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RESUMO 

 

As tessituras do narrador em Fluxo-Floema (1970) tematizam este estudo dissertativo. Para 

tanto, objetivamos analisar as estratégias estéticas de escrita, presentes nos vários modos de 

narrar, específicos nos cinco textos: “Fluxo”, “Osmo”, “Lázaro”, “O Unicórnio” e “Floema”, 

que compõem a obra literária Fluxo-Floema da escritora contemporânea Hilda Hilst (1930-

2004). A metodologia de produção dissertativa emerge sob o viés da pesquisa bibliográfica a 

teses e dissertações defendidas sobre essa temática, além de pesquisas a acervos de jornais do 

período de publicação de Fluxo-Floema, e a teóricos que contemplem o estudo do narrador. 

Para tanto, compete enfatizarmos a produção estrutural das três seções, que, respectivamente, 

organizam-se para dar subsídios a três objetivos específicos do projeto: a primeira seção discute 

a recepção crítica da obra em análise; a segunda seção enfatiza o laboratório do narrador; e, na 

última seção, propomos sugerir um estilo estético-narrativo contemporâneo imerso no caráter 

dialógico entre as categorias dos modos de narrar. Contudo, toda a estrutura dissertativa 

pretende dar conta da problemática central dessa pesquisa: Por que Hilda Hilst ficcionaliza 

narradores em crise com o próprio ato de narrar em Fluxo-Floema? Vincula-se a hipótese de 

que há uma equivalência entre os textos narrativos de Hilst, que se subdividem entre o 

laboratório de produção deste narrador e as particularidades construídas para os vários modos 

de narrar. 
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ABSTRACT 

 

The narrator textures in Fluxo-Floema (1970) thematize this dissertative study. Therefore We 

objected to analysis the esthetic strategies of writing, present on the several ways of telling, 

specific on this five texts, "Fluxo", "Osmo", "Lázaro", "O Unicórnio" and "Floema", which 

compose the literary work Fluxo-Floema by the contemporary writer, Hilda Hilst (1930-2004). 

The dissertative production metodology emerges under the bias of bibliography research in 

defended thesis and dissertations about this thematic, besides researchs in newspapers archives 

from the period when Fluxo-Floema was published, and in theorics who contemplate the study 

of the narrator. So, We should emphasaze the structural production of this three sections, which, 

respectively, are organized to give subsidies to three specifics goals of this work: the first 

section discusses the critical reception of this work in analysis; the second section emphasizes 

narrador's laboratory; and, on the last section, We suggest an style comtemporary esthetic-

narrative imerse on dialogic character between the categories of ways to telling. However, all 

the dissertative structure intend to manage the central problematic of this research: Why Hilda 

Hilst fictionalize narrators in crisis with the self act of telling in Fluxo-Floema? Is linked the 

hypothesis that there is an equivalence between Hilst's narrative texts, which are subdivide 

between this narrator's laboratory production and the particularities constructed for all ways of 

narrate. 

Key-Words: Narrator. Hilda Hilst. Fluxo-Floema. 
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INTRODUÇÃO  

 

A leitura de Fluxo-Floema (1970) nos insere na tessitura dos jogos narrativos. Para 

iniciarmos a leitura interpretativa das seções que compõem esta dissertação, convêm salientar 

que se ouvirão o murmurar de múltiplas vozes ficcionalizadas por Hilda Hilst (1930 – 2004).  

Muitas foram as flexões das vozes narrativas que nortearam nosso percurso até 

descobrirmos que toda a narração esconde um mistério maior. Encontram-se estratégias 

momentâneas, que tampouco serviram para todos os textos ficcionais de Fluxo-Floema, mas, 

como em experimentações, o que parecia amoldar-se ao narrador deslizou-se para outros modos 

de narrar em Fluxo-Floema. 

As estratégias narrativas que tecem a ficção de Hilda Hilst compõe o tema que motivou 

esta pesquisa, e, sobre essa perspectiva, objetivamos compreender como se constituíram os 

narradores-personagens, em uma postura estético-literária, em todos os cinco textos que 

compõem Fluxo-Floema: “Fluxo”, “Osmo”, “Lázaro”, “O Unicórnio” e “Floema”. 

Questionar a voz narrativa de Fluxo-Floema através de diálogos com as teorias do 

narrador de cunho bibliográfico tornou-se nossa estratégia, enquanto críticos, para 

caminharmos junto ao desenrolar do texto. Enfatizamos a necessária mentalidade de jogador 

para compreendermos os desdobramentos que desencadearam as narrações. É certo que foi 

preciso escolhermos um personagem-narrador como ponto de encontro, caso tenhamos nos 

perdido em meio a tantas probabilidades dos nomes dos narradores-personagens que parecem 

flexões de um primeiro prefixo. 

