o outro lado da relação amorosa: o fulcro do poema é representado pelo 

sofrimento amoroso da mulher, via de regra, pertencente às camadas populares 

(pastora, camponesas, etc.). O trovador, amado incondicionalmente pela moça 

humilde e ingênua do campo ou da zona ribeirinha, projeta-se-lhe no íntimo e 

desvenda-lhe o desgosto de amar e ser abandonada, em razão da guerra ou de outra 

mulher (MOISÉS, 2001, p. 22). 

 

Acerca das cantigas de amor e das cantigas de amigo do trovadorismo galego-

português, cabe recuperar aqui algumas delas. 

 

 
21

     Se eu podess’ora meu coraçon,  Se eu pudesse forçar meu coração, 
senhor, forçar e poder-vos dizer      obrigá-lo, senhora, a vos dizer 

quanta coyta mi fazedes sofrer                               quanta amargura me fazeis sofrer, 

por vós, curyd’eu, assi Deus mi perdon,                posso jurar ─ dê-me Deus seu perdão! ─ 

         que averíades doo de mi.                            que sentiríeis compaixão de mim. 

 

         Ca, senhor, pero me fazedes mal,                         Pois, senhora, conquanto apenas dor 

e mi nunca quisestes fazer bem                                      e nenhuma alegria me causeis, 

se soubéssedes quanto mal mi ven                                   se soubésseis o mal que me fazeis, 

por vós, cuyd’eu, par Deus, que pod’e val,            posso jurar ─ perdoa-me, Senhor! ─ 

         que averíades doo de mi.                                                 que sentiríeis compaixão de mim. 

  

         E, pero my avedes gran desamor,                                     Não me querendo nenhum bem, embora, 

se soubéssedes quanto mal levery                          se soubésseis a pena que me dais, 

e quanta coyta, des que vos amey,                              e quanta dor há nos meus tristes ais, 

por vós, cuyd’eu per bõa fé, senhor                             posso jurar ─ de boa fé, senhora! ─ 

         que averíades doo de mi.                                           que sentiríeis compaixão de mim. 

 

E mal seria, se non foss’assi.                             E mal seria, se não fosse assim. 

 

Don Dinis22 

 

                                                           
21 BERARDINELLI, Cleonice. Cantigas de trovadores medievais em português moderno. Rio de Janeiro: 

Organização Simões, 1953, p. 20-21. 
22 Trovador medieval. Don Dinis foi rei de Portugal no período de 1279 a 1325, em que protagonizou um dos 

mais longos e também mais brilhantes reinados portugueses. Disponível em: 

<http://cantigas.fcsh.unl.pt/autor.asp>. Acesso em: 13 dez. 2015. 
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Peremptoriamente, essa poesia trovadoresca assinala para o amor platônico e para os 

sofrimentos que dele advêm. Nesse sentido, Vieira (1987) pontua que: 

 

As relações entre o trovador e a senhora caracterizam-se pela tensão, constantemente 

mantida, entre o serviço amoroso do poeta e a impossibilidade, não só concreta, mas 

até mesmo de princípio, de realizar o amor. Em termos sociológicos, essa 

impossibilidade tem sido explicada pelo fato de se dirigir o trovador habitualmente à 

castelã, à senhora, portanto a uma mulher casada e centro das atenções (VIEIRA, 

1987, p. 23). 

 

Essa impossibilidade de realização do amor parece confluir para estes versos de Hilda 

Hilst: “Túlio, melhor é te ensinar a conhecer / Essa coisa do amor, porque entendi / Que amor 

não se fez no teu peito imaturo” e “Em mim há muitas dores, tantas / Quanto te espantas do 

meu bem-querer” e, ainda, “E tudo o que eu te digo, tecido de palavras, / Porque te amo tanto, 

Túlio, disse nada” (HILST, 2003a, p. 41). Nesse sentido, cabe esclarecer que “o trovador 

empreende a confissão, dolorosa e quase elegíaca, de sua angustiante experiência passional 

frente a uma dama inacessível aos seus apelos” (MOISÉS, 2001, p. 20). Vale ressaltar aqui 

que, nesse caso específico, tem-se uma trovadora conduzindo a dicção lírico-amorosa. 

A priori, essa veia poético-trovadoresca é considerada ultrapassada; entretanto, “seu 

primitivismo, a naturalidade dum lirismo que parece brotar exclusivamente da sensualidade, 

constitui nota viva e permanente” (MOISÉS, 2001, p. 26). Nessa esteira, seguem outras 

reflexões acerca desses cantares medievais.  
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        Ua dona, que eu quero gran ben,23                           Desta formosa dona ─ a quem, 

Senhor, por mal de mi, par Deus, que non por al              por meu triste destino quero bem, ─ 

pero que sempre mi fez e faz mal                                         só desespero e dor e mal me vem; 

e fará, direy-vo-lo que m’aven:                                            mas embora despreze o meu amor, 

        mar, nen terra, nen prazer, nen pesar,                    nem as terras imensas, nem o mar, 

        nen ben, nen mal non my-a poden quitar                        nem bem, nem mal ma poderão tirar 

 

        do coraçon; e que será de mi?                                          do coração; e que será de mim? 

morto son, se cedo [mi] non valer;                             este amor infeliz me há-de matar 

ela já nunca ben my-á de fazer                                 pois dela nenhum bem posso esperar, 

mays sempre mal, e, pero est’assi,                                somente dor;  e, embora seja assim, 

        mar,nen terra, nen prazer, nen pesar,                               nem as terras imensas, nem o mar 

        nen bem, nen mal, non my-a podem quitar                 nem bem, nem mal ma poderão tirar 

 

        do coraçon; ora mi vay peyor,                                        do coração; tê-la a cada momento 

ca mi vem d’ela, por vos non mentir,                         junto de mim é uma cruel tortura, 

mal, se a vej’e mal, se a non vir,                                            mas não vê-la é pior, é amargura 

que de coytas [as] mays cuyd’a mayor;                que me enche o coração de sofrimento; 

        mar, nen terra, nen prazer, nen pesar,                      nem as terras imensas, nem o mar 

        nen bem, nen mal non my-a podem quitar.                       nem bem, nem mal ma poderão tirar. 

 

Paio Gomes Charinho24 

 

A cantiga de Paio Gomes Charinho coloca em evidência a dor e a amargura causadas 

pela rejeição e o poeta potencializa esses sentimentos por meio de elementos hiperbólicos 

(“mar, nen terra, nen prazer, nen pesar” / “nem as terras imensas, nem o mar”). Aqui se impõe 

registrar o dialogismo existente entre a cantiga de amor do trovadorismo galego-português e a 

lírica hilstiana a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI25 

                                                           
23 BERARDINELLI, Cleonice. Cantigas de trovadores medievais em português moderno. Rio de Janeiro: 

Organização Simões, 1953, p. 38-39. 
24 Trovador galego, ativo nas últimas décadas do século XIII. Nascido numa linhagem de pequena nobreza 

sediada em Pontevedra, Paio Gomes Charinho foi gradualmente adquirindo importância na corte castelhana, 

acabando por assumir cargo de relevo na corte de Sancho IV. Disponível em: 

<http://cantigas.fcsh.unl.pt/autor.asp>. Acesso em: 13 dez. 2015. 
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Túlio, não me pertenço mais. 

Nem as palavras agora me pertencem. 

Antes, são tuas, a alma e a palavra 

E dura dentro de ti vou me fazendo 

Medo e muralha, 

E se quiseres posso ser convento 

E calar o meu verso, alimentar meu tempo 

De corredores vazios e rosários. 

Túlio, só de te ouvir o nome, desfaleço. 

E a alma que sabia a entendimento, 

De si mesma não sabe, nem do gozo 

De te amar, que conhecia. 

E se a ti, Túlio, te pertenço, ai, nunca mais 

Do amor vou conhecer minha alegria. 

Hei de fazer-me triste à imagem tua: 

Hei de ser pedra e areia, soberba e solidão 

Montanha crua. 

 

(HILST, 2003a, p. 46) 

 

É possível entrever, já nos primeiros versos do poema, a entrega, a abnegação, o 

esquecimento de si mesma que a enunciadora-lírica adota em sua dicção lírico-amorosa 

(“Túlio, não me pertenço mais.” / “Nem as palavras agora me pertencem.” / “Antes, são tuas, 

a alma e a palavra”) Depreende-se igualmente que a persona-lírica assume um devotamento 

tão pungente frente ao ser amado que se pode conjecturar que beira à idolatria. Nesse sentido, 

infere-se que esses versos dialogam estreitamente com as cantigas de amor do trovadorismo 

galego-português, em que “uma atmosfera plangente, suplicante, de litania, varre a cantiga de 

ponta a ponta. Os apelos do trovador colocam-se alto, num plano de espiritualidade, de 

idealidade ou contemplação platônica, mas entranham-se-lhe no mais fundo dos sentidos; o 

impulso erótico situado na raiz das súplicas transubstancia-se, purifica-se, sublima-se” 

(MOISÉS, 2001, p. 20). Assim, faz-se importante registrar também que o marcador “ai” 

sinaliza, mais uma vez, para a coita do amor ─ sofrimento gerado em razão do amor não 

correspondido ou do ser-amado ausente. (“E se a ti, Túlio, te pertenço, ai, nunca mais”) 

(HILST, 2003a, p. 46). 

Ainda sob a ótica dos cantares trovadorescos, cabe recuperar aqui as cantigas de 

amigo. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
25 Poema pertencente ao capítulo O poeta inventa viagem, retorno, e sofre de saudade, da obra Júbilo, memória, 

noviciado da paixão (HILST, Hilda, Júbilo, memória, noviciado da paixão. São Paulo: Globo, 2003a, p. 46). 
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        ─ Non poss’eu, meu amigo,26                            ─ Com essa saudade, amigo, 

com vossa soidade,                                      que me faz triste e coitada, 

viver, bem vo-lo digo:                                   já não vivo; e bem vos digo: 

e por esto morade,                                                      que seja a vossa morada,       

        amigo, u mi possades                                              amigo, onde me possais 

falar e me vejades.                                                                 falar, e onde me vejais.                 

 

        Non poss’u vos non vejo,                                                       Não posso, onde não vos vejo, viver, 

bem o creede,                                                     viver, bem o podeis crer; 

tan muyto vos desejo,                                                     e é tão grande o meu desejo 

e por esto vivede,                                                              que peço: vinde viver, 

        amigo, u mi possades                                                      amigo, onde me possais 

        falar e me vejardes.                                                     falar, e onde me vejais. 

 

        Naci em forte ponto;                                                       Nasci num dia fatal: 

e, amigo, partide                                                             por Deus, amigo, abrandai 

o meu gran mal sen conto,                                                  a minha pena e meu mal; 

e por esto guaride,                                                      eu vos suplico: morai, 

        amigo, u mi possades                                                  amigo,onde me possais 

        falar e mi vejades.                                               falar e onde me vejais. 

 

        ─ Guarrei, bem o creades                                                     ─ Senhora, eu irei morar 

Senhor, u me mandastes.                                                               Onde quiserdes mandar. 

 

Don Dinis 

 

Nesse poema, pode-se perscrutar que a persona-lírica suplica a presença do ser-amado 

(“amigo, u mi possades / falar e me vejades” / “amigo onde me possais, falar e onde me 

vejais”); que condiciona a vida à presença desse amor (“viver, bem vo-lo digo: / e por esto 

morade” / já não vivo e bem vos digo: / que seja a vossa morada”).  

Sob essa ótica, esses versos parecem confluir para este excerto desta lírica hilstiana: 

“Que a vida me apaga / Porque o ouvido não ouve / O que lhe caberia. / Se dissesses ─ 

Amada ─ / (Te parece difícil?) / Só isso bastaria”) (HILST 2003a, p. 81). Ainda acerca da 

cantiga de amigo, vale pontuar que “o drama é o da mulher, mas quem ainda compõe a 

cantiga é o trovador” (MOISÉS, 2001, p. 22). Já em relação à dicção lírico-amorosa da 

mulher nesse registro trovadoresco, vale ressaltar que “o conteúdo da confissão é sempre 

formado duma paixão intransitiva ou incompreendida, mas a que ela se entrega de corpo e 

alma” (MOISÉS, 2001, p. 22). 

Cabe elucidar que a cantiga de amor é idealista, enquanto que a de amigo é realista, 

posto que traduza um sentimento espontâneo, natural e primitivo por parte da mulher e um 

comportamento donjuanesco e egoístas por parte do homem. (MOISÉS, 2001). 

Essas reflexões convergem para os versos do poema a seguir. 

                                                           
26 BERARDINELLI, Cleonice. Cantigas de trovadores medievais em português moderno. Rio de Janeiro: 

Organização Simões, 1953, p. 52-53. 
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        Eu nunca dormyo nada,27                                   Eu nunca posso dormir,  

cuydand’en meu amigo;                                                 pensando no meu amigo;    

el que tan muyto tarda,                                                    ele, que demora a vir, 

se outr’amor á sigo,                                                    se tem outro amor consigo 

        ergo o meu, queria                                                        além do meu, quereria 

        morrer oj’este dia.                                                               morrer hoje, neste dia. 

 

        E cuyd’en esto sempre;                                               Se me faz esta maldade 

non sey que de mi seja;                                         e me mata de desgosto, 

el que tan muyto tarda,                                                          de pesar e de ansiedade, 

se outro ben deseja,                                                         se busca algum outro rosto 

        ergo o meu, queria                                                       além do meu quereria 

        morrer oj’este dia.                                                  morrer hoje, neste dia. 

 

        Se o faz, faz-mi torto                                             Penso nisso cada hora, 

E, par Deus, mal me mata                                         a ponto de ensandecer; 

El que tan muyto tarda,                                           ele, que tanto demora, 

Se rostro, outro lho cata,                                         se tem outro bem querer 

        ergo o meu, queria                                            além do meu quereria 

        Morrer oj’ este dia.                                        morrer hoje, neste dia. 

 

        Ca meu dano seria                                                                 Pois minha pena seria 

De viver mays um dia.                                                   Ter de viver mais um dia. 

 

João Lopes de Ulhoa28 

 

Pode-se divisar nesse poema que a persona-lírica mantém-se em permanente estado de 

espera e de sofrimento e que vincula o retorno do ser-amado à vida, e, em contrapartida, à 

ausência do objeto de seu amor, deseja a morte (“ergo o meu, queria / Morrer oj’ este dia.” / 

“além do meu quereria / morrer hoje, neste dia” / “Ca meu dano seria / De viver mays um 

dia.” / “Pois minha pena seria / Ter de viver mais um dia”). Dando continuidade a essas 

reflexões sobre a cantiga de amigo, pode-se relacionar esses versos ─ em especial os que 

sinalizam para a morte, para um ser-amado arredio, ausente e distante ─ à poética hilstiana a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 BERARDINELLI, Cleonice. Cantigas de trovadores medievais em português moderno. Rio de Janeiro: 

Organização Simões, 1953, p. 66-67. 
28 Trovador de origem galega. Disponível em: <http://cantigas.fcsh.unl.pt/autor.asp>. Acesso em: 13 dez. 2015. 
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VII29 
 

Esquivança, amigo. 

É o que se faz em ti. 

Frígido, esquivo 

Da benquerença de mim 

 

Quanto mais te persigo 

Mais te vejo 

De mim o fugitivo 

Córrego correndo 

E eu desesperança 

Me fazendo antiga 

 

 

Crescem verdores 

À minha volta. 

Ramas votivas 

Se interdizendo; 

Cubra-se a morta 

Porque o amante 

Se faz esquivo. 

Feche-se a porta 

Porque é de pedra 

 

Impermissivo 

 

Esse que era 

O cantar da morta. 

 

(HILST, 2003a, p. 86) 

 

Nesse poema, a primeira estrofe recupera o fazer poético arcaico (“Esquivança, 

amigo,” / É o que se faz em ti.” / “Frígido, esquivo” / “Da benquerença de mim”). Na 

continuidade dos versos, poderia conjecturar-se que a persona-lírica, embora perseguisse o ser 

amado, não concretizaria o desejo de tê-lo ao seu lado (“Quanto mais te persigo” / “Mais te 

vejo” / “De mim o fugitivo”). É possível supor-se que esse comportamento refratário do 

amado instauraria na enunciadora-lírica um elevado estado de desesperança que a faria sentir-

se como se já estivesse sem vida. Como comprovariam os versos a seguir.     

         

 

 

 

 

 

                                                           
29 Poema pertencente ao capítulo Árias pequenas. Para Bandolim, da obra Júbilo, memória, noviciado da 

paixão, de Hilda Hilst (HILST, Hilda. Júbilo, memória, noviciado da paixão. São Paulo: Globo, 2003a, p.86). 
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Crescem verdores 

À minha volta. 
Ramas votivas 

Se interdizendo: 

Cubra-se a morta 

Porque o amante 

Se faz esquivo. 

Feche-se a porta 

Porque é de pedra 

Impermissivo 

 

Esse que era 

O cantar da morta.  

 

Identifica-se, nessa dicção lírica, “a mulher que se queixa da sua ‘coita’ amorosa, 

provocada, seja pela incorrespondência do amigo, seja pela separação que os obrigam 

diversos fatores” (VIEIRA, 1987, p. 15). 

Não só é possível encontrar marcadores das cantigas trovadorescas de amor e de 

amigo na poesia hilstiana aqui analisada e que pertence ao subcapítulo “Esta chaga, ai senhor, 

que já não vejo”, como também se depreende que há outros poemas ─ para além do corpus 

desta Dissertação e igualmente constantes na obra Júbilo ─ que sinalizam para uma revisita à 

poesia medieval galego-portuguesa, para essa reelaboração da escritura poética ─ na qual 

Hilst se apropria de elementos arcaicos e lhes atribui novos significados. Assim, o fazer lírico 

hilstiano proporciona a interface entre culturas e o corolário disso parece ser o estreitamento 

do hiato temporal que as distanciava. 