Contudo, a estrutura dissertativa desse estudo buscou refletir sobre a problemática 

central desta pesquisa: Por que Hilda Hilst ficcionaliza narradores em crise com o próprio ato 

de narrar em Fluxo-Floema? Vincula-se a hipótese de que há uma equivalência entre os textos 

narrativos de Hilst, que se subdividem entre o laboratório de produção do narrador-personagem 

e as particularidades construídas para os vários modos de narrar. Desse modo, a possível 

subdivisão sugere uma estratégia para superar a crise do narrar a partir das próprias inquietações 

imersas nas vozes dos personagens. 

As investigações em torno da constituição dos narradores-personagens desencadearam 

três vertentes específicas para toda a estrutura analítica desta dissertação, as quais definimos na 

seguinte sequência: as peculiaridades da estreia de Hilda Hilst na ficção com Fluxo-Floema; 

como os narradores-personagens experimentam os modos de narrar; e como o narradores-

personagens de Fluxo-Floema questionam a forma narrada. 
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A primeira seção deste trabalho dissertativo, corresponde à “Como ler as vozes do 

narrar em Fluxo-Floema?”. Subdivide-se em três subseções, em que, na primeira contemplam-

se particularidades da vida de Hilda Hilst entrelaçadas as suas obras ficcionais. Desse modo, 

utilizamos a obra organizada por Cristiano Diniz, Fico besta quando me entendem (2013), com 

entrevistas ao longo da carreira de Hilst; articulamos os escritos de Alcir Pecóra no livro Por 

que ler Hilda Hilst (2010); revisitamos a proposta do Caderno de Literatura Brasileira (1999) 

do Instituto Moreira Sales; e, em igual interação, utilizamos trechos de duas obras poéticas de 

Hilst, a primeira Da morte. Odes mínimas (1980) e Balada Festiva (2003), e ainda uma obra 

teatral, As aves da noite (1967).  

A primeira subseção dialoga com estudos críticos quanto ao contexto geral em que 

também estreou a ficção de Hilda Hilst, a exemplo de Nelly Novaes Coelho, em A Literatura 

Feminina no Brasil Contemporâneo (1993), e Silviano Santiago, em Nas malhas da letra 

(2002).  

A segunda subseção ocupa-se das experimentações narrativas que irão se desenrolando 

nos cinco textos que compõe Fluxo-Floema: “Fluxo”, “Osmo”, “Lázaro”, “O Unicórnio” e 

“Floema”. De modo geral, elenca-se de cada texto uma particularidade narrativa, que serão nas 

seções seguintes melhor exploradas. 

Para que se fizesse possível uma primeira interação com a estética do narrador de Hilda 

Hilst, utilizamos as teorias de Wolfgang Iser em O Fictício e o Imaginário (2013), Roland 

Barthes em O Prazer do texto (2015), Maria Lúcia Dal Farra, em O Narrador ensimesmado 

(1978), Theodor W. Adorno em Posição do narrador no romance contemporâneo (2012), 

Walter Benjamin em O narrador: Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov (1994), e, por 

último, Georges Didi-Huberman, em A sobrevivência do Vaga-lumes (2011). 

A última subseção da primeira seção contemplou o estudo da recepção do leitor aos 

textos de Hilda Hilst; e, para tanto, utilizamo-nos de Hans Robert Jauss em A História da 

Literatura como Provocação a Teoria Literária (1994) e em Estética da Recepção: Colocações 

Gerais (1979), Juarez Guimarães Dias em O Fluxo Metanarrativo de Hilda Hilst em Fluxo-

Floema (2010), Ricardo Piglia em O último leitor (2006), Anatol Rosenfeld em Texto e 

Contexto (2013), Giorgio Agamben em O que é contemporâneo? (2009), Karl Erick 

Schollhammer em Ficção Brasileira Contemporânea (2011), Tânia Pellegrini em A Imagem e 

a Letra (1999), Umberto Eco em Seis passeios pelo bosque da ficção (1994) e Oscar Tacca em 

As vozes do romance (1978).   

À segunda seção, “Hilda Hilst: (Im)possibilidade dos textos narrativos”, compete 

responder nossa segunda especificidade: Como os narradores-personagens experimentam os 
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modos de narrar? Sobre esse recorte, o corpus da dissertação começa a adentrar nos textos 

ficcionais de Fluxo-Floema de maneira mais intensa. Para essa seção, escolhemos os textos 

ficcionais “Fluxo” (primeiro texto de Fluxo-Floema) e “O Unicórnio” (quarto texto de Fluxo-

Floema), como possíveis respostas ao que pretendemos contemplar através da segunda 

especificidade proposta neste estudo. 

Salientamos as textualidades de Umberto Eco em Seis passeios pelo Bosque da Ficção 

(1999), Philippe Aries em História da Morte no Ocidente (2012), Lígia Chiappini Moraes Leite 

em O Foco narrativo (2003), e Mikhail Bakhtin em A estética da criação verbal (1988). As 

obras e teóricos enfatizados tornam possível a escrita da primeira subseção da segunda seção, 

na qual nos propomos a contemplar o laboratório narrativo narrado por Ruiska. 

Na segunda e última subseção da segunda seção, nossos estudos se direcionaram a “O 

Unicórnio”, sobre o qual construímos a análise sobre a multiplicidades do narrador, ao 

relaciona-las as propostas teóricas de Silviano Santiago em O narrador Pós-moderno (2002), 

Ítalo Calvino no ensaio “Multiplicidade” do livro Seis Propostas para o próximo Milênio 

(1990) e Roland Barthes em O prazer do texto (2015). 

A terceira e última seção da nossa dissertação, “Tons do Narrar”, composta por duas 

subseções, consta dos três textos ficcionais de Fluxo-Floema, respectivamente “Osmo”, 

“Lázaro”, e “Floema”. A primeira subseção constituiu-se de um diálogo entre “Lázaro” 

(terceiro texto de Fluxo-Floema) e “Osmo” (segundo texto de Fluxo-Floema), ambos 

contemplam os modos diferentes de narrar a morte. Sendo assim, foi possível analisar a partir 

de particularidades distantes e não por semelhanças, pois, o que os une está contido na temática, 

no entanto, o leitor encontrará na leitura dois diferentes tons de narrar a morte.  

Para tanto, dialogamos com as propostas de “Leveza”, contido em Seis Propostas para 

o Próximo Milênio, de Ítalo Calvino (1990), Georges Bataille em O erotismo (2004), Walter 

Benjamin em O narrador (1994), Jeanne Marie Gagnebin em História e Narração em Walter 

Benjamin (2013), Linda Hutcheon, ao conceituar Teoria da Paródia (1985), e Antonia Torreão 

Herrera, em ensaio dedicado ao narrador Considerações sobre a narrativa e o narrador em 

colóquio com Walter Benjamin (2008). 

A última subseção desta dissertação analisou também o último texto de Fluxo-Floema. 

Trata-se de “Floema”, sobre o qual contemplou-se o definhar do narrador-personagem em busca 

do conhecimento de Deus, no entanto, a narração moveu todas as outras propostas já salientadas 

nos outros textos ficcionais que compõem Fluxo-Floema. Semelhante ao que acreditaríamos 

ser o princípio a partir do fim, “Floema” em diálogo com Enni Purice Orlandi em As Formas 
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do Silêncio (2007), Wolfgang Iser em O Fictício e o Imaginário (2013) e Mikhail Bakhtin em 

Estética da criação Verbal (1988). 

É preciso enfatizar que a terceira seção compôs nossa última especificidade dentre as 

três aqui já contempladas. Para tanto, “Tons do Narrar” faz um estudo que interessa dar 

respostas a seguinte indagação: Como os narradores-personagens de Fluxo-Floema questionam 

a forma narrada?  Desse modo, foi através dos narradores-personagens de “Osmo”, “Lázaro” e 

“Floema” que compreendeu-se qual proposta de narrador compete à ficção de Hilda Hilst. Ler 

Fluxo-Floema tornou-se preponderante para que se faça possível sentir as vozes narrativas em 

meio a tantos desdobramentos que contemplam seus narradores-personagens. 

Salienta-se a pertinência deste estudo, visando contribuir para uma ampliação do 

cenário de análises sobre a obras ficcionais da escritora contemporânea Hilda Hilst, cuja obra 

tem avançado quanto ao número de pesquisadores. Além disso, enfatizamos os estudos que 

direcionam um novo olhar analítico para a tessitura ficcional de Fluxo-Floema, equilibrando 

potencialmente modos de narrar. 
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1 COMO LER AS VOZES DO NARRAR EM FLUXO-FLOEMA? 

 

Não sou professora, não sou conferencista. Vocês sabem 

que a palavra retórica vem de retor, que é, principalmente, 

o político com o poder de persuadir o outro. É muito difícil 

você escrever e falar: são duas coisas completamente 

diferentes. Escrevendo, você pode dizer as palavras 

precisas e ter exatidão. Falando, na hora não lhe ocorre o 

que você, talvez, deveria dizer. 

Sempre achei que o escritor se apresentar em público é, de 

certa forma, um engodo. O importante seria que o escritor 

fosse lido; que o livro fosse o veículo real do escritor. Pode 

acontecer de uma pessoa ser absolutamente genial e ser 

corcunda, feíssima não ter o poder da palavra. Então, as 

pessoas podem confundir a personalidade física com o 

escritor e achar que ele escreve bem porque é bonito. Ou, 

de repente, a pessoa é alguém humilde de figura que 

escreve muito bem. Enfim, não gosto muito de aparecer 

porque acho que nunca dá certo. E normalmente porque 

nós usamos sempre muitas caras o tempo todo. (HILST, 

2013, p.113). 

 

1.1 HILDA HILST ESTREIA NA FICÇÃO BRASILEIRA 

 

Considero a prosa muito difícil, porque não acho que a 

história seja importante na literatura atual. Acho que hoje 

é importante a emoção, todo o traçado de emoção que você 

pode passar para o outro. (HISLT, 2013, p.125). 