 

5.2 SE TE RECUSAS À GRAÇA DA MINHA VIRGEM30 

 

Este poema compõe o capítulo intitulado “O poeta inventa viagem, retorno, e sofre de 

saudade”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Subtítulo retirado de verso do Poema X, do capítulo intitulado O poeta inventa viagem, retorno, e sofre de 

saudade, da obra Júbilo, memória, noviciado da paixão, de Hilda Hilst (HILST, Hilda. Júbilo, memória, 

noviciado da paixão. São Paulo: Globo, 2003a, p. 86). 
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X 

 

Túlio: aceita a graça que te concede 

A padroeira, a mãe do meu Senhor, 

De me tomar a alma e o corpo, e atrair 

Para o teu próprio gozo, essa que anda 

A te louvar, essa primeira 

A te cantar no verso, tua amiga, eu mesma,                                  

Incendiada, coroada de espinhos, e apesar                                                              

Sempre viva 

Se se trata de ti, do teu fervor. Aceita-me. 

Que o tempo, peregrino se faz sempre                

Mas nunca a contento perdurável, 

E se demoras muito, uns imensos destinos 

Distanciam de ti esse todo amoldável                              

Que se faz em mim. E milênios hão de passar 

E serás velho e triste. Aceita-me. Acredita-me: 

 

De mais nada serás merecedor                                            

Se te recusas à graça de minha Virgem.  

 

(HILST, 2003a, p. 40) 

 

Debruçando-se sobre esse poema, é possível perscrutar-se que dos dois primeiros 

versos emergiria uma religiosidade (“Túlio: aceita a graça que te concede” / “A padroeira a 

mãe do meu Senhor”), o que atribuiria ao poema um caráter transcendental, como se a 

persona-lírica elevasse o seu louvor ao ser-amado a um patamar divino. Nesse sentido, a 

representação contida no verso “coroada de espinhos” corroboraria com essa inferência. 

Dando continuidade à análise, transcrever-se-á os versos a seguir. 

 

De me tomar a alma e o corpo, e atrair 

Para o seu próprio gozo, essa que anda 

A te louvar, essa primeira 

A te cantar no verso, tua amiga, eu mesma 

Incendiada [...] 

 

Nesse excerto, é de se aventar que a persona-lírica acabaria por se oferecer ao ser-

amado de uma forma explícita ─ sem limites, sem restrições ─, quiçá, numa derradeira 

tentativa de ser aceita, de ser acolhida.  

Identifica-se que os versos “para o seu próprio gozo” e “Incendiada” remeteriam ao 

desejo, ao “erotismo dos corpos” (BATAILLE, 1987, p. 18). 

Ainda em relação ao erotismo, cabe registrar aqui o que postula o poeta Octavio Paz. 

“Outro tanto pode-se dizer do amor: a sexualidade se manifesta na experiência do sagrado 

com terrível potência; e este na vida erótica: todo amor é uma revelação, um tremor que abala 

os alicerces do eu [...]” (PAZ, 2012, p. 149). 
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Essas reflexões confluiriam para a dicção poética da enunciadora-lírica, e para sua 

busca da consumação do amor. 

Recuperando-se, ainda, o verso “de me tomar a alma e o corpo, e atrair” cabe assinalar 

aqui essas reflexões de Maurice Merleau-Ponty acerca do corpo. 

 

[...] um corpo não é percebido como um objeto qualquer, essa percepção objetiva é 

habitada por uma percepção mais secreta: o corpo visual é subtendido por um 

esquema sexual estritamente individual, que acentua as zonas erógenas, desenha 

uma fisionomia sexual e reclama os gestos do corpo masculino, ele mesmo 

integrado a essa totalidade afetiva (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 216). 

 

Essa afetividade parece ser o que a persona-lírica também busque nessa sua exposição 

exacerbada frente ao ser-amado. 

Dando-se continuidade a essas reflexões, é de se perscrutar que a enunciadora-lírica 

assumiria, nos versos seguintes, uma mudança de atitude, uma vez que ela passaria a rogar 

que o ser-amado a aceitasse (“Se se trata de ti, do teu fervor. Aceita-me”); em outros termos, 

em um primeiro momento, a persona-lírica parece se oferecer de forma ostensiva; já, em 

outro, passaria a implorar a aceitação por parte do objeto de seu amor. 

Seguindo-se por esse caminho, cabe fixar-se o olhar nesses versos “Que o tempo 

peregrino se faz sempre” / “Mas nunca a contento perdurável”. Nesse sentido, cabem algumas 

reflexões circundantes à simbologia do signo peregrino. 

 

Símbolo religioso que corresponde à situação do homem sobre a terra, o qual 

cumpre seu tempo de provações, para alcançar, por ocasião da morte, a Terra 

Prometida ou o Paraíso perdido. O termo designa o homem que se sente estrangeiro 

dentro do meio em que vive, onde não faz outra coisa senão buscar a cidade ideal. O 

símbolo exprime não apenas o caráter transitório de qualquer situação, mas o 

desprendimento interior, em relação ao presente, e a ligação aos fins longínquos e de 

natureza superior. Uma alma de peregrino pode significar também um certo 

irrealismo, correlativo a um idealismo um tanto sentimental. Pode-se notar, com 

relação ao símbolo do peregrino as ideias de expiação, de purificação, assim como a 

homenagem Àquele (Cristo, Maomé, Osíris, Buda) que santificou os locais de 

peregrinação. O peregrino ao buscar esses lugares procura identificar-se com Aquele 

que os torna ilustres. Por outro lado, o peregrino faz as suas viagens não no luxo, 

mas na pobreza; coisa que responde à ideia de purificação. O bastão ou bordão 

simboliza ao mesmo tempo a prova da resistência e do despojamento. Todas essas 

condições preparam para a iluminação e para a revelação divinas, que serão a 

recompensa no término da viagem. A peregrinação assemelha-se aos ritos de 

iniciação: ela identifica com o mestre escolhido (CHEVALIER & GHEERBRANT, 

1999, p. 709, grifos dos autores). 

 

Como derivativo dessas significações, cumpre assinalar que, dentre tantas 

possibilidades de representações, o símbolo peregrino colocando-se nesses versos vinculado 
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ao tempo ─ e não ao homem ─ estaria revestido da ideia de transitoriedade, de algo fugaz, de 

um acontecimento fugidio (“Mas nunca a contento perdurável”). 

Já, nos versos subsequentes, é de se aventar que a enunciadora-lírica se colocaria 

ameaçadora, visto que parece vaticinar:  

 

E se demoras muito, uns imensos destinos 

Distanciam de ti esse todo amoldável 

Que se faz em mim. E Milênios hão de passar 

E serás velho e triste [...] 

 

Nessa esteira, é de se deter o olhar para o verso “distanciam de ti esse todo 

amoldável”, haja vista que parece sugerir que esse todo estaria aí em substituição a corpo; ao 

passo que o caracterizador amoldável empreenderia um aspecto de viço, de sensualidade, de 

plenitude e que, igualmente, por ser amoldável ─ e não inflexível ─, poderia representar a 

incompletude, visto que não estaria terminado, que teria uma forma ainda não definida. E, é 

de se conjecturar, ainda, que essa incompletude seria a causa primeira dessa busca incessante 

pelo corpo do outro, pelo “sentimento de continuidade possível percebida no ser amado” 

(BATAILLE, 1987, p. 19).  

Analogamente, cabem algumas inferências relacionadas a esses versos: “e milênios 

hão de passar” / “E serás velho e triste” (HILST, 2003a, p. 40); é possível perscrutar-se que 

jaz, no subterrâneo deles, o Tempo (Chronos) ─ o devorador, inexorável, que traria o 

aniquilamento, a decadência, a velhice ao ser-amado.  Em relação ao tempo, cabe registrar as 

percepções do filósofo Gaston Bachelard. “[...] Pensar o tempo é enquadrar, localizar a vida; 

não é tirar da vida uma aparência particular, que se captaria de modo tanto mais claro quanto 

mais se tiver vivido, É quase fatalmente propor que se viva de outro modo, que se a enriqueça 

[...]” (BACHELARD, 1994, p. 76). 

Como derivativo dessas reflexões pode-se apreender que, sendo o tempo devorador, 

nada mais importante do que a valorização da vida, o enriquecimento da existência. 

Ainda sobre o tempo, cabe enfocar as elocuções de Merleau–Ponty (1999) acerca 

desse tema. “O tempo objetivo, que se escoa e existe parte por parte, não seria nem mesmo 

suspeitado se não estivesse envolvido em um tempo histórico que se projeta do presente vivo 

em direção a um passado e a um futuro” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 446).  

Sob essa ótica, é possível depreender-se que é esse tempo histórico que baliza nossas 

vidas, que nos serve de referência, com o qual conseguimos atribuir sentido às representações 

de nossas memórias e nos posicionarmos no mundo como seres temporais. 
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Complementando essas reflexões o filósofo pontua que: 

Nós não somos temporais porque somos espontâneos e porque, enquanto 

consciências nos afastamos de nós mesmos, mas ao contrário o tempo é o 

fundamento e a medida de nossa espontaneidade, a potência de ir além e de ‘niilizar” 

que nos habita, que nós mesmo somos, ela mesma nos é dada com a temporalidade e 

com a vida [...] (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 573, grifos do autor). 

 

Nesse sentido, a temporalidade se situa na essência do ser humano. Assim, cumpre 

ressaltar que esse tempo, ao qual o filósofo se refere, parece existir a partir da consciência que 

se tem dele. Dessa forma, ele estaria atrelado exclusivamente ao Homem, posto que os demais 

animais não possuam esse poder de abstração. 

Seria importante refletir, ainda, sobre os versos de fechamento desse poema “De mais 

nada serás merecedor” / “Se te recusas à graça da minha Virgem” (HILST, 2003a, p. 40). É de 

se inferir que esses versos corroboram com o que já fora analisado anteriormente acerca da 

religiosidade que perpassa determinadas partes desse poema. Nesse sentido, 

peremptoriamente, a enunciadora-lírica coloca-se aqui como se devesse ser incensada pelo 

ser-amado, posto que estivesse sendo ofertada pela “minha Virgem” (HILST, 2003a, p. 40). 

Entretanto, caso fosse recusada, o ser-amado, é de se supor, estaria fadado ao castigo divino 

de não receber nenhuma outra graça (“De mais nada serás merecedor” / “Se te recusas à graça 

da minha Virgem” (HILST, 2003a, p. 40).  

 

5.2.1 Nos Caminhos da Intertextualidade 

 

Preliminarmente, cabe lançar-se um olhar em direção a este conceito de 

intertextualidade, a fim de que se possa recuperar o essencial do que já fora tratado em 

capítulo específico desta Dissertação. Nesse sentido, Samoyault (2008) postula que “a 

intertextualidade não é mais apenas a retomada da citação ou da re-escritura, mas a descrição 

dos movimentos e passagens da escritura na sua relação consigo mesma e com o outro. Os 

efeitos da convergência entre uma obra e o conjunto da cultura que a nutre, penetra-a em 

profundidade, aparecem então em todas as suas dimensões: a heterogeneidade do intertexto 

funda-se na originalidade do texto” (SAMOYALUT, 2008, p. 11). 

Aproximando-se desse conceito, bem como se considerando a intertextualidade uma 

manifestação dialógica, irá se percorrer um caminho no qual se buscará textos afins ao poema 

analisado nesse subcapítulo. 
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É possível relacionar os versos hilstianos que seguem a um poema modernista de 

Jorge de Lima ─ de cujo autor tratar-se-á no subcapítulo 5.6.1. 

 

Túlio: aceita a graça que te concede 

A padroeira, a mãe do meu senhor. 

 

(HILST, 2003a, p. 40) 

                                     

          Nesse sentido, importa deter-se no poema jorgiano a seguir. 

 

A MULTIPLICAÇÃO DA CRIATURA 

 

Parece Senhor, que me desdobrei, 

que me multipliquei, 

que a chuva dos céus cai dentro de minhas mãos. 

que os ruídos do mundo gemem nos meus ouvidos. 

que batem trigo, chorando sobre o meu tronco nu, 

que cidades se incendeiam dentro de minhas órbitas. 

Parece, Senhor, que as noites escurecem dentro de meu ser múltiplo, 

que eu falo sem querer por todos os meus irmãos, 

que eu ando cada vez mais em procura de Ti. 

Parece, Senhor, que tu me alongaste os braços 

à procura de abóbodas raras e iluminadas, 

que me estiraste os pés repousantes no Limbo. 

que os pássaros cansados em meus ombros repousam 

sem saber o espantalho é a Semelhança Tua. 

Parece que em minhas veias 

correm rios noturnos 

em que barqueiros remam contra marés montantes. 

Parece que a minha sombra 

o sol desponta e se deita 

e minha sombra e meu ser 

valem um minuto  em Ti. 

 

(LIMA, 1994, p. 67)  

 

Há a convergência entre esse poema e o excerto da lírica hilstiana (“Túlio: aceita a 

graça que te concede / A padroeira, a mãe do meu Senhor”), posto que ambos apresentem 

fortes marcadores religiosos, embora Jorge de Lima conduza sua dicção lírico-religiosa com 

matizes sociais (“Parece, Senhor, que me desdobrei / que me multipliquei / que a chuva do 

céu cai dentro de minhas mãos. / Que os ruídos do mundo gemem nos meus ouvidos / que 

batem trigo, chorando, sobre o meu corpo nu”). 

Dando continuidade à análise, analogamente, irá recuperar-se aqui o poema hilstiano a 

seguir, relacionando-o com o excerto de uma cantiga de amigo do trovadorismo galego-

português. 
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                               X 

 

                                             Túlio: aceita a graça que te concede 

A padroeira, a mãe do meu Senhor, 

De me tomar a alma e o corpo, e atrair 

Para o teu próprio gozo, essa que anda 

A te louvar, essa primeira 

A te cantar no verso, tua amiga, eu mesma,                                  

Incendiada, coroada de espinhos, e apesar                                                              

Sempre viva 

Se se trata de ti, do teu fervor. Aceita-me. 

Que o tempo, peregrino se faz sempre                

Mas nunca a contento perdurável, 

E se demoras muito, uns imensos destinos 

Distanciam de ti esse todo amoldável                              

Que se faz em mim. E milênios hão de passar 

E serás velho e triste. Aceita-me. Acredita-me: 

 

De mais nada serás merecedor                                            

Se te recusas à graça de minha Virgem.  

 

(HILST, 2003a, p. 40) 

 

Urge transcrever os versos da cantiga de amigo, de Don Dinis, a fim de que se possa 

tecer inter-relações com o poema de Hilda Hilst. 

 
    31─ Dizei-me, por Deus, amigo: 

tamanho bem me quereis 

como sempre me dizeis? 

─ Senhora, inda mais vos digo:   

nenhum outro homem quer 

tanto bem a uma mulher. 

 

(Don Dinis) 

 

Em se tratando de análise poética, é possível depreender-se que, do poema hilstiano, 

emanaria a voz da amiga, a qual dirige uma súplica ao ser amado ─ o que denota a costura 

com as cantigas de amigo do trovadorismo galego-português (“De te tomar a alma e o corpo, 

e atrair / Para o teu próprio gozo, essa que anda / A te louvar, essa primeira / A te cantar no 

verso, tua amiga, eu mesma / Incendiada, coroada de espinhos, e apesar / Sempre viva / Se se 

trata de ti, do teu fervor. Aceita-me.”); já, da cantiga de amigo, de Don Dinis, emergiriam 

duas vozes: inicia com a da amiga (“─ Dizei-me, por Deus, amigo: / tamanho bem me quereis 

/ como sempre me dizeis?”)  e, posteriormente, surge a voz do trovador (“─ Senhora, inda 

                                                           
31 BERARDINELLI, Cleonice Cantigas de trovadores medievais em português moderno. Rio de Janeiro: 

Organizações Simões, 1953, p. 51. 
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mais vos digo: / nenhum outro homem quer / tanto bem a uma mulher.”). Nos dois poemas, 

ainda não ocorreu a aceitação por parte do ser-amado. Esse impedimento poderia advir da 

existência de outra mulher ─ o que parece ser o caso do poema hilstiano, uma vez que a 

persona-lírica, é de se supor, não conseguira a correspondência desse amor. Entretanto, em se 

tratando da cantiga de Don Dinis, ela parece sugerir que a amiga mostrar-se-ia receosa, 

insegura em relação à entrega, posto que questione se o amigo a quer como realmente o diz 

(“─ Dizei-me, por Deus, amigo:/ tamanho bem me quereis? / Como sempre me dizeis?”). 

Percebe-se que, nesse caso, há uma tensão entre a amiga e o trovador.  

Ainda movimentando-se na busca de intertextos, é possível depreender-se que no 

verso “Incendiada, coroada de espinhos” (HILST, 2003a, p. 40), encontra-se um paralelismo 

com a representação do momento da crucificação de Cristo. Sob essa ótica, cumpre recuperar 

aqui essa passagem bíblica. 

 

A crucificação de Jesus – Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar 

chamado Calvário. (Em hebraico o nome desse lugar é “Gólgota”). Ali os soldados 

pregaram Jesus na cruz. E crucificaram também outros dois homens, um de cada 

lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. 

Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: “Jesus de Nazaré, Rei dos 

Judeus”. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar que Jesus foi crucificado 

ficava perto da cidade [...] Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, e a irmã dela, e 

Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e 

perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: ─ Este é seu filho. Em seguida 

disse a ele: ─ Esta é sua mãe [...] (BÍBLIA SAGRADA, 2000, p. 94). 

 

Nesse sentido, é de se aventar que se buscaria no passado longínquo elementos que 

potencializassem a representação de uma dor pungente (“coroada de espinhos”), e nessa 

costura, nessa reaproximação temporal, imprime-se novo contexto ao antigo, que ressurge 

agora metamorfoseado de novo ─ o que denota a originalidade do texto. 

 

5.3 E SORVER RECONQUISTA A CADA NOITE 

 

Esta ode32 faz parte do capítulo intitulado “Ode descontínua e remota para flauta e 

oboé. De Ariana para Dionísio”.    

 

 

                                                           
32 Ode: entre os antigos gregos e romanos, ligava-se à música, passando depois a um poema lírico em que se 

exprimem os grandes sentimentos da alma humana. Pode celebrar fatos heroicos, religiosos, o amor ou os 

prazeres (GOLDSTEIN, Norma. Versos, sons, ritmos. São Paulo: Editora Ática, 2000, p. 55-56).  
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I 

 

É bom que seja assim, Dionísio, que não venhas. 

Voz e vento apenas 

Das coisas do lá fora 

 

E sozinha supor 

Que se estivesse dentro 

 

Essa voz importante e esse vento 

Das ramagens de fora 

 

Eu jamais ouviria. Atento 

Meu ouvido escutaria 

O sumo do teu canto. Que não venhas, Dionísio. 

Porque é melhor sonhar sua rudeza 

E sorver reconquista a cada noite 

Pensando: amanhã sim, virá. 

E o tempo de amanhã será riqueza: 

A cada noite, eu Ariana, preparando 

Aroma e corpo. E o verso a cada noite 

Se fazendo de tua sábia ausência. 

 

(HILST, 2003a, p. 59). 

 

Afinando-se o olhar sobre esse poema, pode-se depreender que a persona-lírica dirige-

se a um interlocutor masculino ─ a Dionísio ─ e que, seja no verso inicial, seja nos 

subsequentes, essa enunciadora-lírica mantém-se altiva, posto que declare que “é bom que 

seja assim, Dionísio, que não venhas” (HILST, 2003a, p. 59). Estabelece, assim, uma relação 

intertextual com a personagem mitológica Dionísio. 

Continuando essas reflexões, atente-se para os versos a seguir. 

 

Voz e vento apenas 

Das coisas do lá fora 

 

E sozinha supor 

Que se estivesses dentro 

 

Essa voz importante e esse vento 

Das ramagens de fora 

 

Eu jamais ouviria. Atento  

 

Nesses versos, pode-se supor que a persona-lírica passasse a fazer um inventário dos 

ganhos que advêm da ausência do ser-amado. 

Posteriormente, a enunciadora-lírica vincula a presença do amado à rudeza.  
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Meu ouvido escutaria  

O sumo do teu canto. Que não venhas, Dionísio. 

Porque é melhor sonhar tua rudeza 

 

Entretanto, paradoxalmente, relaciona a (re) presença do ser-amado à felicidade 

(“Pensando sim, virá.” / “E o tempo de amanhã será riqueza:”) ─ pode-se aventar aqui que, tal 

qual o deus grego, Dionísio, esse interlocutor seria “o deus que chega, conhece intimamente 

as afinidades da presença e da ausência” (DETIENNE, 1988, p. 19); há de se perscrutar 

também que, por não se fazer presente, (“E sozinha supor” / “Que se estivesses dentro”) “é o 

deus que vem de fora; ele vem de Outro Lugar” (DETIENNE, 1988, p. 19).  

Dando continuidade a essas reflexões, pode-se conjecturar que a persona-lírica apenas 

estivesse “fingindo altivez” (HILST, 2003a, p. 64), posto que, em dado momento, coloca o 

ser-amado como objeto de seu desejo (“E sorver reconquista a cada noite”). Cumpre, ainda, 

pontuar aqui que a enunciadora-lírica prepara-se para a prática amorosa (“A cada noite, eu 

Ariana, preparando” / “Aroma e corpo”) ─ vincadamente, essa preparação ecoa das cantigas 

de amigo do trovadorismo galego-português. E, no fechamento do poema, a persona-lírica 

retoma, mais uma vez, a ausência do ser-amado. (“E o verso a cada noite” / “Se fazendo de 

tua sábia ausência”). (Sublinhas da autora). Nesse sentido, poderia aventar-se que nessa lírica 

hilstiana há uma ambivalência em relação à voz que se manifesta no poema: ora emana da 

persona-lírica; ora, da poeta. 

Vale retomar aqui os dois últimos versos do poema (“E o verso a cada noite” / “Se 

fazendo de tua sábia ausência”), em razão de que parece emergir daí que o verso renova-se a 

partir da ausência do interlocutor ─ esse interlocutor que traz consigo uma carga mítica que 

remete à divindade do vinho, a um deus pagão, orgiástico, ambíguo. Nesse sentido, pode-se 

supor, ainda, que essa ausência se faça representar no mito dionisíaco, posto que “entre os 

deuses que se encontram em todas as regiões da Grécia, Dionísio é o menos sedentário. Não 

se sente em casa em parte alguma, deus nômade, seu reino não tem sede” (DETIENNE, 1988, 

p. 8). Cabe observar, ainda, que Dionísio ─ ou Baco na mitologia romana ─ é considerado o 

“símbolo do entusiasmo e dos desejos amorosos” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1999, 

p.340), o que justificaria a preparação da persona-lírica para o amor, como se estivesse 

imantada dessa simbologia dionisíaca e que se lançasse para esse desejo de concretizar a 
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plenitude, para esse “sentimento de uma continuidade possível percebida no ser amado” 

(BATAILLE, 1987, p. 19).  

Cumpre refletir, ainda, sobre a relação de intertextualidade com a personagem 

mitológica Ariadne ─ metamorfoseada, mimetizada em Ariana ─ a que prepara, a cada noite, 

aroma e corpo (“A cada noite, eu Ariana, preparando” / “aroma e corpo”) (HILST, 2003a, p. 

59). É para essa Ariadne que irá se direcionar o olhar, “para a esposa de Dionísio, sua única 

companheira de verdade. Ela foi a única da qual se afirmou ser esposa de um deus” 

(KERÉNYI, 2004, p. 207). Está-se referindo aqui a “uma donzela mortal com nome de deusa” 

(KERÉNYI, 2004, p. 207). Em relação ao poema, é possível supor que Ariadne/Ariana 

simbolizasse a busca da consumação do amor e, consequentemente, apontasse para a 

satisfação do desejo, o qual subjaz à preparação, aos cuidados, à espera ─ mesmo que 

dissimulado, mesmo que não revelado (“É bom que seja assim, Dionísio, que não venhas” / 

“Que não venhas, Dionísio”) (HILST, 2003a, p. 59). Nesse sentido, poderia aventar-se que o 

desejo sustentar-se-ia na ausência, ou que desejo e ausência retroalimentar-se-iam. Assim, 

registra-se aqui as impressões de Maurice Blanchot acerca da relação desejo/ausência. 

 

[...] ausência que, representando, além disso, o tempo irremediavelmente perdido, 

aquele de alguém cujo passado é duplamente inacessível, provoca o desejo mais 

ardente de encontrá-lo, ausência, enfim, sempre ameaçada, que mede a 

impossibilidade de se tornar dono do próximo e de impedi-lo de ser de outro” 

(BLANCHOT, 1997, p. 228). 
 

Complementando essas reflexões, cumpre observar que “o desejo se constitui como 

temporalidade, aptidão do sujeito para protelar indefinidamente a satisfação, desligando-se do 

dado presente, encontrando mediações que o remetem ao ausente e abrindo-se para o que 

conhecemos como imaginário e simbólico” (CHAUI, 1990, p. 25). Ainda sobre o desejo 

erótico, cumpre registrar que: 

 

Toda a concretização do erotismo tem por fim atingir o mais íntimo do ser, no ponto 

em que o coração nos falta. A passagem do estado normal ao de desejo erótico supõe 

em nós a dissolução relativa do ser constituído na ordem descontínua. O termo 

dissolução corresponde à expressão familiar de vida dissoluta, ligada à atividade 

erótica. No movimento de dissolução dos seres, a parte masculina tem, em princípio, 

um papel ativo, enquanto a parte feminina é passiva. É essencialmente a parte 

passiva feminina, que é dissolvida, enquanto ser constituído. Mas para um parceiro 

masculino a dissolução da parte passiva só tem um sentido: ele prepara uma fusão 

onde se misturam dois seres que ao final chegam juntos ao mesmo ponto de 

dissolução (BATAILLE, 1987, p. 16-17, grifo do autor). 
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É de se conjecturar que essa “dissolução de seres” instaura uma pequena morte, a qual 

faz ressoar essas reflexões de Eduardo Galeano: 

Não nos provoca riso o amor quando chega ao mais profundo de sua viagem, ao 

mais alto do seu voo: no mais profundo, no mais alto, nos arranca gemidos e 

suspiros, vozes de dor, embora seja dor jubilosa, e pensando bem não há nada de 

estranho nisso, porque nascer é uma alegria que dói. Pequena morte chamam na 

França a culminação do abraço, que ao quebrar-nos faz por juntar-nos, e perdendo-

nos faz por  nos encontrar e acabando conosco nos principia. Pequena Morte, dizem; 

mas grande, muito grande haverá de ser, se ao nos matar nos nasce (GALEANO, 

1995, p. 95, grifos do autor). 

 

Em se tratando de signos, nesse poema, pode-se vislumbrar a essencialidade de alguns. 

Assim, impõe-se aqui refletir sobre o a carga simbólica atribuída ao vento. 

 

O simbolismo do vento apresenta vários aspectos. Devido à agitação que o 

caracteriza, é um símbolo de vaidade, de instabilidade, de inconstância. É uma força 

elementar que pertence aos Titãs, o que indica suficientemente a sua violência e sua 

cegueira. Por outro lado, o vento é sinônimo do sopro e, por conseguinte, do 

espírito, do influxo espiritual de origem celeste (CHEVALIER & GHEERBRANT, 

1999, p. 935). 

 

Em uma tentativa de se refletir sobre essa paradoxal simbologia relacionada ao vento, 

há de se supor que, em se tratando do interlocutor desse poema, corresponde a “um símbolo 

de vaidade, de instabilidade, de inconstância” (CHEVALIER &GHEERBRANT, 1999, 

p.935). Sob essa ótica, é de se conjecturar que Dionísio mostra-se vaidoso, visto que Ariana 

prepara-se para ele como quem se coloca em posição de louvor, de adoração (“Eu Ariana, 

preparando” / “Aroma e corpo”), pode-se supô-lo, ainda, instável e inconstante, haja vista que 

oscila entre a presença e a ausência ─ mesmo que essa presença seja sutil, fugidia, captada 

apenas nos versos (“Meu ouvido escutaria” / “O sumo do teu canto” / “E sorver reconquista a 

cada noite”). (Grifo da autora). 

Ainda seguindo por essa linha de raciocínio, é possível, igualmente, aventar que a 

simbologia que emana do signo vento como “sinônimo do sopro, e, por conseguinte, do 

Espírito, do influxo espiritual de origem celeste” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1999, 

p.935) estaria relacionada à Ariana, posto que se pode depreender que se coloca, em relação à 

prática amorosa, como quem se prepara para um rito, para algo transcendental, mágico, divino 

(“A cada noite, eu Ariana, preparando” / “Aroma e corpo.” / “E o verso a cada noite se 

fazendo”). 

Permanecendo-se nessa esteira, cabe refletir aqui sobre o signo noite e sobre as 

representações que suscita, relacionando-as às imagens inscritas nesse poema. 
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A noite simboliza o tempo das gestações, das germinações, das conspirações, que 

vão desabrochar em pleno dia como manifestação de vida. Ela é rica em todas as 

virtualidades da existência. Mas entrar na noite é voltar ao indeterminado, onde se 

misturam pesadelos e monstros, as ideias negras. Ela é a imagem do inconsciente e, 

no sono da noite, o inconsciente se libera. Como todo símbolo, a noite apresenta um 

duplo aspecto, o das trevas onde fermenta o vir a ser, e o da preparação do dia, de 

onde brotará a luz da vida (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1999, p. 640, grifos 

dos autores). 

 

Assim, nesse poema, o signo noite sugere “o tempo das gestações, das germinações, 

das conspirações, que vão desabrochar em pleno dia como manifestação de vida” 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1999, p. 640), em razão de que a persona-lírica parece 

encontrar na noite o refúgio necessário para instaurar a reconquista (“E sorver reconquista a 

cada noite”) ─ subterrâneo a isso, pode-se entrever, sutilmente, que essa reconquista tenha 

demandado estratégias, “conspirações”, nas palavras de Chevalier & Gheerbrant (1999). 

Pode-se, ainda, supor que os versos (“A cada noite, eu Ariana, preparando” / “Aroma e corpo. 

E o verso a cada noite” / “Se fazendo de tua sábia ausência.”) confluiriam para “o tempo das 

gestações, das germinações” e, ainda, para “ a preparação do dia, de onde brotará a luz da 

vida” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1999, p. 640), uma vez que a conotação desses 

versos parece apontar, não apenas rumo à preparação para o amor, mas parece indicar algo 

maior, algo transcendental: o “vermelho da vida” (HILST 2003a, p. 47). 

 

5.3.1 Um Breve Retorno à Mitologia Grega 

 

Ao iniciarem-se estas reflexões, impõe-se registrar, mais uma vez, que a ancoragem 

deste estudo é a busca de textos que dialoguem com a lírica de Júbilo, memória, noviciado da 

paixão. Com este intuito, afinar-se-á o olhar para o interlocutor do poema, para Dionísio, e 

para sua mulher Ariadne, em razão disso, far-se-á um sobrevoo sobre a mitologia grega. 

“No princípio era o Caos. Muito depois surgiram os animais, e um dentre tantos era 

extraordinário ─ todos os outros olhavam para o chão, mas aquele olhava para o céu. Sua 

visão penetrante o fez perceber os astros, e ele encontrou uma perenidade tranquilizadora. 

Então, a abóboda celeste refletiu a vida na Terra ─ e o homem viu deuses e monstros que 

reproduziam vícios e virtudes”33. 

                                                           
33 Excerto extraído de nota do editor. Cf. PAVAM. Carlos Alberto. In: História Viva, especial mitologia. Nº 30. 

São Paulo: Ediouro Duetto Editorial Ltda, ano não informado. 
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Nessa esteira, cabe recuperar aqui o deus Dionísio ─ filho de Zeus e da princesa 

tebana Sêmele, o que faz dele o único deus que teve uma mortal como mãe. Trata-se de um 

mito complexo que, talvez, seja melhor caracterizado nas palavras contidas na contracapa da 

obra “Dionísio a Céu aberto”, do historiador belga Marcel Detienne: 

 

O múltiplo sempre acompanhou Dionísio desde o seu surgimento na cena grega. 

Diverso, imprevisível, como reconhecê-lo? A máscara que o disfarça é a mesma que 

o revela. Sua aparição é feita de jogos incessantes, de presença e de ausência, sua 

identidade permanece indefinidamente a do ambíguo. Sorridente ou irritado, 

andando ou saltando, ele se apresenta, assim, sob a máscara do estrangeiro. Ele 

chega de outro lugar e, não estando em lugar algum de sua casa, encarna no 

imaginário grego este “Estrangeiro do interior”. Dionísio habita também os poderes 

da vinha: quando jorra seu suco ─ substância onde se misturam a morte e a vida 

multiplicada ─, o vinho precipita o humano na bestialidade ou leva-o ao êxtase 

divino34. 
 

Complementando essas caracterizações, cumpre contextualizar o nascimento de 

Dionísio. 

 

Afiançava-se que, quando Zeus procurou Sêmele, esta não foi uma união divina. Ele 

preparara uma poção [...] e dera-a de beber a Sêmele. A poção engravidou a moça. 

[...] Quando Zeus procurou Sêmele pela primeira vez não o fez na forma do deus do 

Céu portador do raio. A forma assumida pelo marido secreto de Sêmele era a de um 

mortal. Desencaminhada pela pretensa ama, Sêmele rogou a Zeus que lhe 

concedesse a satisfação apenas de um desejo. Zeus prometeu fazê-lo e, quando sua 

amada lhe pediu que ele aparecesse para ela como aparecera para Hera, visitou-a 

como um raio. As pinturas de vasos mostram-na tentando fugir. Mas era tarde 

demais: o raio fulminou-a e ela desceu ao Mundo Subterrâneo. Zeus tirou-lhe do 

corpo o fruto ainda não maduro, o infante Dionísio. O pai abrigou na própria coxa o 

deus prematuramente nascido, costurando a criança dentro dela ou prendendo esse 

ventre paterno com fivelas de ouro. Asseverou-se também que nenhuma das cidades 

em que se disse que Dionísio nasceu de Sêmele ─ pois a reivindicação foi feita por 

outros lugares além de Tebas ─ poderia gabar-se justamente de ter sido o local de 

nascimento de Dionísio, visto que o pai o deu à luz, quando chegou o momento 

azado do nascimento, muito longe , na direção do leste, no monte Nisa. Depois  

despachou a criança com Hermes ou ele mesmo a confiou às amas divinas que 

tomariam conta dela numa caverna (KERÉNYI, 2004, p. 198). 

 

Posto isso, alguns dados sobre Ariadne fazem-se necessários. Assim registra-se que 

originalmente “Ariagne”, significa a “santa” e a “pura”: forma superlativa de Hagne, 

sobrenome da rainha do Mundo Subterrâneo. A deusa que trazia esse nome era adorada em 

muitas ilhas. Ariadne a donzela mortal, tinha como seu reverso uma irmã e rival chamada 

Fedra, “a brilhante”, e também uma segunda e vitoriosa amante de Teseu, aquela cujo nome 

era Aglaia. Este segundo e luminoso aspecto, no entanto, estava diretamente ligado à própria 

                                                           
34 DETIENNE, Marcel. Dionísio a céu aberto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda, 1986. 
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Ariadne, também chamada Aridela, “a visível de longe”, nome que obviamente adquiriu 

depois de ter sido elevada ao céu com Dionísio. Sob o nome de Ariadne, foi cúmplice de 

Teseu no assassínio do irmão, o filho de Minos com cabeça de touro, conhecido sobretudo 

como o monstro chamado Minotauro. Mas, a julgar pelo seu outro nome, Astério, ele era um 

“Astro” entre o seu próprio povo ─ exatamente como Dionísio também invocado como astro 

na qualidade de menino dos Mistérios. Faz-se importante ressaltar que, na forma mais 

conhecida da história, a única participação de Ariadne na matança, foi ter salvado Teseu e as 

crianças atenienses atiradas ao monstro. Ela deu ao herói o fio que lhe permitiu encontrar o 

caminho para fora do Labirinto em que morava o Minotauro. Teseu levou Ariadne e sua irmã 

Fedras para bordo do navio, mar largou Ariadne na ilha de Dia [...] (KERÉNYI, 2004). 

É possível inferir que essas elocuções de Karl Kerenyi têm em comum a alusão ao 

mito e à simbologia que daí decorre. Nesse sentido, urge esclarecer que os mitos tinham um 

papel importante na sociedade grega ─ tratava-se de narrativas orais que explicavam, por 

exemplo, a origem do universo e buscavam acalmar os humanos frente às forças da natureza 

ou, ainda, diante das contradições da vida. 

Seguindo por esse caminho, faz-se importante registrar as impressões de Jean-Pierre 

Vernant acerca do mito. 