 

Para nos enveredarmos na ficção de Hilda Hilst (1930 – 2004), compete-nos o 

exercício analítico das palavras que melhor apresentem seu oficio de poeta, dramaturga e 

ficcionista. Em maior especificidade, refletiremos sobre a obra que dá título à nossa pesquisa, 

Fluxo-Floema (1970) e, em concomitância com a sua extensa produção ficcional, composta por 

cerca de doze títulos publicados entre 1970 e 1998, conduziremos um encontro com 

peculiaridades do cotidiano de nossa escritora. 

Se por instantes pensarmos na constelação de Taurus, assim como fez o poeta 

Drummond na poesia que dedicou a Hilda Hilst, assemelhando-a à estrela Aldebarã1, 

compreenderíamos que Hilst, ao nascer em meio à constelação de Taurus, estaria acompanhada 

por uma luminosidade proveniente de uma estrela maior, e, então, estaríamos de acordo com a 

                                                             
1 PEDRO, Nello. Hilda, estrela aldebarã. In: DINIZ, Cristiano (Org.). Fico besta quando me entendem. 2. ed. São 

Paulo: Globo, 2013. p. 47-53.  

Aldebarã refere-se a Hilst, no poema de Carlos Drummond de Andrade, e faz referência ao olho do touro ou à 

constelação de Taurus como a estrela mais brilhante. (CHEVALIER, 2009, p. 973). 
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homenagem do poeta. Em comum acordo, também escolheríamos a Aldebarã para novamente 

incidir luz sobre o ciclo que compõe a história de Hilda de Almeida Prado Hilst ou, 

convencionalmente, Hilda Hilst, a partir de seu nascimento, em 21 de abril de 1930, até sua 

morte, em fevereiro de 2004.  

Hilda Hilst é natural de Jaú, cidade de São Paulo, e filha da imigrante portuguesa 

Bedecilda Vaz Cardoso, e do poeta, jornalista, ensaísta e fazendeiro Apolônio de Almeida Prado 

Hilst.  

Das recordações da infância, Hilst conta em entrevista2: 

 

Eu tive uma infância muito feliz, guardo uma excelente lembrança dela. 

Minha mãe era extraordinária e por muito tempo foi uma mulher maravilhosa. 

Passei oito anos morando em uma pensão, porque ela e meu pai viviam cada 

um de um lado, e foi a partir da minha adolescência, digamos, mais ou menos 

entre dezessete e dezoito anos, que as coisas ficaram complicadas para mim. 

Meu pai era esquizofrênico, paranoico, e criei toda uma construção, uma 

espécie de magia em torno dele (DINIZ, 2013, p. 37). 

 

A magia em torno da figura do pai, narrada pela escritora, acentua um distanciamento 

entre ambos que ganha maiores contornos a partir 1935, quando Apolônio Hilst é diagnosticado 

esquizofrênico, sendo internado inúmeras vezes para tratamento.  

 Logo em 1937, Hilda Hilst foi matriculada no internato Santa Marcelina, ampliando 

por oito anos a saudade da mãe e a impossibilidade de aproximação com seu pai Apolônio Hilst. 

As inquietações com a esquizofrenia e, ao mesmo tempo, a construção mental do pai 

converteram-se em uma paixão salientada na maioria das falas de Hilda Hilst, quando 

questionada sobre o pai: “No fundo [risos], sou uma perfeita edipiana... e estou cansada de saber 

disso” (HILST, 2012, p. 37).  

               Hilda Hilst parece ter criado para si um pai personagem inspirado nas memórias 

contadas e nos textos guardados por sua mãe Bedecilda Cardoso. Apenas com dezesseis anos, 

Hilda Hilst encontra-se com Apolônio Hilst. Em Jaú, passam três dias juntos. Hilst narra o 

encontro em fragmento de entrevista3: 

 

Um dia me levaram para vê-lo. Era na fazenda dos meus avós. Ele estava lá... 

imagina que pediu para ver minha carteira de identidade. Ele tinha medo de 

                                                             
2  As entrevistas concedidas por Hilda Hilst e referenciadas no decorrer dessa dissertação, contemplam a edição 

organizada por Cristiano Diniz no livro Fico besta quando me entendem (2013). Para tanto, sempre que utilizado 

enquanto fonte de citação, esse material estará acompanhado de nota de rodapé, com dados específicos da 

entrevista, bem como, a epigrafe desse capítulo.  
3 PISA, Clélia; PETORELLI, Maryvonne. Brasileiras: Vozes, Escritos do Brasil. In: DINIZ, Cristiano. Fico besta 

quando me entendem. (Org.). 2. ed. São Paulo: Globo, 2013. p. 37-45.  
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que o estivessem enganando e que eu não fosse eu. Fiz o que ele pediu e lhe 

entreguei minha carteira de identidade fiquei assustadoramente 

impressionada, porque ele era um homem muito magro, muito magro e muito 

alto, com uma barba, e ele me olhava como se estivesse me perfurando. 

Ficamos ali por um momento nos olhando. Foi desconcertante... E ao mesmo 

tempo eu tinha medo. O que eu quero dizer é que aquele homem era e não era 

o meu pai. Eu já tinha aquela imagem dele, de uma beleza completa e 

maravilhosa, construída em mim. (DINIZ, 2013, p. 38). 

 

Esse encontro, após o período de distanciamento na infância, compõe um espelhar 

entre a imaginação do que podia ser seu pai e a realidade refratada de uma esquizofrenia que, 

paulatinamente, desmontava a sólida magia do pai perfeito. 

A poeta costumava enfatizar, em suas entrevistas, a motivação de sua escrita, ou 

melhor, uma inspiração maior, encontrada na figura do seu pai Apolônio Hilst. Dessa maneira, 

nos Cadernos de Literatura Brasileira (1999) do Instituto Moreira Sales, Hilda Hilst (1999, p. 

26) acrescenta: “é uma coisa da vida inteira. Eu fiz minha obra por causa de meu pai. Eu queria 

agradar o meu pai. Queria que um dia ele dissesse que eu era alguém. É isso”. 

A enfática explicação de Hilst qualifica esses instantes em que nossa pesquisa dedica-

se a explorar dados de seu convívio familiar, não por se tratar de uma atitude especulativa que 

desencadearia em uma vida que se justificasse ou se igualasse ao conjunto da obra ficcional. 

Contudo muitos acontecimentos de sua vida impulsionaram determinadas atitudes ou escolhas, 

a exemplo do interesse literário pela morte, por questionamentos sobre o que seria Deus, e certa 

fascinação pela loucura, que, de forma direta, estiveram a influenciar o seu perfil de produção 

literária.  

Após esse intenso período como interna no Colégio Santa Marcelina, e, mais tarde, no 

curso clássico do colégio Mackenzie – SP, Hilda Hilst iniciou o curso de Direito na 

Universidade do Largo São Francisco, influenciada por sua mãe Bedecilda Vaz Cardoso. 

Entretanto, recém-advogada em 1952, nossa poeta não exerce a profissão. Referenciaremos um 

dos poemas da autora que melhor dialoga com a sua escolha:  

 

Por que me fiz poeta? 

Porque tu, morte, minha irmã, 

No instante, no centro 

De tudo o que vejo. 

 

No mais que perfeito 

No veio, no gozo 

Colada entre mim e o outro 

No fosso 

No nó de um ínfimo laço 

No hausto 
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No fogo, na minha hora fria. 

 

Me fiz poeta 

Porque à minha volta 

Na humana ideia de um Deus que não conheço 

A ti morte minha irmã 

Te vejo. (HILST, 1979, p. 178). 

 

O poema faz parte da obra XXXII. Da morte. Odes mínimas (1979) e nos permite 

dimensionar o quão Hilda Hilst esteve imersa na tessitura da palavra – fosse ela poética, 

ficcional ou teatral –, inspirada em uma repetição dos temas, há pouco abordados, os quais 

delineiam um tom poético, amarrando-se a toda a extensão de sua obra. Dessa maneira, o poema 

é construído sob uma pergunta: “Por que me fiz poeta?”, estando ela rodeada de uma única 

certeza: “A ti morte minha irmã / te vejo.”. 

A poeta também contava com um acervo de, em média, mil livros por ela referenciados 

em 1999, dentre os quais estavam as suas principais influências das mais variadas leituras: 

Samuel Beckett, James Joyce, Nikos Kazantzakis4, Kierkegaard, Heidegger, Jung, Kafka, Sartre, 

George Bataille. 

No período em que ainda contava com a fugacidade da juventude, as paixões estiveram 

a movimentar seu cotidiano na capital paulista, aqui rememorada por Hilda Hilst, para que se 

construa um pouco do perfil que esteve a usufruir em São Paulo5: 

 

Foi assim: quando jovem, eu tinha uma vida muito tumultuada. Gostava muito 

das emoções. Gostava de me apaixonar muitas vezes (eu me apaixonava 

muitíssimas vezes). Gostava de viajar essas coisas de que todo mundo gosta. 

Mas, aí, a vida foi ficando tão emotiva o tempo todo; aconteciam tantos 

dramas pessoais! Por que eu me apaixonava muito, mas, depois, me 

desapaixonava. Quando eu estava com 33 anos um amigo que morreu Carlos 

Maria de Araújo, poeta, português, me deu um livro do Kazantzakis: Carta a 

El Greco. Eu o li e fiquei deslumbrada (COELHO, 2013, p. 123). 