 

O mito não é uma vaga impressão de sentimentos individuais ou de emoções 

populares: é um sistema simbólico institucionalizado, uma conduta verbal 

codificada, veiculando, como a língua, maneiras de classificar, de coordenar, de 

agrupar e contrapor os fatos, de sentir ao mesmo tempo semelhanças e 

dessemelhanças; em suma, de organizar a experiência. No e pelo mito, como em e 

por uma língua, o pensamento se modela exprimindo-se simbolicamente e se coloca 

ao mesmo tempo em que se impõe (VERNANT, 1999, p. 206).  

 

Dessa discussão, emerge que o mito representa um sistema de pensamento e que, por 

meio dele, torna-se possível organizar a experiência humana, partindo-se de uma experiência 

coletiva.  

Dando continuidade a essas reflexões, salienta-se que mito e símbolo coexistem e que 

o “símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida 

cotidiana, embora possua conotações especiais além de seu significado evidente e 

convencional. Implica alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós” (JUNG, 2008, p. 

18). Ainda sob essa ótica, Jung (2008) pontua que: 

 

[...] uma palavra ou imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu 

significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta imagem tem um aspecto 
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“inconsciente” mais amplo, que nunca é precisamente definido ou inteiramente 

explicado. E nem podemos ter esperanças de defini-lo ou explicá-lo. Quando a 

mente explora um símbolo, é conduzida a ideias que estão fora do alcance de sua 

razão. A imagem de uma roda pode levar nossos pensamentos ao conceito de um sol 

“divino” mas, neste ponto, nossa razão vai confessar a sua incompetência: o homem 

é incapaz de descrever um ser “divino”. Quando, com toda a nossa limitação 

intelectual, chamamos alguma coisa de “divina”, estamos dando-lhe apenas um 

nome, que poderá estar baseado em uma crença, mas nunca em uma evidência 

concreta (JUNG, 2008, p. 39). 

 

Torna-se possível inferir, como derivativo dessas elucubrações, que o símbolo 

preencheria uma lacuna, um espaço em branco, o qual seria integralizado a partir das 

significações que se poderia atribuir a ele. 

Com a chancela dessas reflexões, e por meio da contextualização dos mitos 

Dionísio/Ariadne/Ariana, pode-se entrever aqui a carga mítica que esses signos atribuem ao 

poema, bem como a reapropriação que Hilda Hilst faz deles, recuperando-os da antiguidade ─ 

da mitologia grega, especificamente ─ e trazendo-os à contemporaneidade, a um novo 

contexto e conferindo à linguagem poética uma nova roupagem. 

Registra-se, igualmente, que o emprego dos signos Dionísio/Ariadne/Ariana não se 

limita às estreitas fronteiras dessa ode. O olhar de investigador identificou a presença do 

primeiro em todos os dez poemas do capítulo intitulado Ode descontínua e remota para flauta 

e oboé. De Ariana para Dionísio. Já, em se tratando de Ariana, a ubiquidade igualmente se 

confirma ─ mesmo que, em algumas dessas odes, Ariana não se mostre de forma explícita, 

mesmo que se esconda no subterrâneo dos versos, mesmo que se faça plasmar à voz da 

persona-lírica ─ mas que basta um olhar aguçado para identificá-la, para revelá-la. 

Ratifica-se, mais uma vez, que, na tessitura de sua lírica, Hilda Hilst recorreu a 

elementos da cultura grega e aproximou-os da contemporaneidade, ressignificando-os. Para 

esse entrecruzamento, fez uso de intertextos. Nesse sentido, registra-se que, ao escrever sobre 

o seu romance o Nome da Rosa, Umberto Eco afirma: “Descobri o que os escritores sempre 

souberam (e nos disseram muitas e muitas vezes): os livros sempre falam sobre outros livros, 

e toda estória conta uma estória que já foi contada” (ECO, apud HUTCHEON, 1991, p. 167).            

A título de exemplificação, transcrever-se-á, a seguir, alguns versos dos poemas que 

fazem parte do capítulo “Ode descontínua e remota para flauta e oboé. De Ariana para 

Dionísio”. 
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I 

 

É bom que seja assim, Dionísio, que não venhas. 

Voz e vento apenas 

Das coisas do lá fora 

[...] 

A cada noite, eu Ariana, preparando, 

Aroma e corpo. E o verso a cada noite  

Se fazendo de tua sábia ausência. 

 

(HILST, 2003a, p. 59) 

 
 

II 

 

Porque tu sabes que é de poesia 

Minha vida secreta. Tu sabes, Dionísio 

Que a teu lado te amando, 

Antes de ser mulher sou inteira poeta. 

 

(HILST, 2003a, p. 60) 

 

 

III 

 

A minha casa, Dionísio, te lamenta 

E manda que eu te pergunte assim de frente: 

À uma mulher que canta ensolarada 

E que é sonora, múltipla, argonauta 

 

Por que recusas amor e permanência? 

 

(HILST, 2003a, p. 61)  

 

 

IV 

 

Por que te amo 

Deveria a teus olhos parecer 

Uma outra Ariana 

[...] 

Porque te amo, Dionísio, 

É que me faço assim tão simultânea 

 

(HILST, 2003a, p. 62)  

 

 

V 

 

Quando Beatriz e Caiana te perguntarem, Dionísio, 

Se me amas, podes dizer que não. Pouco me importa 

Ser nada a tua volta, sombra coisa esgarçada 

No entendimento de tua mãe e irmã. A mim me importa, 

Dionísio, o que dizes deitado ao meu ouvido 
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(HILST, 2003a, p. 63)  

 

 

 

VI 

 

Três luas, Dionísio, não te vejo, 

Três luas percorro a Casa, a minha, 

E entre o pátio e a figueira 

Converso e passeio com meus cães 

[...] 

Que Ariana pode estar sozinha 

Sem Dionísio, sem riqueza ou fama 

Porque há dentro dela um sol maior: 

 

Amor que se alimenta de uma chama 

Movediça e lunada, mas luzente e alta 

 

Quando tu, Dionísio, não estás. 

 

(HILST, 2003a, p. 64)  

 

 

VII 

 

Deitar-me com o amigo que escolheres 

E ensinar à mulher, Dionísio, 

 

A eloquência da boca nos prazeres 

E plantar no teu peito, prodigiosa 

Um ciúme venenoso e derradeiro. 

 

(HILST, p. 2003a, p. 65) 

 

 

VIII 

 

Tu podes muito bem, Dionísio, 

Ter mais cinco mulheres 

E desprezar Ariana 

Que é centelha e âncora 

[...] 

E refrescar tuas noites 

Com teus amores breves. 

Ariana e Catulo luxuriantes 

 

Pretendem a eternidade, e a coisa breve 

A alma dos poetas não inflama 

Nem é justo, Dionísio, pedires ao poeta 

 

(HILST, 2003a, p. 66)  

 

 

IX 

 

Apenas tu, Dionísio, é que recusas 

Ariana suspensa nas tuas águas. 

 

(HILST, 2003a, p. 67)  



74 

 

 

 

 

 

                                              X 

 

Se todas as tuas noites fossem minhas 

Eu te daria, Dionísio, a cada dia 

Uma pequena caixa de palavras 

Coisa que me foi dada, sigilosa 

[...] 

                                             Se todos os teus dias fossem meus 

Eu te daria, Dionísio, a cada noite 

O meu tempo lunar, transfigurado e rubro  

E agudo se faria o gozo teu. 

 

(HILST, 2003a, p. 68) 

 

5.4 CORPO DE FOGO MORRENDO35 

 

O poema hilstiano a seguir insere-se no capítulo intitulado “Árias pequenas. Para 

bandolim”. 

 

IX 

 

Incontável, muda 

Essa plenitude. 

Incontável, mudo 

Meu instante de morte. 

Ando morrendo. 

E, sem poder, traduzo: 

 

É punhal cintilante 

Esta minha morte. 

Como se fosse dor 

Sem se fazer ferida, 

Como se o grito 

Se fizesse mudo. 

(Sem ser agudo 

Um silvo penetrasse 

No teu fundo ouvido) 

 

Como se eu lamentasse 

Sem lamento 

Sem urro. 

Corpo de fogo morrendo 

Sem a luz do ouro. 

Isento. Puro. 

 

Vivo do seu próprio momento. 

                                                           
35 Subtítulo extraído de verso do poema IX, do capítulo intitulado Árias Pequenas. Para bandolim, da obra 

Júbilo, memória, noviciado da paixão, de Hilda Hilst (HILST, Hilda. Júbilo, memória, noviciado da paixão. 

São Paulo: Globo, 2003a, p. 89). 
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(HILST, 2003a, p. 89) 

O fulcro desse poema é a morte. Entretanto, ela não se coloca para a persona-lírica de 

uma forma ortodoxa, por assim dizer. Nesse sentido, é de se cogitar que a morte apresente-se 

aqui como um estado; em outros termos, como a representação da vida que se esvai. Nessa 

esteira, cabe observar as reflexões do filósofo francês Georges Bataille. 

  

A morte de um é correlativa ao nascimento do outro, que ela anuncia e de que é 

condição. A vida é sempre um produto da decomposição da vida. Ela é tributária, 

em primeiro lugar, da morte que desocupa o lugar; em segundo, da corrupção, que 

acompanha a morte, e repõe em circulação as substâncias necessárias ao incessante 

aparecimento de novos seres (BATAILLE, 1987, p. 52).  

 

Como derivativo dessas inferências, é possível depreender que vida e morte são 

análogas; todavia, uma se impõe a partir da ausência da outra.  

Voltando-se ao poema e focando-se o olhar nos quatro primeiros versos  

 
Incontável, muda 

Essa plenitude. 

Incontável, mudo 

Meu instante de morte. 

 

É de se perscrutar que os signos muda/mudo remeteriam aqui não a um ato de 

mudança, mas, sim, a um estado de mutismo. Nesse sentido, instaurar-se-ia “não a plenitude 

do silêncio, mas o vazio da ausência da fala, a sombra e o frio de uma existência onde o 

silêncio não mais se faz poema” (BLANCHOT, 1997, p. 127). Sob essa ótica, Blanchot 

(1997) afirma: 

 

[...] o silêncio é marcado pela mesma contradição e pelo mesmo dilaceramento que a 

linguagem: se é uma via para abordarmos o inabordável, para pertencermos ao que 

não se diz. Só é “sagrado” na medida em que torna possível a comunicação do 

incomunicável (BLANCHOT, 1997, p. 127).  

 

Dessas relações tão paradoxais pode-se depreender que o silêncio emerge como valor 

simbólico, como a representação de algo que não se pode comunicar. 

Já, em se tratando dos versos subsequentes:  

 

Ando morrendo. 

E, sem poder, traduzo: 
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Observa-se que a ambivalência que a expressão sem poder atribui ao verso é 

inequívoca, visto que ela tanto poderia remeter ao impedimento, como também à falta de 

poder. 

Nesse momento, uma digressão aqui se faz necessária, a qual se refere a esse hiato 

espacial. 

 

E, sem poder, traduzo: 

 

É punhal cintilante 

Essa minha morte. 

 

Nesse sentido, poder-se-ia supor, que sinalizaria uma pausa, como se a persona-lírica 

mantivesse o interlocutor em estado de suspense, de expectativa acerca do que irá ser 

traduzido. Igualmente, é possível identificar o uso de enjambement ─ o que, é de se 

perscrutar, atribuiria aos versos a ideia de continuidade, de sequência daquilo que será 

traduzido: 

 

E, sem poder, traduzo: 

 

É punhal cintilante 

Esta minha morte. 

 

Relativamente à expressão punhal cintilante, parece que se coloca para além de um 

elemento metafórico, posto que essa imagem engendraria a finitude da vida. É de se supor que 

seja a representação da morte, todavia, não de forma convencional ─ coloque-se assim. Ela 

estaria vinculada à ideia de luz (cintilante), quiçá de epifania; bem como à ideia de algo 

cortante, pungente, dilacerado. Sob essa ótica, a morte surgiria como um duplo, em que 

representaria tanto o sofrimento quanto a redenção.  

Permanecendo-se nessa esteira, reflete-se sobre a importância das imagens no poema. 

Segundo Blanchot (1997), no poema, as imagens não são uma designação ou uma ilustração 

das coisas e dos seres. Tampouco são a expressão de uma lembrança muito pessoal, de uma 

associação muito subjetiva de elementos agrupados. Por exemplo, vendo sobre telhas as 

rodelas de luz parecidas com os ocelos de uma plumagem, pode-se dizer que o sol brinca de 

pavão no telhado, porém trata-se apenas de uma metáfora, de um indício exterior, estranho 

aos valores poéticos. Nesse sentido, será possível, falando do sol, falar do pavão ou da telha 

quebrada, de sol ou de qualquer outro detalhe observado no decorrer dessa cena, mas 

enquanto depender unicamente do caráter acidental de uma lembrança, enquanto estiver 
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ligada a uma linguagem da qual podemos ter a chave, ela não trará nada além do que o 

arbitrário inútil, sem poder nem justificativa (BLANCHOT, 1997).  

Prosseguindo nessas reflexões, Blanchot (1997) pontua que: 

A imagem num poema não é a designação de uma coisa, mas a maneira como se 

realiza a posse ou a destruição dessa coisa, o meio encontrado pelo poeta para viver 

com ela, sobre ela e contra ela, para chegar ao seu contato substancial e material e 

tocá-la numa unidade de simpatia ou numa unidade de repulsa. A imagem é primeiro 

uma imagem, pois ela é a ausência do que nos dá, e nos faz esperar isso como uma 

presença de uma ausência, provocando assim em nós o movimento mais vivo para 

possuí-lo [...] Porém, ao mesmo tempo, a imagem poética, nessa própria ausência da 

coisa, pretende nos restituir o fundo de sua presença, não sua forma que é o que 

vemos, mas o interior que é o que penetramos, sua realidade de terra, sua “matéria-

emoção”. Nessa presença nova, a coisa perde sua individualidade de objeto fechado 

pelo uso, tende a se metamorfosear em outra coisa e em todas as coisas, de maneira 

que a imagem primeira é, ela também, levada a mudar e, arrastada no ciclo das 

metamorfoses, torna-se sempre um mais complexo e mais forte poder de transformar 

o mundo em um todo pela apropriação do desejo (BLANCHOT, 1997, p. 109-110). 

 

Como derivativo dessa discussão, cumpre observar que as imagens poéticas, por sua 

complexidade, poderiam assumir uma pluralidade de significados. Entretanto “obedecem a 

uma tendência fundamental, reproduzem um apelo que é a primeira intenção sob a qual o 

poeta se sente chegar à intimidade das coisas e à sua presença total” (BLANCHOT, 1997, 

p.110).  

Recuperando-se, mais uma vez, a análise poética, cabe um olhar para os versos:  

 

Como se fosse dor 

Sem se fazer ferida, 

Como se o grito 

Se fizesse mudo. 

(Sem ser agudo 

Um silvo penetrasse 

No teu profundo ouvido) 

 

Identifica-se a potência dos elementos antitéticos e paradoxais que deles emergem ─ 

“dor/sem se fazer ferida, grito/mudo, silvo/ sem ser agudo”. Vale registrar, igualmente, que o 

poema passa a ser pontilhado por oposições, deixando-se entrever uma persona-lírica ambígua 

em relação à morte. Ao mesmo tempo, é de se conjecturar, que nos versos “(Sem ser agudo” / 

“Um silvo penetrasse” / No teu profundo ouvido)”, o uso dos parênteses figurativizasse que a 

persona-lírica estivesse sussurrando, o que confluiria para essa nova caracterização de silvo, 

posto que, nesse caso, não estaria vinculado ao que lhe é inerente: a agudeza (“Sem ser 

agudo”). 

Ainda percorrendo o caminho da análise, dirigir-se-á um olhar para esses versos: 
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Como se eu lamentasse 

Sem lamento  

Sem urro. 

 

Cumpre registrar que esses versos também são perpassados por elementos antitéticos e 

paradoxais ─ lamentasse/sem lamento/sem urro. Nesse sentido, uma reflexão aqui se impõe, 

em vista de que é de se perscrutar que eles sinalizariam para uma enunciadora-lírica prostrada 

diante da vida, apática, amotivada, em razão de que o ato de lamentar carrega consigo a dor, 

seja visceral, ou não, e que, dada a intensidade do sofrimento, pode ser acompanhado de urros 

─ o qual representaria, é de se supor, uma energia vital, uma resposta diante das vicissitudes 

da vida. 

E, mantendo-se na análise do poema, vale refletir a respeito dos versos:  

 

Corpo de fogo morrendo 

Sem a luz do ouro. 

Isento. Puro. 

 

Assim, eles sugeririam que, ao chegar ao derradeiro instante de vida, a persona-lírica, 

que já fora vigorosa, plena, sensual ─ caracterizadores que emergem do elemento metafórico 

corpo de fogo ─ acabaria por se tornar opaca (“Sem a luz do ouro”). Entretanto, com a morte 

iminente, esse corpo retornaria à sua forma primeira. (“Isento. Puro”). 

Dando continuidade a essas reflexões, cabe contemplar a simbologia circundante em 

torno do elemento fogo (“Corpo de fogo morrendo”). 

 

O amor é a primeira hipótese científica para a reprodução objetiva do fogo e, antes 

de ser filho da madeira, o fogo é o filho do homem [...] O método de fricção surge 

como o método natural. E é natural, além do mais, porque o homem chega a ele por 

sua própria natureza. Na verdade, o fogo surgiu em nós inesperadamente, antes de 

ter sido arrebatado ao céu [...] A vida do fogo, toda ela feita de crepitações e de 

movimentos rápidos e intermitentes [...] (BACHELARD, citado em CHEVALIER 

& GHEERBRANT, 1999, p. 442). 

 

Complementando essas inferências sobre esse componente ígneo, vale recuperar 

algumas reflexões do mitólogo Mircea Eliade. 

 

[...] o fogo obtido por meio da fricção é considerado como resultado (a progenitura) 

de uma união sexual [...] sua origem pode ser tanto divina quanto demoníaca (pois, 

conforme certas crenças arcaicas, ele é gerado, magicamente, no órgão genital das 

feiticeiras) (ELIADE, citado em CHEVALIER & GHEERBRANT, 1999, p. 442).  
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 Nesse sentido, cumpre destacar aqui o caráter ambivalente atribuído ao signo fogo. 