 

                                                             
4 Hilda Hilst em carta a Carlos Drummond de Andrade, publicada na revista Contexto: Dossiê Hilda Hilst (2010) 

comenta sobre, suas impressões de leitura a produção de Nikos Kazantzakis:  

Li um homem que me impressionou como nunca: o grego Nikos Kazantzakis. Você 

conhece? O seu livro Lettres El Grecco fez com que muitas coisas se iluminassem, 

fiquei tomada de vida, de esperança e de amor. Foi incrível a luta, a fé e o caminho 

desse homem. Seus deuses, Cristo, Buda, Lênin, são todos um só uma grande harmonia, 

uma grande chama. O anjo, ele diz nada mais é do que um demônio enriquecido e a 

mais torturada das criaturas de Deus é Lúcifer [...] Ah, Carlos o homem é de arrepiar os 

cabelos e tudo mais. E o mais maravilhoso: Ele é poeta dos mais altos (HILST, p.23). 

5 COELHO, Nelly Novaes. Um diálogo com Hilda Hilst. In: DINIZ, Cristiano. Fico besta quando me entendem. 

(Org.). 2. ed. São Paulo: Globo, 2013. p. 111-137. 
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Sempre esteve envolvida em novas paixões, mesmo antes de ser poeta. Essas paixões 

não estavam encerradas apenas nos grandes homens que foram seus amantes, mas no teor das 

sensações humanas, na intelectualidade de escritores, em obras literárias, nos mistérios da alma. 

Contemplava várias formas de estar apaixonada, como se a paixão, realizável ou não, oferecesse 

subsídio para o exercício literário.   

As paixões da juventude, intimamente contadas por Hilst, começavam a perder lugar 

para outras ambições, que foram encorajadas a partir das leituras do livro Carta a El Grego. 

Desse modo, Hilda Hilst decidiu viver de (e para a) literatura, traçando um projeto de inspiração 

e amadurecimento de sua arte escrita, que tinha como princípio estar em diálogo com as 

sutilezas da natureza, a matéria biológica lapidar e, consequentemente, distanciada da 

efervescente metrópole. Porém, todo esse período de novas escolhas e atitudes esteve 

concomitante com a notícia da morte de seu pai, Apolônio Hilst, em 1966, e, em seguida, com 

a morte de sua mãe, Bedecilda V. Cardoso, ambos portando o mesmo diagnóstico de 

esquizofrenia.  

Desde a morte de seus pais, Hilda Hilst determinou-se a construir uma casa, em um 

sítio no interior de Campinas – SP, herança de sua mãe, onde passou a morar desde 1966. 

Acreditamos estarmos quase prontos para conhecermos a Casa do Sol, nome escolhido por Hilst 

para seu novo lar.  

Há uma importante companhia que fará parte do cotidiano e da vida de Hilda Hilst. A 

poeta, segundo nos conta em entrevista6, decidiu casar-se: 

 

Também fiz uma proposta ao meu marido: se eu me apaixonar por outro 

homem ou se você encontrar uma mulher e quiser amar essa mulher, eu lhe 

peço para que aceite que essa pessoa divida nossa vida... Mas ele nunca 

aceitou. Minha mãe, no fim da vida, tinha tantos devaneios que, para cuidar 

dela, tive que me casar... para acalma-la... E daí me casei com o homem com 

quem eu vivo agora. Tenho horror da expressão meu marido. Ela me dá uma 

vergonha. Tive que empregá-la duas vezes em oito anos de casamento, e a 

cada vez eu me sinto enrubescer da cabeça aos pés. Acho abominável a 

situação de ter um marido. Não tenho nada que se pareça com um marido. 

Amantes, sim, eu tenho. (PISA, 2013, p. 40). 

 

O homem referido por Hilda Hilst chama-se Danti Casarini, um escultor, o qual esteve 

em companhia da poeta até 1980. Divorciados e sob o mesmo teto, compactuaram das vivências 

                                                             
6 PISA, Clélia; PETORELLI, Maryvonne. Brasileiras: Vozes, Escritos do Brasil. In: DINIZ, Cristiano. Fico besta 

quando me entendem. (Org.). 2. ed. São Paulo: Globo, 2013. p. 37-45. 
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na Casa do Sol. Nós, leitores, compartilharemos dos acontecimentos nesse novo lar através das 

novas propostas ficcionais e do depoimento dos amigos. 

Como em um ritual, para contemplarmos essa nova fase de vida e escrita de Hilda 

Hilst, refletiremos sobre um dos seus textos ficcionais, intitulado “O Projeto”, publicado em 

Ficções (1977): 

 

Sei que vais dizer que se mudo de casa mudo de natureza, e que é inútil querer 

o real do meu espaço de dentro [...] Da mãe e do pai guardo minúcias, de ti 

minha mãe (?) um amarelo claro enrolado ao pescoço e descendo desmaiado 

pelo dorso, olho-agua distorcendo a visão das hortênsias, o dourado dos 

cogumelos, os caramelos importados, e tu meu pai, tua altura, magreza, teu 

olho duro, teu círculo de ouro, distanciamento e secura, teu papeis, teus livros 

[...] (HILST, 1977, p. 3). 