 Retornando-se ao poema, e, em se tratando da simbologia do fogo, seria possível 

relacionar o verso “Corpo de fogo morrendo” ao amor e à união sexual ─ ou, mais 

precisamente, ao não-amor e à ausência de união sexual ─, em decorrência de que a persona-

lírica parece vivenciar um estado de desencantamento e, é de se conjecturar, que advenha da 

não aceitação pelo ser-amado, da impossibilidade da plenitude do amor. 

É possível entrever, ainda, que no último verso do poema (“vivo do seu próprio 

momento”) o corpo recuperasse a essência da vida ─ que paradoxalmente se instalaria a partir 

da morte ─ e, como corolário disso, esse corpo retomaria a pureza, a castidade. Em se 

tratando de morte, essas reflexões de Georges Bataille mostram-se pertinentes. “Cada ser é 

distinto de todos os outros. Seu nascimento, sua morte e os acontecimentos de sua vida podem 

ter um interesse para os outros, mas ele é o único diretamente interessado. Ele nasce só, ele 

morre só [...]” (BATAILLE, 1987, p. 12). 

Nesse sentido, vida e morte remetem à solidão, posto que se trate de um momento 

único, irrecuperável. 

Na esteira dessa discussão, Schopenhauer (2001) pontua que, dentro da linguagem da 

natureza, a morte significa aniquilação e que o temor da morte é independente de todo 

conhecimento, pois o animal o possui, ainda que não conheça a morte. Tudo o que nasce já o 

traz consigo. Esse temor à priori é justamente o reverso da vontade de vida, fundo comum de 

nosso ser. Assim, o pior dos males, o mais terrível dos perigos que pode nos ameaçar, é a 

morte; o maior terror é o da morte. Segundo o filósofo, nada nos arrasta tão irreversivelmente 

a mais viva simpatia do que a visão de outro homem em perigo de morte; não há espetáculo 

mais medonho do que uma execução. O estudioso esclarece, ainda, que o apego ilimitado à 

vida, que se mostra aqui, não pode provir do conhecimento e da reflexão; bem ao contrário à 

luz de um exame ponderado tal apego parece insensato, pois o valor objetivo da vida é bem 

incerto, e é pelo menos duvidoso se a ela, a vida, não seria preferível o não-ser, e mesmo se se 

consultasse a reflexão e a experiência, é o não-ser que deve prevalecer (SCHOPENHAUER, 

2001).  

Complementando essas reflexões, Schopenhauer (2001) postula que, ao homem, 

enquanto fenômeno temporal, a noção de fim é sem dúvida aplicável, e o conhecimento 

empírico nos apresenta abertamente a morte como o fim dessa existência temporal. O fim da 

pessoa é tão real quanto era o seu começo, e no mesmo sentido em que não éramos antes do 
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nascimento, não seremos mais depois da morte. Entretanto, a morte não pode suprimir aquilo 

que foi posto pelo nascimento; ela não pode arrebatar, portanto, aquilo pelo que, antes de 

tudo, o nascimento foi possível (SCHOPENHAUER, 2001). 

Essas reflexões confluem para a finitude da vida, para o inexorável, para a morte da 

matéria ─ que é tão legítima quanto o próprio nascimento. 

5.4.1 Da Morte: odes mínimas 

 

Notadamente, a morte foi o fulcro do poema hilstiano, no qual apareceu figurativizada 

como punhal cintilante. Assim, e com a chancela dessa imagem pungente da morte, estende-

se o olhar para dois outros poemas de Hilda Hilst ─ também constantes da obra Júbilo, 

memória, noviciado da paixão. 

 

                VI                                                                                   V 

Entendimento fatal                                                         Ah, se eu soubesse quem sou.                                                 

Demasia do gosto                                                           Se outro fosse o meu rosto.  

Devo morrer agora                                                          Se minha vida-magia 

                                                                                        Fosse a vida que seria 

Se não me tomas.                                                            Vida melhor noutro rosto. 

 

Coração-corpo                                                                Ah, como eu queria cantar 

Tão dilatado                                                                    De novo como se nunca tivesse 

Pulsando espesso                                                             De parar. Como se o sopro 

                                                                                        Só soubesse de si mesmo 

Se não me tomas                                                             Através da tua boca 

Vai-se o compasso                                                            

Do meu bater.                                                                 Como se a vida só entendesse 

                                                                                        O viver 

Mínimo espaço                                                               Morando no teu corpo, e a morte 

E o meu imenso                                                              Só em mim se fizesse morrer. 

Descompassado 

Coração-corpo                                                                (HILST, 2003a, p. 35).  

Se não me tomas 

Antes me faço 

De crueldade: 

Ao invés de versos 

Te mando cardos 

                                                                    

Ao invés de vida                                                       

Te mando o gosto                                                       

Do meu morrer.                                                                 

                                                                                         

            (HILST, 2003a, p. 85)                                                          

 

Esses últimos versos do primeiro poema parecem propor que a persona-lírica, pelo 

impedimento de viver o amor, entrega-se à morte (“Te mando o gosto” / “Do meu morrer.”) e, 

nesse sentido, é de se aventar que a vida (“ao invés da vida”) esteja estreitamente ligada à 
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plenitude desse amor ─ o que dialoga com os versos do segundo poema ─, em razão de que a 

enunciadora-lírica igualmente conjectura que a vida esteja atrelada ao amado (“Como se a 

vida só entendesse” / “O viver” / “Morando no teu corpo”) e que a morte estivesse vinculada à 

persona-lírica (“e a morte” / “Só em mim se fizesse morrer”). Afinando-se o olhar sobre essas 

reflexões, é possível depreender-se que elas remetem ao autointertexto. 

Nessa esteira, é importante sublinhar que, para além desses poemas, a morte tem sido 

o fulcro de tantos outros. Assim, o que se pretende agora é lançar um breve olhar para dois 

poemas distintos: o primeiro, de Ana Cristina Cesar; o segundo, de Florbela Espanca. 

 

Queria falar da morte 

e sua juventude me afagava. 

Uma estabanada, alvíssima, 

um palito. Entre dentes 

não maldizia a distração 

elétrica, beleza ossuda 

al mare. Afogava-me. 

 

(CESAR, 1998, p. 77) 

 

É possível conjecturar-se que desses versos emergiriam representações de uma morte 

nada convencional (“Uma estabanada, alvíssima”, “um palito. Entre dentes”, “elétrica beleza, 

ossuda”). E, mantendo-se o olhar sobre o poema, pode-se ainda supor que a morte se 

colocasse como sedutora (“e sua juventude me afagava.”), como se, de uma forma impensada, 

atraísse a enunciadora-lírica para o abismo (“al mare. Afogava-me”). 

Já, em se tratando de Florbela Espanca, neste soneto, ela faz uma ode à morte. No 

entanto, no subterrâneo dos versos pode-se entrever a dor e o desespero que perpassam a 

persona-lírica (“Fecha-me os olhos que já viram tudo!” / Prende-me as asas que voaram 

tanto!” / “...quebra-me o encanto”). Sob essa ótica, é de se atentar para o ponto de exclamação 

no final dos versos, que, pode-se supor, imprimiria maior intensidade à súplica que a 

enunciadora-lírica dirige à morte. 
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À MORTE36 

 

Morte, minha Senhora Dona Morte, 

Tão bom que deve ser o teu abraço! 

Lânguido e doce como um doce laço 

E como uma raiz, sereno e forte. 

 

Não há mal que não sare e não conforte 

Tua mão que nos guia passo a passo, 

Em ti, dentro de ti, no teu regaço 

Não há triste destino nem má sorte. 

 

Dona morte dos dedos de veludo, 

Fecha-me os olhos que já viram tudo! 

Prende-me as asas que voaram tanto! 

 

Vim da Moirama sou filha de rei, 

Má fada me encantou e aqui fiquei 

À tua espera... quebra-me o encanto. 

 

(FLORBELA ESPANCA) 

 

Pode-se aventar, ainda, que a persona-lírica parece flertar com a morte, como se ela, a 

morte, “aparecesse como um bem, como uma coisa desejada” (SCHOPENHAUER, 2001, 

p.31).  

Nesse breve sobrevoo sobre esses poemas cujo fulcro é a morte, pode-se identificar o 

paralelismo existente entre eles ─ embora a representação da morte feita pelas poetas Hilda 

Hilst, Ana Cristina Cesar e Florbela Espanca seja distinta.  

 

5.4.2 De Ambivalências... 

 

Registra-se, mais uma vez, que o caminho que se percorreu até aqui ─ e que se 

continuará percorrendo ─ tem como norte a busca de intertextos na obra Júbilo. Nesse 

sentido, considera-se relevante uma rápida revisita a Camões3738─ esse elemento metonímico 

justifica-se, posto que o poeta e a sua obra parecem estar mesclados, diluídos, plasmados. 

                                                           
36 ESPANCA, Florbela. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em: 1º jan. 2016. 
37 Pouco se conhece da vida de Luís Vaz de Camões. Teria nascido em 1524 ou 1525, talvez em Lisboa, 

Alenquer, Coimbra ou Santarém. Entroncado numa possível família aristocrática da Galiza, teria tido acesso à 

vida palaciana durante a juventude, de onde haurira benefício para sua formação intelectual. Nesses anos, talvez 
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Nessa esteira, cabe sublinhar que o que se pretende é a aproximação entre um poema 

lírico-amoroso camoniano e a poesia analisada no subcapítulo “Corpo de fogo morrendo”. 

Com esse intuito, buscar-se-á ancoragem em estudos do professor Massaud Moisés acerca da 

poesia lírico-amorosa camoniana.  

Já, em breves referências a respeito da vida de Camões, Moisés (2001) afirma que, 

partindo de várias criaturas que amou, Camões pinta com o auxílio da razão o retrato da 

mulher, formado da reunião de todas e de nenhuma em particular, porque subordinado a um 

ideal de beleza perene e universal, uma vez que adota uma concepção racionalista e platônica 

da bem-amada, ama a mulher não por ela própria, mas por encontrar nela refletido o 

sentimento do Amor em grau absoluto; amor do Amor, e não do ser que o inspirou. Amor, 

portanto, mais pensado que sentido, ou, ao menos, submetido ao crivo da razão (MOISÉS, 

2001).  

Dando continuidade às suas reflexões acerca da lírica camoniana, Moisés (2001) 

esclarece que: 

 

À longa e dramática meditação acerca dos mistérios do Amor, Camões acrescenta 

idêntica reflexão a propósito da condição humana. A vida, tema muito mais vasto 

que o da mulher e o amor, é que agora lhe interessa. Para tanto, somente conta com 

o recurso de auto-sondagem, pois em si encontra a súmula da tragédia humana 

espalhada pelos quatro cantos do mundo [...] (MOISÉS, 2001, p. 56). 

 

Posto isso, afinar-se-á o olhar para o soneto39 camoniano a seguir. 

 
Amor é fogo que arde sem se ver; 

É ferida que dói e não se sente; 

É um contentamento descontente; 

É dor que desatina sem doer; 

 

É um não querer mais que bem querer; 

É solitário andar por entre a gente; 

É nunca contentar-se de contente; 

É cuidar que se ganha em se perder; 

 

É querer estar preso por vontade; 

É servir a quem vence, o vencedor; 

É cuidar ter com quem nos mata, lealdade; 

                                                                                                                                                                                     
acompanhasse algum curso escolar [...] Camões é grande dentro e fora dos quadros literários portugueses por sua 

poesia. Esta se divide em duas maneiras fundamentais, conforme as tendências predominantes ou em choque no 

século XVI: de um lado, a maneira medieval, tradicional, “a medida velha”, expressa nas redondilhas; de outro, a 

maneira clássica, renascentista, a “medida nova”, subdividida em lírica, vazada em sonetos, odes, elegias, 

canções, églogas, sextilhas e oitavas, e em épica, em OS Lusíadas (1572). Cf. MOISÉS, Massaud. A literatura 

portuguesa. 31ª ed. São Paulo: Cultrix, 2001, p. 53-54. 
38 Faleceu em 10 de junho de 1580 (CAMÕES, Luís Vaz de. 200 sonetos. Porto Alegre: L&PM, 1998, p. 9). 
39 Poema de forma fixa composto de dois quartetos e de dois tercetos (GOLDSTEIN, Norma. Versos, sons, 

ritmos. São Paulo: Editora Ática, 2000, p. 56). 



84 

 

 

Mas como causar pode seu favor 

Nos corações humanos amizade, 

Se tão contrário a si é mesmo Amor? 

 

(CAMÕES, 1998, p. 23) 

 

Nesse soneto, o poeta “procura conhecer, conceituar o Amor, o que só consegue 

realizar lançando mão de antíteses e de paradoxos” (MOISÉS, 2001, p. 56). Ratificando essas 

inferências, têm-se, “arde / sem se ver.” “Dói / e não se sente”. “Dor que desatina / sem doer.” 

“Não querer mais / que bem querer.” “Solitário / andar por entre a gente”. “Contentar-se / de 

contente.” “Ganha / em se perder.” “Vence / vencedor.” “Com quem nos mata / lealdade”.  

Analogamente, percebe-se essas oposições, essas ambiguidades, nos versos hilstianos:  

 

Como se fosse dor 

Sem se fazer ferida, 

Como se o grito 

Se fizesse mudo. 

(Sem ser agudo 

Um silvo penetrasse  

No teu profundo ouvido)  

 

Assim como nos versos: “Como se lamentasse” / “sem lamento” / “Sem urro” (HILST, 

2003a, p. 89). 

Complementando-se essa análise, é possível conjecturar-se que, é a partir desses 

paradoxos presentes na dicção lírica, que Camões conseguiria capturar o amor; e Hilda Hilst, 

a morte, com toda a complexidade e a ambivalência que lhes são inerentes. É, igualmente, de 

se observar que esse poema hilstiano, especificamente, traz registrado, em alguns de seus 

versos, a costura, a reaproximação com a lírica-amorosa camoniana, exatamente pelas 

ambivalências, pelos paradoxos e pelas oposições que comporta.  

 

5.5 QUEM SENÃO EU40 

 

      Este poema pertence ao capítulo intitulado “Poemas aos homens do nosso tempo”. 

 

 

                                                           
40 Subtítulo retirado de fragmento de um verso do poema IV, do capítulo intitulado Poemas aos homens do nosso 

tempo, da obra Júbilo, memória, noviciado da paixão. Cf. HILST, Hilda. Júbilo, memória, noviciado da 

paixão. São Paulo: Globo, 2003a, p. 109-110. 
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IV 

A Federico García Lorca41 

 

Companheiro, morto desassombrado, rosácea ensolarada 

Quem senão eu, te cantará primeiro. Quem, senão eu 

Pontilhada de chagas, eu que tanto te amei, eu 

Que bebi na tua boca a fúria de umas águas  

Eu, que mastiguei umas conquistas e que depois chorei 

Porque dizias: “amor de mis entranãs, viva muerte”. 

Ah, se soubesses como ficou difícil a Poesia. 

Triste garganta o nosso tempo, TRISTE TRISTE. 

E mais um tempo, nem será lícito ao poeta ter memória 

E cantar de repente: “os arados van e vên 

                                                     dende a Santiago a Belén”. 

Os cardos, companheiro, a aspereza, o luto 

A tua morte outra vez, a nossa morte, assim o mundo: 

Deglutindo a palavra cada vez e cada vez mais fundo. 

Que dor de te saber tão morto. Alguns dirão: 

Mas está vivo, não vês? Está vivo! Se todos o celebram 

Se tu cantas! ESTÁS MORTO. Sabes por quê? 

                                              “El pasado se pone   

                                                                su coraza de hierro  

                                                               y tapa sus oídos 

                                                                                           con algodón del viento. 

                                                                Nunca podrá arrancársele 

                                                          um secreto.” 

E o futuro é de sangue, de aço, de vaidade. E vermelhos 

Azuis, brancos e amarelos hão de gritar, morte aos poetas!  

Morte a todos aqueles de lúcidas artérias, tatuados   

De infância, o plexo aberto, exposto aos lobos. Irmão. 

Companheiro. Que dor de te saber tão morto. 

 

(HILST, 2003a, p. 109-110) 

 

Nesse poema, a persona-lírica parece propor que sua dicção se coloque como um 

manifesto, em que fica exposta a sua dor, a sua desolação, o seu pessimismo frente ao 

aniquilamento do poeta ─ e frente ao que parece ser o destino de todos os poetas. Assinala-se 

                                                           
41 1898-1936. Poeta e dramaturgo, nasceu a 5 de julho de 1898 em Fuente Vaqueros, quando a Espanha tentava 

florescer nas letras e nas artes. Granada, sua província de sortilégios e muitos apelos telúricos: berço e túmulo. 

Aprendeu as primeiras letras com a própria mãe ─ professora primária ─, Vicenta Lorca, casada com Federico 

Garcia Rodriguez, ambos provincianos e muito ligados à terra granadina. Precoce em tudo: na música, no 

desenho, nas letras, na descoberta do mundo circundante; joalheiro da palavra, sabia trabalhar o verso para que 

ele pudesse, quando lido ou ouvido, reluzir ou tilintar no espelho e no alforje da poesia pura [...] Seu corpo 

jamais pôde ser encontrado e, provavelmente, baixou a vala comum. O terrível dia de seu fuzilamento já foi 

descrito por muitos escritores, repórteres, testemunhas [...] Cf. GARCÍA LORCA, Federico. Obra poética 

completa. Tradução de William Agel de Mello. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1996, p. VII e VIII. 
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aqui que, lançando-se um olhar mais criterioso para os versos desse poema, é de se aventar 

que pareça haver uma simbiose entre a persona-lírica e a poeta, como se a voz da primeira 

refletisse na da segunda, ou vice-versa. 

Dando-se continuidade a essas conjecturas, poder-se-ia supor que a enunciadora-lírica, 

estivesse dirigindo-se, no decorrer de sua dicção poética, a um interlocutor e que buscaria 

uma aproximação junto a ele ao fazer uso do vocativo companheiro ─ que aqui se colocaria 

como co-irmão. (“Companheiro, morto desassombrado, rosácea ensolarada”). 

Cabem algumas reflexões que envolvam os versos subsequentes. 

 

Quem senão eu, te cantará primeiro. Quem, senão eu 

Pontilhada de chagas, eu que tanto te amei, eu 

Que bebi na tua boca a fúria de umas águas  

Eu, que mastiguei umas conquistas e que depois chorei 

Porque dizias: “amor de mis entranãs, viva muerte”. 

 

Desses versos, emergiria a afinidade da persona-lírica com seu interlocutor ─ aqui se 

poderia empregar também o termo cumplicidade, posto que essa relação pressuporia 

confiança. É de se supor, igualmente, que, ao empregar a expressão “quem senão eu”, a 

persona-lírica colocar-se-ia como se estivesse investida do direito de cantar a morte do poeta. 

Dando continuidade a essas conjecturas cumpre observar a simbologia circundante ao 

símbolo água. 

 

As significações simbólicas da água podem reduzir-se a três temas dominantes: 

fonte de vida, meio de purificação centro de regenerescência. Esses três temas se 

encontram nas mais antigas tradições e formam as mais variadas combinações 

imaginárias ─ e as mais coerentes também [...] As águas, massa diferenciada, 

representando a infinidade dos possíveis, contém todo o virtual, todo o informal, o 

germe dos germes, todas as promessas de desenvolvimento, mas também todas as 

ameaças de reabsorção. Mergulhar nas águas, para delas sair sem se dissolver, 

totalmente, salvo por uma morte simbólica, é retornar às origens, carregar-se de 

novo, num imenso reservatório de energia e nele beber uma força nova [...] 

(CHEVALIELR & GHEERBRANT, 1999, p. 15, grifos dos autores). 

 

Dentre essa multiplicidade de significados, identifica-se que o que apresenta maior 

adequação ao verso “Que bebi na tua boca a fúria de umas águas” parece ser: “mergulhar nas 

águas, para delas sair sem se dissolver, totalmente, salvo por uma morte simbólica, é retornar 

às origens, carregar-se de novo, num imenso reservatório de energia e nele beber uma força 

nova” (CHEVALIER &GHEERBRANT, 1999, p. 15). Voltando-se novamente ao poema, 

seria como se a persona-lírica absorvesse as lutas, as decepções, os sofrimentos de seu 
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interlocutor, e paradoxalmente, saísse, desse contato, mais fortalecida. Cumpre esclarecer aqui 

que, dada à carga metafórica desse verso, ele poderia revestir-se de outros significados. 

Dando prosseguimento a essas inferências, cabe um olhar para os versos a seguir. 

 

Ah, se soubesses como ficou difícil a Poesia. 

Triste garganta o nosso tempo, TRISTE TRISTE. 

E mais um tempo, nem será lícito ao poeta ter memória 

Em se tratando desses versos, é de se supor que a persona-lírica imergisse numa 

reflexão acerca da poesia e acerca do tempo. Assim, caberia aqui uma digressão: poder-se-ia 

perscrutar que no verso: “Ah, se soubesses como ficou difícil a Poesia”, a persona-lírica 

relacionasse a sua dicção poética ao momento histórico circundante, a um tempo determinado 

e à vida das pessoas de um modo geral. Há, igualmente, de se supor que esse contexto 

estivesse perpassado pelo cerceamento da liberdade e por mazelas inerentes à existência 

humana ─ e, como derivativo disso, emergiria o verso “triste garganta o nosso tempo 

TRISTE, TRISTE”. Nesse sentido, estas reflexões do poeta Octavio Paz corroborariam com 

essas inferências. 

 

O poema se alimenta da linguagem viva de uma comunidade, de seus mitos, seus 

sonhos e suas paixões, ou seja, de suas tendências mais secretas e poderosas. O 

poema funda o povo porque o poeta recua na correnteza da linguagem e bebe na 

fonte original, No poema a sociedade se confronta com os fundamentos de seu ser, 

com sua palavra primeira (PAZ, 2012, p. 48-49).  

 

Sob essa ótica, a poesia poderia ser representada pela imagem do espelho ─ não na sua 

forma convencional, mas na sua forma simbólica ─, na qual se refletiria o contexto em que o 

poeta está inserido, posto que “a relação do poeta com o seu povo é orgânica e espontânea” 

(PAZ, 2012, p. 49). 

Seguindo nas reflexões acerca do poema, cumpre aqui se debruçar sobre esses versos: 

 

Os cardos, companheiro, a aspereza, o luto 

A tua morte outra vez, a nossa morte, assim o mundo: 

Deglutindo a palavra cada vez e cada vez mais fundo. 

 

Preliminarmente, vale deter-se na simbologia que emana do símbolo cardo. 

 

[...] cardo á geralmente considerado como uma planta de toque áspero, desagradável, 

e também como o alimento dos asnos. Como toda planta que tem espinhos, é um 

símbolo de defesa periférica, de proteção do coração (cerne) contra os assaltos 

perniciosos do exterior [...] tornou-se o emblema da austeridade, de uma certa 

misantropia e do espírito vingativo [...] (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1999, 

p.187). 
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Assim, poder-se-ia aventar que, nesses versos, o signo cardo representasse o 

“emblema da austeridade” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1999, p. 187), posto que, no 

poema, esteja relacionado à aspereza e ao luto. 

Cabe, igualmente, refletir acerca do verso: “a tua morte, outra vez a nossa morte, 

assim o mundo”. Ele suporia a estreita relação entre a persona-lírica e os homens do seu 

tempo, em razão de que o poeta, assim como o interlocutor desse poema, é “irmão do 

escondido das gentes / Descobre além da aparência, é antes de tudo / LIVRE e por isso 

conhece” (HILST, 2003a, p. 113). 

Encerrando-se esse caminho da análise poética, impõe-se um olhar para esses versos. 

 

E o futuro é de sangue, de aço, de vaidade. E vermelhos 

Azuis, brancos e amarelos hão de gritar, morte aos poetas!  

Morte a todos aqueles de lúcidas artérias, tatuados   

De infância, o plexo aberto, exposto aos lobos. Irmão. 

Companheiro. Que dor de te saber tão morto. 

 

É de se conjecturar aqui que a persona-lírica pressentisse o destino obscuro dos 

poetas42, posto que mencionasse ─ é de se supor ─ que o Homem clamaria a morte deles.  

                                                           
42 É imperioso registrar que Hilda Hilst aborda a importância dos poetas em outros momentos de sua poética; 

como, por exemplo, nestes versos dedicados ao escritor e historiador russo Alexander Solzhenitsyn (1918 ─ 

2008), que fazem parte da obra Júbilo, memória, noviciado da paixão.  

 

                          I 

                                                                                                                       E podeis crer que há muito mais vigor 

Senhoras e senhores, olhai-nos.                                                                     No lirismo aparente                                                                    

Repensamos a tarefa de pensar o mundo.                                                      No amante Fazedor da palavra                                                 

E quando a noite vem                                                                                              

Vem a contrafacção dos nossos rostos                                                           Do que na mão que esmaga 

Rosto perigoso, rosto-pensamento                                                                                                                                        

Sobre os vossos atos.                                                                                      A IDEIA é ambiciosa e santa. 

                                                                                                                        E o amor dos poetas pelos homens 

A muitos os poetas lembrariam                                                                      É mais vasto 

Que o homem não é para ser engolido                                                           Do que a voracidade que vos move. 

Por vossas gargantas mentirosas.                                                                   E mais forte há de ser 

E sempre um ou dois dos vossos engolidos                                                   Quanto mais parco 

Deixarão suas heranças, suas memórias 

                                                                                                                        Aos vossos olhos possa parecer.                                                    

A IDEIA, meus senhores 

                                                                                                                        (HILST, 2003a, p. 105-106) 

E essa é mais brilhosa 

Do que o brilho fugaz de vossas botas. 

 

Cantando amor, os poetas na noite 

Repensam a tarefa de pensar o mundo. 
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Posto isso, considera-se importante retomar o símbolo lobo, a fim de analisar como se 

coloca no poema. 

 

O lobo é sinônimo de selvageria e a loba de libertinagem. Mas pressente-se que a 

linguagem dos símbolos interpreta estes animais de um modo infinitamente mais 

complexo, pelo fato de, em primeiro lugar, a exemplo de qualquer outro vetor 

simbólico, poderem ser valorizados tanto positiva como negativamente 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1999, p. 555). 

 

Nesse sentido, a simbologia relativa ao signo lobo estaria, de uma forma reducionista, 

relacionada à selvageria. É de se aventar, ainda, que no verso “De infância, o plexo aberto, 

exposto aos lobos” a expressão plexo aberto estivesse atrelada à sensibilidade do poeta. 

Em se tratando do verso de fechamento: “companheiro. Que dor de te saber tão 

morto”. A persona-lírica parece reafirmar, uma vez mais, o sofrimento que lhe advém do 

aniquilamento do poeta. Nesse sentido, impõe-se registrar aqui que se emprega, nessa análise, 

o termo aniquilamento, em razão de que a enunciadora-lírica parece sinalizar, muito 

sutilmente ─ no subterrâneo de sua dicção poética ─, que a morte de seu interlocutor não seria 

resultante de uma causa natural. Isso se revelaria por meio dos vocábulos, das imagens das 

quais a persona-lírica faz uso ao se dirigir a esse interlocutor. 

 

5.5.1 Enquanto existir o poeta... 

 

Ao iniciarem-se estas reflexões, objetiva-se registrar as impressões do poeta mexicano 

Octavio Paz acerca da arte de poetizar:  

 

[...] o homem é um ser que se assombra, e ao assombrar-se, poetiza, ama, diviniza. 

No amor há assombro, poetização, divinização e fetichismo. O poetizar também 

brota do assombro e o poeta diviniza como o místico e ama como o apaixonado. 

Nenhuma experiência é pura; em todas elas aparecem os mesmos elementos, sem 

que se possa dizer que um é anterior aos outros (PAZ, 2012, p. 149).  

 

Essa prosa lírica coloca-se como verdadeiramente apropriada para o caminho que aqui 

se deseja trilhar. Se, por um lado, o poeta Octavio Paz reflete sobre o ato de poetizar e sobre o 

poeta; por outro, identifica o entrecruzamento de vozes, ao postular que “nenhuma 

experiência é pura” (PAZ, 2012, p. 149), o que remete, mais uma vez, aos estudos do filósofo 

russo Mikhail Bakhtin acerca do dialogismo. 
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Partindo-se da premissa de que nenhuma experiência é pura, e, transpondo-se essa 

assertiva para o âmbito textual, pode-se inferir, a partir daí, que o texto tampouco o é ─ o que 

já fora anteriormente estudado em capítulo específico desta Dissertação. 

Posto isso, cumpre registrar que o poema, o qual é o objeto de análise deste 

subcapítulo, traz, de forma inconteste, os intertextos de alguns poemas de Federico Garcia 

Lorca. Nesse sentido, passar-se-á a identificá-los. 

O sexto verso (“Porque dizias ‘amor de mis entrañas, viva muerte’”) traz um recorte ─ 

uma transcrição ─ de um verso do poema lorquiano El poeta pide a su amor que li escriba. 

Impõe-se registrar aqui que, no poema original, esse verso assumiria outro significado ─ o 

qual será abordado posteriormente. Já, nesse poema hilstiano, é de se aventar, essa enunciação 

apresentar-se-ia como se estivesse partido do poeta e que se dirigisse à persona-lírica. É de se 

conjecturar, também, que essa dicção poética fosse o motivo pelo qual a enunciadora- lírica 

chorasse. 

 

                                        [...] e depois chorei 

                                        Porque dizias: “amor de mis entrañas, viva muerte”. 

 

 Dando continuidade a essas reflexões, impõe-se aqui a apresentação do poema de 

Federico García Lorca, cuja tradução apresentar-se-á logo após a versão em espanhol. 

 

                                EL POETA PIDE A SU AMOR QUE LE ESCRIBA 43 44 

 

                                          AMOR de mis entrañas, viva muerte, 

                                          en vano espero tu palabra escrita 

                                          y pienso, con la flor que se marchita, 

                                          que si vivo sin mí quiero perderte. 

 

                                             El aire es inmortal. La piedra inerte 

                                          ni conoce la sombra ni la evita. 

                                          Corazón interior no necesita 

                                          la miel helada que la luna vierte. 

 

                                             Pero yo te sufrí. Rasgué mis venas, 

                                           tigre y paloma, sobre tu cintura 

                                        en duelo de mordiscos y azucenas. 

 

                                             Llena, pues de palabras mi locura 

                                           o déjame vivir en mi serena 

                                        noche del alma para siempre oscura. 

 

 

                                                           
43 Optou-se pela transcrição do poema na íntegra a fim de que se mantenha a sua unidade orgânica. 
44 GARCÍA LORCA, Federico. Obra poética completa. Tradução de Willian Agel de Mello. 3ª ed. Brasília: 

Editora Universidade de Brasília, 1996, p. 648.  
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                                        O POETA PEDE A SEU AMOR QUE LHE ESCREVA45 46 

 

 

                                           AMOR de minhas entranhas, morte viva,  

                                           em vão espero tua palavra escrita 

                                           e penso, com a flor que se murcha, 

                                           que se vivo sem mim quero perder-te. 

 

 

                                          O ar é imortal. A pedra inerte 

                                           nem conhece a sombra nem a evita. 

                                           Coração interior não necessita 

                                           o mel gelado que a tua lua verte. 

 

                                             Porém eu te sofri. Rasguei-me as veias, 

                                           tigre e pomba sobre uma cintura 

                                           em duelo de mordiscos e açucenas. 

         

                                           Enche, pois, de palavras minha loucura                            

                                           ou deixa-me viver em minha serena 

                                           noite da alma para sempre escura. 

                                                                    

Retomando-se a enunciação “amor de mis entraña, viva muerte”, é de se conjecturar 

que, nesse poema lorquiano, ela remeteria à ausência, ao sofrimento, à saudade. 

Distanciando-se agora dessas reflexões e fixando-se nos versos dez e onze do poema 

hilstiano, é de se aventar que carregariam outras marcas de intertextualidade, posto que, 

originalmente, pertençam ao poema de García Lorca cujo título é Canzon de cuna pra Rosalia 

Castro, morta. 

 

                                 E mais um tempo, nem será lícito ao poeta ter memória 

E cantar de repente: “os arados van e vên 

                                              dendê a Santiago a Belén”. 

 

Nesse sentido, é de se supor, que essa citação de parte do poema lorquiano revestiria 

esses versos de Hilda Hilst de certa leveza, em razão de que, após um pressentimento obscuro 

                                                           
45 Ibidem p. 649. 
46 Decidiu-se pela tradução do poema para que se torne mais acessível. 
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acerca do destino dos poetas (“E mais um tempo, nem será lícito ao poeta ter memória” / E 

Cantar de repente”); seguir-se-ia um sentimento de nostalgia, de acalanto ─ que se poderia 

atribuir aos versos “os arados van e vên”/  dendê a Santiago a Belén”, posto que o ritmo que 

os perpassa remeteria às cantigas de ninar ─ algo que apenas será apreendido, declamando-se 

esses versos, dando-lhes entonação. 

No que tange ao ritmo, Octavio Paz reflete que o poeta encanta a linguagem por meio 

do ritmo. Uma imagem suscita outra. Assim, a função predominante do ritmo distingue o 

poema de todas as outras formas literárias, em razão de que o poema é um conjunto de frases, 

uma ordem verbal baseada no ritmo (PAZ, 2012).  

Nesse contexto, Paz (2012) dá continuidade às suas elocuções. “O que dizem as 

palavras do poeta já está sendo dito pelo ritmo em que essas palavras se apoiam. E mais: essas 

palavras surgem naturalmente do ritmo, como a flor do seu caule [...]” (PAZ, 2012, p. 65). 

Assim, o ritmo surge como um elemento importante para apreender a plenitude do 

poema. 

Tem-se, a seguir, o poema de García Lorca na sua integralidade, seguido de 

respectiva tradução. 

 

                                        CANZON DE CUNA PRA ROSALIA CASTRO, MORTA47  

 

                                        ¡ERGUETE, miña amiga48, 

                                        que xa cantan os galos do día! 

                                        ¡Érguete, miña amada, 

                                        por que o vento muxe, como unha vaca! 

 

                                           Os arados van e vên 

                                       dendê Santiago a Belén. 

 

                                           Dendê Belén a Santiago 

                                       un anxo ven en un barco. 

                                       Un barco de prata fina 

                                       Que traia a door de Galicia. 

 

Lançando-se um olhar para esse poema, poder-se-ia entrever que os versos “os arados 

van e vên” / dendê Santiago a Belén.” Imprimiriam menos musicalidade ao poema ─ em 

relação àquela poesia hilstiana dedicada a García Lorca. É de se aventar que a causa disso 

seria que a musicalidade estaria concentrada na última estrofe desse poema. 

 

 

                                                           
47 Ibidem p. 528. 
48 Grifos do poeta. 
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                                      CANÇÃO DE NINAR PARA ROSALIA CASTRO, MORTA49 

 

ERGUE-TE, minha amiga,50 

que já cantam os galos do dia! 

Ergue-te minha amada, 

porque o vento muge, como uma vaca!    

 

    Os arados vão e vêm 

De Santiago a Belém. 

 

    De Belén a Santiago 

Um anjo vem em um barco. 

Um barco de prata fina 

Que traz a dor de Galícia. 

 

Recuperando-se, mais uma vez, a análise do poema hilstiano que contém fragmentos 

de poemas de Federico Garcia Lorca, vale sublinhar que é possível identificar-se outra relação 

dialógica, em razão de que os versos grifados abaixo transcritos pertencem ao poema 

lorquiano El Pressentimiento. 

 

Se tu cantas ! ESTÁS MORTO. Sabes por quê? 

“El passado se pone 

su coraza de hierro 

                          y tapa sus oídos 

con algodón del viento. 

Nunca podrá arrancársele 

un secreto” 

 

Ao fixar-se o olhar nesses versos, é possível perscrutar-se que se coloquem como uma 

resposta ao questionamento que a persona-lírica dirige a seu interlocutor ─ o que só poderia 

concretizar-se por meio da recontextualização desses versos de García Lorca, em razão de 

que, no poema original, isto é, em outro contexto, ele assumiria outro significado. 

Segue o poema-matriz desse excerto, bem como sua posterior tradução. 

 

                                                           
49 Ibidem p. 529 
50 Grifos do poeta. 
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                                 EL PRESENTIMIENTO51 52 

 

Agosto de 1920 

 

(Veja de Zujaira)53 

El presentimiento 

es la sonda del alma 

en el misterio. 

Nariz del corazón, 

que explora en la tiniebla 

del tiempo. 

 

   Ayer es lo marchito. 