 

A escolha por esse fragmento ficcional remonta ao nosso interesse por integrar postura 

literária e vivências contextuais de Hilda Hilst, como um ato, em parte, dialógico, no que se 

refere ao fazer literário, e, contudo, não menos ficcional, mas situado na intertextual troca de 

inspirações que, ainda assim, não lhe conferem o caráter de uma literatura autobiográfica. 

Instalada na Casa do Sol, Hilda Hilst já estava sendo reconhecida como um dos 

grandes nomes da poesia brasileira. Seus títulos eram publicados desde 1950 e espalhavam-se 

entre os amigos, jornais e universidades. Também havia um ciclo de amigos solidificado através 

da poesia, a exemplo: Lygia Fagundes Telles, Léo Gilson, Otto Massan, Carlos Drummond de 

Andrade, e, mais tarde, Caio Fernando Abreu, Mora Fluentes e Olga Bylenki. 

A presença de Hilda Hilst em tantas noites literárias, na grande São Paulo, foi 

redirecionada a outro espaço: a Casa do Sol. Não menos movimentada que sua residência em 

São Paulo, a casa continuou rodeada dos amigos e de grandes encontros. Para essa afirmação, 

citaremos Lígia Fagundes Telles, ao enfatizar os momentos na Casa do Sol, em entrevista 

concedida aos Cadernos de Literatura Brasileira do Instituto Moreira Sales: 

 

Tantos acontecimentos na Casa do Sol sob o vasto céu de estrelas. Discos 

voadores! Não sei mais quem viu em certa noite uma frota desses discos. 

Vozes de antigos mortos sendo captadas meio confusamente no rádio ou na 

frase musical de algumas fitas, ouvi nitidamente alguém me chamando, me 

chamando... Reconheci a voz e desatei a chorar. Novos planos. Nossos sonhos. 

O projeto de formarmos uma espécie de comunidade quando chegasse o 

tempo da madureza, você disse madureza? Velhice! atalhou a Hilda. A lareira 

acesa. E os amigos reunidos nas conversas amenas enquanto estaríamos 

calmamente bordando nossas almofadas naqueles antigos bastidores, num 

clima dos clássicos dos museus (TELLES, 1999, p. 15). 
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Hilda Hilst começava a desfrutar de outras experiências literárias oferecidas pela 

paisagem solar e lunar de sua nova residência. Entre amigos, e em meio a esse novo projeto de 

vida literária, esteve inteiramente disciplinada a produzir as várias ficções que foram sendo 

lançadas, formando um extenso conjunto ficcional.  

De maneira metafórica, Hilst comenta sobre o contato com a ficção, ao ser entrevistada 

por Caio Fernando Abreu7, afirmando que: “Essa nova fase seria um irremediável vírus de 

Ficção” (ABREU, 2013, p. 97). É certo que esse vírus rendeu-lhe doze obras ficcionais 

publicadas de 1970 até 1998, e respectivamente intituladas: Fluxo-Floema (1970); Qadós 

(1973); Ficções (1977); Tu não te moves de ti (1980) 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 (1990); Cartas de um sedutor (1991); Rutilo nada (1993); Estar 

sendo. Ter sido (1997); Cascos e Carícias: crônicas reunidas (1998). 

Torna-se de igual valor salientar que, nesse mesmo período de grande produção 

ficcional, Hilst intensificou-se também na dramaturgia, com oito peças teatrais publicadas entre 

1967 e 1969. É sabido que havia uma única ambição em toda essa extensa produção, explicitada 

pela poeta, ficcionista e, agora, dramaturga, conforme as indagações feitas em entrevista8: “Nós 

vivemos em um mundo em que as pessoas querem se comunicar de uma forma urgente e 

terrível. Comigo aconteceu também isso. Só poesia não me bastava” (DINIZ, 2013, p. 26).  

A necessidade de comunicar-se com o outro, ou, ainda, de estar mais próxima do 

público-leitor, impulsionou Hilda Hilst a criar suas peças teatrais, dando voz para tantas 

experiências-limites que se espalhavam tanto no contexto histórico ditatorial do Brasil, quanto 

em nível global, a exemplo de Auschwitz – espaços em que narrar tornou-se uma aporia, 

rememorada através de uma das suas peças de teatro, intitulada As Aves da Noite (1969), e 

auxiliada pela voz poética da autora. 

Ao falarmos em contexto histórico, torna-se imprescindível a tarefa de refletir sobre a 

escrita pós-64 em que estreou a ficção de Hilda Hilst, e, de modo geral, refletiremos sobre o 

pensamento crítico em meio ao golpe militar, no qual se enquadra o contexto de produção das 

obras de Hilda Hilst. 

                                                             
7 ABREU, Caio Fernando. Deus pode ser um flamejante sorvete de cereja. In: DINIZ, Cristiano. Fico besta quando 

me entendem. (Org.). 2. ed. São Paulo: Globo, 2013. p. 95-101. 
8 HELENA, Regina. Hilda Hilst: Suas peças vão acontecer. In: DINIZ, Cristiano. Fico besta quando me entendem. 