El sentimiento 

Y el campo funeral 

Del recuerdo. 

 

   Anteayer 

es lo muerto. 

Madriguera de ideas moribundas 

De pegasos sin freno. 

Malezas de memorias 

Y desiertos 

Perdidos en la niebla 

De los sueños. 

 

   Nada turba los siglos 

pasados. 

No podemos 

arrancar un suspiro. 

de lo viejo. 

El pasado se pone 

su coraza de hierro 

y tapa sus oídos 

con algodón del viento. 

Nunca podrá arrancársele 

un secreto. 

 

   Sus músculos de siglos 

y su cerebro 

de marchitas ideas 

en feto 

no darán el licor que necesita 

el corazón sediento. 

 

                                                           
51 Ibidem p. 66 e 68. 
52 Embora esse poema seja extenso, decidiu-se por transcrevê-lo na íntegra para que sua unidade orgânica não 

seja perdida. 
53 Grifos do poeta. 
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   Pero el niño futuro 

no dirá algún secreto 

cuando juegue en su cama 

de luceros. 

Y es fácil engañarle; 

por eso, 

démosle con dulzura 

nuestro seno. 

Que el topo silencioso  

del presentimiento 

nos traerá sus sonajas 

cuando se esté durmiendo. 

 

Cumpre sublinhar, conforme fora anteriormente aventado, que os versos a seguir, 

certamente, poderiam assumir outros significados no contexto original desse poema. 

 

                                        El pasado se pone 

su coraza de hierro 

y tapa sus oídos 

con algodón del viento. 

Nunca podrá arrancársele 

un secreto. 

 

Aqui, esses versos lorquianos remetem aos versos anteriores, quais sejam: 

 

                                 Nada turba los siglos 

pasados. 

No podemos 

arrancar un suspiro. 

de lo viejo. 

 

E atribuem a eles a condição de inexorabilidade do passado, posto que, esse passado,  

esteja metaforicamente morto ─ como parecem sugerir os três últimos versos desse excerto. 
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O PRESSENTIMENTO54 

 

Agosto de 1920 

 

(Vega de Zujaira)55 

 

O pressentimento 

é a sonda da alma 

no mistério. 

Nariz explora na treva 

do tempo. 

 

   Ontem é o murcho. 

O sentimento 

                                        e o campo funéreo 

da recordação. 

 

   Anteontem 

é o que morreu. 

Madrigueira de ideias moribundas 

de pégasos sem freio. 

Malezas de memórias 

e desertos 

perdidos na névoa 

dos sonhos. 

 

   Nada turva os séculos 

passados. 

Não podemos 

arrancar um suspiro 

do velho. 

O passado põe 

sua couraça de ferro 

e tapa os ouvidos 

com algodão do vento. 

Nunca se poderá arrancar-lhe 

um segredo. 

   Seus músculos de séculos 

e seu cérebro 

de murchas ideias 

em feto 

não darão o licor que necessita 

o coração sedento. 

 

   Porém o menino futuro 

nos dirá algum segredo 

quando brincar em sua cama 

de luzeiros. 

E é fácil enganá-lo; 

                                                           
54 Ibidem p. 67 e 69. 
55 Grifos do poeta. 
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por isso, 

demos-lhe com d nosso seio. 

Que a toupeira silenciosa 

do pressentimento 

nos trará suas soalhas 

quando estiver dormindo. 

 

Após essas reflexões acerca do poema de Hilda Hilst e dos poemas de Federico García 

Lorca, urge sublinhar que Hilst, na condução de sua dicção poética, trata de temas universais, 

como a transcendência, o amor, o poeta, o sofrimento, a morte, a poesia, a ausência.  

Nesse sentido, e por serem temas universais, Hilda Hilst dilata as fronteiras de seu 

fazer poético para textos externos à sua obra ─ como, por exemplo, ocorre com o dialogismo 

existente entre os versos hilstiano a seguir e o poema de Jorge de Lima intitulado “Morte ao 

Artista”. 

 
                                E o futuro é de sangue, de aço, de vaidade. E vermelhos 

Azuis, brancos e amarelos hão de gritar: morte aos poetas! 

Morte a todos aqueles de lúcidas artérias, tatuados 

De infância, o plexo aberto, exposto aos lobos [...] 

 

(HILST, 2003a, p. 110)  

 

                                  A MORTE DO ARTISTA56  
 

                                       É morto o Artista, o torturado Artista... 

                                       Ei-lo sem vida, como um cristo.  Dizem que foi sua maior conquista 

                                       Polir o verso do seu estro ouro! 

 

                                       Pairava por tudo a viuvez e o agouro... 

                                       Não há talvez quem neste mundo exista 

                                       Que ao vê-lo morto para sempre, em choro 

                                       Não sinta logo anuviar-se a vista... 

  

                                       Mas o martírio que se renovava! 

                                       Quando quiseram transportá-lo fora 

                                       Cobriu-se tudo de um celeste brilho: 

 

                                       Nossa Senhora soluçando estava... 

                                       Tanto chorara por Jesus outrora, 

                                       Quanto chorava pelo novo filho!57   

 

Nos versos do poema hilstiano (E vermelhos, Azuis, brancos e amarelos hão de gritar: 

morte aos poetas! / morte a todos aqueles de lúcidas artérias, tatuados) a persona-lírica parece 

vaticinar o futuro dos poetas, o que, é de se supor, concretiza-se no poema de Jorge de Lima 

                                                           
56 LIMA, Jorge. Os melhores poemas de Jorge de Lima. Seleção de Gilberto Mendonça Teles. São Paulo: 

Global, 1994, p. 185.  
57 Jorge Matheus de Lima (União, Alagoas, 1893; Rio de Janeiro, 1953) foi médico, professor, político (deputado 

estadual em Alagoas e vereador no Rio de Janeiro). Pintor, romancista e, sobretudo, poeta.   



98 

 

(E morto o Artista, o torturado Artista.../ Ei-lo sem vida, como um cristo / Dizem que foi sua 

maior conquista / Polir o verso do seu estro ouro). Há, igualmente, de se aventar que os versos 

do segundo complementam os versos do primeiro ─ como se houvesse uma costura, uma 

aproximação entre as dicções líricas. 

 

 

5.6 DE TER TEU ROSTO VERDADEIRO, DESEJARIAS NADA58  

 

O poema a seguir pertence ao capítulo intitulado “Poemas aos homens do nosso 

tempo”. 

 

                                                                      XIII 

 

Ávidos de ter, homens e mulheres 

Caminham pelas ruas. As amigas sonâmbulas 

Invadidas de um novo a mais querer 

Se debruçam banais sobre as vitrines curvas. 

Uma pergunta brusca 

Enquanto tu caminhas pelas ruas. Te pergunto: 

E a entranha? 

De ti mesma, de um poder que te foi dado 

Alguma coisa clara se fez? Ou porque tudo se perdeu 

É que procuras nas vitrines curvas, tu mesma, 

Possuída de sonho, tu mesma infinita, maga, 

Tua aventura de ser, tão esquecida? 

Por que não tentas esse poço de dentro 

O incomensurável, um passeio veemente pela vida? 

 

Teu outro rosto. Único. Primeiro. E encantada 

De ter teu rosto verdadeiro, desejarias nada. 

 

(HILST, 2003a, p. 122) 

 

Esse poema abre uma fresta pela qual se pode entrever que dos quatro primeiros 

versos emerge o que se tornou um simulacro na sociedade atual: o consumo.  

 

Ávidos de ter, homens e mulheres  

Caminham pelas ruas. As amigas sonâmbulas 

Invadidas de um novo a mais querer  

Se debruçam banais sobre as vitrines curvas. 

 

Pode-se, igualmente, supor a existência, no subterrâneo desses versos, da narrativa de 

uma cena típica da sociedade de consumo; em outros termos, é possível imaginar, por meio 

                                                           
58 Subtítulo extraído de verso do poema XIII, do capítulo intitulado Poemas aos homens do nosso tempo, da obra 

Júbilo, memória, noviciado da paixão. Cf. HILST, Hilda. Júbilo, memória, noviciado da paixão. São Paulo: 

Globo, 2003a, p. 122. 
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das representações que essa lírica estabelece, homens e mulheres céleres, andando pelas ruas 

em busca de algo que satisfaça o desejo-compulsão de consumir. Desse modo, é de se deter o 

olhar para o caracterizador anafórico sonâmbula (“As amigas sonâmbulas”), posto que, 

possivelmente, represente uma atitude blasé ─ mesmo que essas amigas-consumidoras 

tenham sido “invadidas de um novo a mais querer”.  Pode-se aventar, ainda, que esse último 

verso aqui transcrito remeteria à compulsão. Entretanto, há de se supor, que esse consumo 

exacerbado acabaria por banalizar o ato de consumir em si, tornando-o menos compensador 

(“Se debruçam banais sobre as vitrines curvas”) Nesse sentido, o sociólogo polonês Zygmunt 

Bauman postula que as receitas para a boa vida e os utensílios que a elas servem têm “data de 

validade”, mas muitos cairão em desuso bem antes dessa data, apequenados, desvalorizados e 

destituídos de fascínio pela competição de ofertas “novas e aperfeiçoadas”. Na corrida de 

consumidores, a linha de chegada sempre se move mais veloz que o mais veloz dos 

corredores; mas a maioria dos corredores na pista tem músculos muito flácidos e pulmões 

muito pequenos para correr velozmente. E assim como na Maratona de Londres pode-se 

admirar e elogiar os vencedores, mas o que verdadeiramente conta é permanecer na corrida 

até o fim, mas a outra corrida ─ para alcançar a promessa fugidia e sempre distante de uma 

vida sem problemas ─, uma vez iniciada, nunca termina: comecei mas não posso terminar 

(BAUMAN, 2001). 

Bauman (2001) prossegue em suas reflexões: 

 

O arquétipo dessa corrida particular em que cada membro de uma sociedade de 

consumo está correndo (tudo numa sociedade de consumo é uma questão de escolha, 

exceto a compulsão da escolha ─ a compulsão que evolui até se tornar um vício e 

assim não é mais percebida como compulsão) é a atividade de comprar. Estamos na 

corrida enquanto andamos pelas lojas, e não só as lojas ou supermercados ou lojas 

de departamentos ou aos “templos de consumo” [...] O que quer que façamos e 

qualquer que seja o nome que atribuamos à nossa atividade, é como ir às compras, 

uma atividade feita nos padrões de ir às compras, O código em que nossa “política 

de vida” está inscrito deriva da pragmática do comprar (BAUMAN, 2001, p. 87, 

grifos do autor). 

 

Peremptoriamente, o ato de compra visa à busca de satisfação do desejo de consumir, 

e, latente a isso, é possível entrever a necessidade do preenchimento de uma lacuna, que 

poderia advir de uma existência sem significação. Sob essa ótica, Schopenhauer (2001) 

pontua que: 

 

É uma verdade incrível como a existência da maior parte dos homens é 

insignificante e destituída de interesse, vista exteriormente, e como é surda e obscura 
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sentida interiormente. Consta apenas de tormentos, aspirações impossíveis; é o andar 

cambaleante de um homem que sonha através das quatro épocas da vida, até a 

morte, com um cortejo de pensamentos triviais. Os homens assemelham-se a 

relógios a que se dá corda e trabalham sem saber a razão. E sempre que um homem 

vem a este mundo, o relógio da vida humana recebe corda novamente, para repetir, 

mais uma vez, o velho e gasto estribilho da eterna caixa de música, frase por frase, 

com variações imperceptíveis (SCHOPENHAUER, 2001, p. 14). 

 

Desse modo, essas reflexões do filósofo confluem para uma existência superficial e 

ilusória, em que ─ é de se conjecturar ─ diante do vazio, os sujeitos veriam no ato de compra 

um meio de atribuir sentido às suas vidas ─ assim, essas inferências remetem aos versos “Ou 

porque tudo se perdeu / É que procuras nas vitrines curvas, tu mesma, / Possuída de sonho, tu 

mesma infinita, maga, / Tua aventura de ser, tão esquecida?” (HILST, 2003a, p. 122). 

Voltando-se ao verso “Invadidas de um novo a mais querer”, impõe-se aqui se dirigir 

o olhar para essas elocuções da estudiosa argentina Beatriz Sarlo. 

 

Hoje o sujeito que pode entrar no mercado, que tem o dinheiro para intervir nele 

como consumidor, é uma espécie de colecionador às avessas. Em vez de colecionar 

objetos, coleciona atos de aquisição de objetos. O velho tipo de colecionador subtrai 

os objetos da circulação e do uso a fim de anexá-los a seu tesouro: nenhum filatelista 

envia cartas com os selos de sua coleção; nenhum aficionado por soldadinhos de 

chumbo permite que uma criança brinque com eles, as caixinhas de fósforos de uma 

coleção devem permanecer intactas [...] Na coleção tradicional os objetos valiosos 

são insubstituíveis [...] O colecionador às avessas sabe que os objetos que adquire 

desvalorizam-se assim que ele os agarra. O valor desses objetos começa a erodir-se e 

então enfraquece a força magnética que dá brilho aos produtos quando estão nas 

vitrines do mercado: uma vez adquiridas, as mercadorias perdem sua alma [...] Para 

o colecionador às avessas, o desejo não tem um objeto com o qual possa conformar-

se, pois sempre haverá outro objeto chamando sua atenção (SARLO, 2013, p. 38-39, 

grifos da autora).  

 

É importante sublinhar que essas reflexões trariam à tona o que estaria no subterrâneo 

deste verso especificamente (“Invadidas de um novo a mais querer”) (HILST, 2003a, p. 122). 

Dando continuidade à análise poética, cabe observar que o quinto verso parece 

provocar uma cisão no poema (“Uma pergunta brusca”); e que, a partir dele, essa lírica 

assumiria outras conotações. 

 

Enquanto tu caminhas pelas ruas. Te pergunto: 

E a entranha? 

De ti mesma, de um poder que te foi dado 

Alguma coisa clara se fez? 

 

Pode-se aventar que esses versos adotariam um poder de chamamento, um clamor para 

um retorno ao essencial.  
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Já, no início do nono verso, parece instaurar-se uma pressão para que a enunciadora-

lírica mudasse de atitude (“Alguma coisa clara se fez?”). E, nos versos subsequentes, é de se 

supor que fossem lançadas hipóteses:  

 

Ou porque tudo se perdeu 

É que procuras nas vitrines curvas, tu mesma, 

 

Possuída de sonho, tu mesma infinita, maga, 

Tua aventura de ser, tão esquecida? 

Assinala-se aqui que a voz que se apresenta nesse poema sugeriria que estivesse 

colocada fora dele ─ mais precisamente, que se mantivesse numa posição de ubiquidade e que 

tentasse articular uma espécie de diálogo com a persona-lírica, a partir do quinto verso, 

objetivando, é de se aventar, alertá-la para o que realmente mereça atenção.  

Posto isso, cabe fixar-se o olhar no signo maga. “Ao simbolizar a um só tempo os três 

mundos ─ Deus, pelo signo do Infinito, o homem e a diversidade do Universo ─, ele é em 

tudo o ponto de partida, com todas as riquezas e ambivalências dadas à criatura para que 

realize seu destino” (CHEVALIER& GHEERBRANT, 1999, p. 583). 

Nessa representação de maga, a persona-lírica teria em si o poder para que “realize seu 

destino” (CHAVALIER &GHEERBRANT, 1999, p. 583). E parece que seria exatamente isso 

que a voz no poema ─ ou de fora do poema ─ estivesse sugerindo.  

Retomando-se a análise, vale apontar que os próximos versos sugeririam alternativas 

para que a enunciadora-lírica se voltasse para dentro de si. (“Por que não tentas esse poço de 

dentro” / “O incomensurável, um passeio veemente pela vida?”). Nesse sentido, cumpre 

registrar aqui esta postulação do filósofo Merleau-Ponty (1999), posto que ratifica essa volta 

para dentro de si mesma. 

 

Assim, todas as vezes que pensa, o sujeito toma seu ponto de apoio em si mesmo, 

ele se situa, para além e atrás de suas diversas representações, nessa unidade que, 

sendo princípio de todo reconhecimento, não tem de ser reconhecida, e ele volta a 

ser absoluto porque o é eternamente (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 498).  

 

Analogamente a essas reflexões, os dois últimos versos do poema indicariam que a 

essência estaria na alma da persona-lírica e que, após essa redescoberta se si mesma ─ de seu 

tesouro interior ─, ela própria se bastaria, posto que alcançaria a plenitude; e, a partir disso, 

não buscaria no consumo e na frivolidade o preenchimento do vazio interior, uma vez que não 

haveria mais vazio (“Teu outro rosto. Único. Primeiro. E encantada” / De ter teu rosto 

verdadeiro, desejarias nada” (HILST, 2003a, p. 122). 
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5.6.1 E os Poetas Dialogam 

 

Sem jamais se desviar o olhar da busca de indicadores de intertextualidade que 

dialoguem com a poética hilstiana de Júbilo, memória, noviciado da paixão, far-se-á aqui 

uma breve revisita à obra do poeta Jorge de Lima. 

Segundo Bosi (1996) Jorge de Lima, a certa altura da sua história espiritual, partilhou 

com Murilo Mendes o projeto de “restaurar a poesia em Cristo” ─ o que fica ratificado no 

poema a seguir. 

 

POEMA DO CRISTÃO 

 

Porque o sangue de Cristo 

jorrou sobre os meus olhos, 

a minha visão é universal 

e tem dimensões que ninguém sabe. 

Os milênios passados e os futuros 

não me aturdem, porque nasço e nascerei, 

porque sou uno com todas as criaturas, 

com todos os seres, com todas as coisas 

que eu decomponho e absorvo com os sentidos  

e compreendo com a inteligência 

transfigurada em Cristo. 

Tenho os movimentos alargados. 

Sou ubíquo: estou em Deus e na matéria; 

sou velhíssimo e apenas nasci ontem, 

estou molhado dos limos primitivos, 

e ao mesmo tempo ressoo as trombetas finais, 

compreendo todas as línguas, todos os gestos, todos os signos, 

tenho glóbulos de sangue das raças mais opostas. 

Posso enxugar com um simples aceno 

o choro de todos os irmãos distantes. 

Posso estender sobre todas as cabeças um céu unânime e estrelado. 

Chamo todos os mendigos para comer comigo, 

e ando sobre as águas como os profetas bíblicos. 

Não há escuridão mais para mim. 

Opero transfusões de luz nos seres opacos, 

posso mutilar-me e reproduzir meus membro , como as estrelas 

     [do mar, 

Porque creio na ressurreição da carne e creio em Cristo, 

e creio na vida eterna, amém! 

E, tendo a vida eterna, posso transgredir leis naturais: 

a minha passagem é esperada na estrada; 

venho e irei como uma profecia 

sou espontâneo como a intuição da Fé. 

sou rápido como a resposta do Mestre, 

sou inconsútil como a Sua túnica. 

sou numeroso como a Sua igreja, 

tenho os braços abertos como a Sua Cruz despedaçada e refeita 

todas as horas, em todas as direções, nos quatro pontos cardeais; 

e sobre os ombros A conduzo 
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através de toda a escuridão do mundo, porque tenho a luz  

     [eterna nos olhos 

E tendo a luz eterna nos olhos, sou o maior mágico: 

ressuscito na boca dos tigres, sou palhaço, sou alfa e ômega, 

     [peixe, cordeiro, comedor de gafanhotos, sou ridículo, sou 

     [tentado e perdoado, sou derrubado no chão e glorificado 

     [tenho mantos de púrpura e de estamenha, burríssimo 

     [como São Cristóvão, e sapientíssimo como São Tomás. 

     [e sou louco, louco, inteiramente louco, para sempre, para 

     [todos os séculos louco de Deus, amém! 

E, sendo a loucura de Deus, sou a razão das coisas, a ordem 

     [da medida; 

sou a balança, a criação, a obediência; 

sou o arrependimento, sou a humildade; 

sou o autor da paixão e morte de Jesus; 

sou a culpa de tudo. 

Nada sou. 

Miserere mei, Deus, secundum magnam mesericordiam tuam! 

 

(LIMA, 1994, p. 73-74) 

        

Esse poema é permeado por marcadores religiosos (“Cristo / Deus / trombetas finais / 

profetas bíblicos / creio na ressurreição da carne e creio em Cristo e creio na vida eterna, 

amém!”); bem como a persona-lírica se coloca como ubíqua (“estou em Deus e na matéria”) 

e, para auto definir-se, lança mão de características paradoxais (“Sou velhíssimo e apenas 

nasci ontem / “E, sendo a loucura de Deus, sou a razão das coisas, a ordem da medida”).  

Ainda sobre o poeta, Bosi (1996) postula que começou como sonetista neoparnasiano 

e chegou até a “príncipe dos poetas de Alagoas”, título que lhe valeram os XIV Alexandrinos, 

dentre os quais um virou antológico, “O acendedor de Lampiões” ─ e aqui se impõe 

transcrever esses versos. 

 

O ACENDEDOR DE LAMPIÕES 

 

La vem o acendedor de lampiões da rua! 

Este mesmo que vem infatigavelmente, 

Parodiar o sol e associar-se à lua 

Quando a sombra da noite enegrece o poente! 

 

Um, dois, três lampiões, acende e continua 

Outros mais a acender ininterruptamente, 

À medida que a noite aos poucos se acentua 

E a palidez da lua apenas se pressente. 

 

Triste ironia atroz que o senso humano irrita: ─ 

Ele que doura a noite e ilumina a cidade, 

Talvez não tenha luz na choupana em que habita. 

 

Tanta gente também nos outros insinua 

Crenças, religiões, amor, felicidade, 

Como este acendedor de lampiões da rua! 
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(LIMA, 1994, p. 24)  

 

Voltando-se a Jorge de Lima, o contato com o Modernismo em geral e, 

particularmente, com o grupo regionalista do Recife (José Lins do Rego, Gilberto Freyre, 

Olívio Montenegro) ajudou o poeta a descobrir a sua vocação de artista de múltiplas 

dimensões (a social, a religiosa, a onírica), embora “organicamente lírico, isto é, enraizado na 

própria afetividade mesmo quando aparente dispersar-se em anotações pitorescas, em ritmos 

folclóricos, em glosas dos grandes clássicos” (BOSI, 1996, p. 452). 

Analogamente, e reportando-se ao poema analisado nesse subcapítulo, é possível 

inferir que se instaura um dialogismo, um entrecruzamento de vozes entre essa lírica e o 

poema a seguir. 

 

O VENTRÍLOQUO 

 

Debruça-te sobre tua voz para escutá-la: 

tua voz existiu antes de tua forma. 

Se o alarido do mundo não te permite entendê-la.  

vai para o deserto, 

e então a ouvirás com a inflexão inicial das palavras do Verbo 

e com a fecundidade do Gênese 59ante o Fiat do Pai. 

Ouve tua voz sobre a montanha para que o divino eco 

atravesse os milênios 

e reboe dentro de ti que és o templo de Deus! 

Na tua voz adulta ainda existe o acalanto de tua ama 

e o balanço de teu berço. 

Ainda há apelos que vêm da alcova de teus pais, 

ainda há os convites do instinto de tua juventude. 

Debruça-te sobre a tua voz e escuta as vozes que vêm nela, 

as ressonâncias de tipo próprio que nasceram contigo, 

os bramidos dos ventos nas tuas velas rotas, 

a risada do diabo diante de teus desastres. 

Ouve a tua voz sobre o dorso do mar 

onde ela flutuou no começo das coisas 

e a água a concebeu e se tornou fecunda. 

Ouve a tua voz entre as massas humanas 

que como o mar se tornarão fecundas 

e espalharão a palavra do Livro 

pelas águas e pelos continentes. 

 

(LIMA, 1994, p. 71)  

 

Torna-se imprescindível destacar que se identifica que os versos “Debruça-te sobre tua 

voz para escutá-la: / tua voz existiu antes de tua forma / Se o alarido do mundo não te permite 

entendê-la / vai para o deserto / ouve tua voz sobre a montanha para que / o divino eco 

                                                           
59 Grifo do poeta. 
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atravesse os milênios / debruça-te sobre a tua voz e escuta as vozes que vêm nela / as 

ressonâncias de tipo próprio que nasceram contigo” dialogam estreitamente com os versos 

hilstianos “por que não tentas esse poço de dentro” / “O incomensurável, um passeio 

veemente pela vida?” (HILST, 2003a, p. 122), em razão de que eles parecem conclamar a 

enunciadora-lírica a escutar a voz que parte de sua essência. 

Com o escopo de se identificar relações dialógicas na poética hilstiana, e a título de 

exemplificação, apresenta-se aqui três poemas distintos da lírica de Júbilo, memória, 

noviciado da paixão. 

 

a)  

 

IV                                                                                         

Tenho pedido a Deus, e à lua, ontem                                                                                                                                                

Hoje, a cada noite, PERPETUIDADE                                                               

Desde o instante em que me soube tua.                                                                  

E que o luar e o divino perdoassem                                                                       

O meu rosto anterior, rosto-menino                                                                     

Travestido de aroma, despudor contente      

De sua brevidade em tudo, nos afetos                  

No fingido amor                                                        

Porque fui tudo isso, bruxa, duende                         

Desengano e desgosto quase sempre.                        

                                                                                   

Mais nada pedi a Deus. Mas pedi mais                  

À lua: que tu sofresses tanto quanto eu.             

 

(HILST, 2003a, p. 34)                        

 

b)  

 

                  V 

 

                       de cima do palanque 

                       de cima da alta poltrona estofada 

                       de cima da rampa 

                       olhar de cima. 

 

 

LÍDERES, o povo 

Não é paisagem 

Nem mansa geografia 

Para a voragem 

Do vosso olho. 

POVO. POLVO 

UM DIA. 

 

O povo não é o rio  

De mínimas águas 

Sempre iguais. 

Mais fundo, mais além 

E por onde navegais 

Uma nova canção  
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De um novo mundo. 

 

E sem sorrir 

Vos digo: 

O povo não é 

Esse pretenso ovo 

Que fingis alisar, 

Essa superfície 

Que jamais castiga 

Vossos dedos furtivos. 

POVO. POLVO. 

LÚCIDA VIGÍLIA. 

UM DIA. 

 

(HILST, 2003a, p. 111-112). 

 

c) 

 

XVI 

 

                                        Enquanto faço verso, tu decerto vives. 

                                        Trabalhas tua riqueza, e eu trabalho o sangue. 

                                        Dirás que sangue é o não teres teu ouro 

                                        E o poeta te diz: compra o teu tempo 

 

                                        Contempla o teu viver que corre, escuta 

                                        O teu ouro de dentro. É outro o amarelo que te falo. 

                                        Enquanto faço o verso, tu que não me lês 

                                        Sorris, se do meu verso ardente alguém fala. 

                                        O ser poeta te sabe a ornamento, desconversas: 

                                        “Meu precioso tempo não pode ser perdido com os poetas”. 

                                        Irmão do meu momento, quando eu morrer 

                                        Uma coisa infinita também morre. É difícil dizê-lo: 

                                        MORRE O AMOR DE UM POETA. 

                                        E isso é tanto que o teu ouro não compra, 

                                        E tão raro, que o mínimo pedaço, de tão vasto 

 

                                        Não cabe no meu canto. 

 

                                       (HILST, 2003a, p. 125) 

       

 Nessa esteira, tem-se, no primeiro poema, a dimensão religiosa, no verso nº 1, 

principalmente; no segundo, a social; e, no terceiro, a metalinguagem ─ o poeta fala sobre o 

poeta.   

Já, em se tratando de Jorge de Lima, registra-se três excertos. 

 

a)                                  
60Regresso ao teu tempo, Davi.                                     

como tu tenho harpa e tenho Deus.                            

E num dia bíblico assim                                                           

fora dos tempos duros                                     

posso voltar às origens,                                           

                                                           
60 LIMA, Jorge de. Os melhores poemas de Jorge de Lima. Seleção de Gilberto Mendonça Teles. São Paulo: 

Global, 1994, p. 65.   
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e sentir como tu                                                      

que sou mais forte que o rei 

mais forte que todos os Golias.      

 

 

 

 

                           

              

b)                                   

 61Mulher proletária ─ única fábrica                                                            

 que o operário tem (fábrica de filhos), 

                   tu                                                                                                                                                                  

na tua superprodução de máquina humana 

fornece anjos para o Senhor Jesus,  

fornece braços para o senhor burguês. 

 
c)  

 62Eu quero uma voz mais forte que o poema, 

Mais forte que o inferno, mais dura que a morte: 

Eu quero despir-me da voz e dos olhos, 

Dos outros sentidos, das outras prisões, 

Não posso Senhor: o tempo está doente. 

Os gritos da terra, dos homens sofrendo 

Me prendem, me puxam ─ me dai Vossa mão. 

 

Em um breve sobrevoo sobre o fulcro de cada poema, é possível entrever, no primeiro, 

a religiosidade, predominantemente; no segundo, é o caráter social que prevalece; e, no 

terceiro, a mescla do religioso, do social e da metalinguagem. 

Em se tratando dessas reflexões, é de se inferir que os poetas se colocassem como 

porta-vozes das coisas da alma. E, nesse sentido, “o poeta deve falar”. Essa palavra já está 

implícita no mais longínquo princípio da aurora, desde a absoluta anterioridade do Sagrado 

(BLANCHOT, 1997, p. 128). 

Depreende-se que essas líricas de Jorge de Lima dialogam estreitamente com essas 

líricas de Hilda Hilst, seja nos poemas de dimensões religiosas, seja naqueles de caráter 

social, seja na metalinguagem que essas poéticas estabelecem. Assim, têm-se 

intertextualidade, em razão de que “todo texto se constrói como mosaico de citações, todo 

texto é absorção e transformação de um outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade 

instala-se a de intertextualidade, e a linguagem poética lê-se pelo menos como dupla” 

(KRISTEVA, 2005, p.68). 

                                                           
61 LIMA, Jorge de. Os melhores poemas de Jorge de Lima. Seleção de Gilberto de Mendonça Teles. São 

Paulo: Global, 1994, p. 53. 
62 LIMA. Jorge de. Os melhores poemas de Jorge de Lima. Seleção de Gilberto Mendonça Teles, São Paulo: 

Global, 1994, p. 66. 
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Como fechamento desse capítulo e ratificando essa postulação de Júlia Kristeva, uma 

reflexão aqui se impõe, pode-se conjecturar que Hilda Hilst, em seu fazer poético, e ao lançar 

mão de elementos das cantigas de amor e das cantigas de amigo do trovadorismo galego-

português; ao reportar-se à mitologia grega; ao fazer a costura de versos lorquianos ao seu 

poema; ao dialogar estreitamente com a poética de Jorge de Lima; ao recuperar textos 

bíblicos, dá à luz uma nova linguagem, em razão de que retoma e reelabora registros dos 

cantares medievais; recontextualiza versos de poemas clássicos; e, como corolário disso, 

recria a linguagem com pinceladas de elementos dialógicos.  

 Cumpre ratificar que a intertextualidade, como uma manifestação dialógica, assume 

papel importante nesse estudo, posto que “o acontecimento na vida do texto, seu ser autêntico, 

sempre sucede nas fronteiras de duas consciências, de dois sujeitos” (BAKHTIN, 2000, p. 

333). Em outros termos, as relações de sentido somente se concretizam a partir do momento 

em que o interlocutor percebe o dialogismo e recupera o texto original, ressignificando-o. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Cada poeta é um pulsar no rio da linguagem...”63 ─ essa reflexão de Octavio Paz 

coloca-se como porta-voz daquilo que foi apreendido acerca de Hilda Hilst, a poeta, e de sua 

dicção lírica, ao percorrer-se o caminho da poética de Júbilo, memória, noviciado da paixão 

─ mais especificamente, no momento em que se analisou os poemas desse corpus. Nesse 

sentido, cabe bradar aqui: sim!  Cada poeta é um pulsar no rio da linguagem! Sim! Hilda 

Hilst é um pulsar no rio da linguagem! E, nas palavras da poeta: “é o meu processo 

dificultoso de existir que faz com que venha essa avalanche de palavras, umas assim barrocas 

demais e que tudo seja misturado. Porque eu acho que a vida transborda.  Não existe uma 

xícara arrumada para conter a vida” (HILST, 2003b, p. 88-89). 

Especificamente em relação à linguagem, Paz (2012) considera que a essência da 

linguagem é simbólica, porque consiste em representar um elemento da realidade por outro, 

como ocorre com as metáforas. Segundo Octavio Paz, verifica-se uma crença comum a todos 

os poetas de todos os tempos: a linguagem é poesia em estado natural. Cada palavra ou grupo 

de palavras é uma metáfora. E, desse modo, é um instrumento mágico, ou seja, algo suscetível 

de tornar-se outra coisa. A palavra é um símbolo que emite símbolos. (PAZ, 2012). 

Posto isso, torna-se necessário recuperar aqui a importância das reflexões acerca de 

cultura, a partir do entendimento das formas simbólicas ─ as quais tornam possível ordenar o 

mundo, seja social, seja individualmente por meio dos significados que se atribuem às 

representações. Nesse sentido, a cultura surge como mediadora da relação sujeito/mundo. 

Permanecendo nessa linha de raciocínio, importa registrar que, nesse âmbito da 

cultura, a arte representa uma parte importante, em razão de que traga em si o poder 

transformador que emana da sensibilidade e que é também por meio da arte que os sujeitos 

têm a possibilidade de ampliar a sua visão de mundo ─ papel que se entende à literatura. 

                                                           
63 PAZ, Octavio. O arco e a lira. Tradução de Ari Roitman e Paulina Wacht. São Paulo: Cosac Naify, 2012, p. 

13.  
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Impõe-se assinalar, ainda, que os intertextos que emergiram dessa pesquisa 

comprovam a existência de intertextualidade na obra júbilo memória noviciado da paixão ─ 

sejam as canções de amor, sejam as canções de amigo do trovadorismo galego-português; 

sejam as menções à mitologia grega; seja, ainda, o dialogismo com a lírica lorquiana, com a 

poética de Jorge de lima e com texto bíblico. Entretanto, considera-se que deva haver outros 

intertextos que igualmente se entrecruzem com essa poética.  

Foi possível identificar que essa lírica hilstiana traz, em muitos de seus poemas ─ em 

especial aqueles dedicados “aos homens do nosso tempo” ─ um forte apelo por liberdade, por 

justiça, por igualdade e por valorização do ser humano.  

Como fechamento, vale acrescentar que, em relação à poética de Hilst, que foi objeto 

desse estudo, pôde-se apreender que ela é permeada por temas universais, os quais são 

estandartes na obra de Hilda Hilst, tais como: Deus, ausência, morte, amor, transcendência. 

É imperioso ressaltar que o entendimento dos estudos de Mikhail Bakhtin acerca de 

dialogismo foi determinante para que se conseguisse identificar o uso desses intertextos em 

Júbilo e para que se percebesse a intertextualidade como uma manifestação dialógica. 

Ainda nessa esteira, cabe recuperar aqui que a linguagem é um ato social e, nesse 

sentido, faz-se importante registrar, mais uma vez, que a enunciação, sendo o produto da 

interação de, no mínimo, dois indivíduos, não pode ser subtraída de seu caráter social. Sobre 

isso, Bakhtin (2012) infere que qualquer que seja o aspecto da expressão-enunciação 

considerado, ele será determinado pelas condições reais da enunciação em questão, ou seja, 

pela situação social mais imediata. Assim, a palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função 

da pessoa desse interlocutor e variará de acordo com os fatores sociais envolvidos nesse 

processo. O pensador reconhece que não pode haver interlocutor abstrato, uma vez que não se 

teria linguagem comum com tal interlocutor, nem no sentido próprio nem no figurado. 

Bakhtin (2012) esclarece que essa orientação da palavra em função do interlocutor tem uma 

importância muito grande e que toda palavra comporta duas faces, isto é, ela é determinada 

tanto pelo fato de que procede de alguém como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela 

constitui justamente o produto da interação do interlocutor e do ouvinte. Bakhtin (2012) 

infere, ainda, que toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro; que é através da 

palavra que o sujeito se define em relação ao outro, em última análise, em relação à 

coletividade (BAKHTIN, 2000). 

É importante ressaltar que a pesquisa realizada nessa Dissertação poderá servir de 

ancoragem a tantos outros pesquisadores que desejarem imergir na subjetividade, no 
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simbolismo, na densidade, na linguagem hermética ─ e muitas vezes convulsionada ─ que 

perpassam a obra de Hilda Hilst. 
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