(Org.). 2. ed. São Paulo: Globo, 2013. p. 25-27. 
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 Embasaremo-nos nas proposições do ensaio “Poder e alegria: A literatura brasileira 

Pós-64 ─ Reflexões”, em Nas Malhas da Letra, escrito por Silviano Santiago, no qual o autor 

salienta: 

 

A violência pode ser visível nas ruas, com a militarização progressiva do 

Estado, com o grupo dirigente outorgando a si o direito de reprimir o cidadão 

em nome da segurança nacional; pode ser visível de forma quase invisível na 

carteira de identidade e nos crachás que se requisitavam para se entrar num 

edifício ou num escritório; e pode ser visível de forma invisível na ficha a ser 

preenchida pelos moradores de um edifício para, caso necessário, posterior 

controle policial. (SANTIAGO, 2002, p. 18). 

 

As definições sugeridas por Santiago possibilitam um retorno a um cenário de 

dominação e, por vezes, de impotência da sociedade, mas não de desconhecimento da proposta 

política por parte da literatura atuante e intitulada pelo crítico como pós-64. Todavia, sabe-se 

que existia uma luta de palavras, com respostas emitidas, em sua maioria, através da violência 

ou da abrupta repreensão à voz do povo e, de maneira geral, ofensivas a todo e qualquer instante 

propenso à autonomia da sociedade e também da arte.  

Como vimos, a década de 70 instaurou uma enorme censura às várias formas de 

expressão da arte, conforme é possível interpretar, mais uma vez, no recorte feito do ensaio de 

Silviano Santigo (2002): 

 

A violência pôde passar praticamente invisível como um todo se se atenta para 

os meios de comunicação de massa, em especial a televisão, direcionados pelo 

Estado para o controle sublimar da sociedade. Tanto a violência visível quanto 

a invisibilidade restringiram ao mínimo o universo de pensamento e o campo 

de ação do cidadão inconformado (e, entre eles, o do artista) (p. 19). 

 

Um consenso de invisibilidade sugere um apoio por parte dos meios de comunicação, 

em detrimento de uma camuflagem que esconde a inconformidade de uma grande parte da 

população que esteve à mercê de propostas, em sua maioria, compartilhadas na televisão, 

escondendo a real intensão ditatorial.  

É nesse contexto repressivo que Hilda Hilst apresenta ao público o livro Fluxo-

Floema, tematizando questões de política editorial, atrelado à crítica de mercado, por vezes 

castradora, no sentido de manipulação do processo criativo do escritor para que se fizesse 

possível uma publicação. 

 Fluxo-Floema sugere, ainda, uma postura questionadora ao tratar de verdades pouco 

questionadas, a exemplo da morte ou da degradação do sujeito social, com específica 
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intertextualidade com a obra A Metamorfose (2009), de Kafka, em um dos textos que constitui 

o conjunto de narrativas, o qual será contextualizado no decorrer das seções. 

A década de 70 e a literatura de Hilda Hilst também foram matéria de estudo para 

Nelly Novaes Coelho em A Literatura Feminina no Brasil Contemporâneo (1993, p.11), ao 

interpretar o período como “a emergência do diferente”, o instante de transição das posturas 

literárias e das novas concepções políticas. Acrescenta ainda que as vozes abafadas começam a 

reivindicar espaço em meio à literatura brasileira, e, aos poucos, ganharam as publicações no 

mercado editorial e na estante do leitor. 

 Nelly Novaes Coelho salienta também os principais eixos em que a escrita da mulher 

consegue desvencilhar-se das enraizadas construções, a exemplo da voz masculina sempre a 

criar personagens femininas, e, nestas, investir um modelo delimitador da mulher na sociedade: 

“É, porém, na área da ficção (e também na área do teatro) que essa desagregação do tradicional 

e essa busca do novo se revelam mais contundentes e específicas” (COELHO, 1993, p. 22). 

Se pensarmos nas considerações de Nelly Novaes Coelho, compreenderemos o 

instante de resistência ressaltada em sua fala, e um possível diálogo com as novas escolhas 

literárias no âmbito de criação de Hilda Hilst, haja vista Fluxo-Floema, texto ficcional a que se 

dedica nossa pesquisa, contemplar ferramentas de escrita também teatrais, produção já 

salientada nesta seção.  

É lícito enfatizar que a primeira edição de Fluxo-Floema foi publicada em 1970 pela 

editora Perspectiva. Hilst publicou seu segundo livro, intitulado Qadós (1973), e ambos os 

livros foram editados em 1977 pela editora Quíron, no intuito de serem organizados em um 

único volume, intitulado Ficções, acrescido de mais textos, intitulados Pequenos discursos e 

um Grande.   

Sempre com pequenas tiragens, apenas em 2001 a editora Globo aceitou reeditar o 

conjunto da obra de Hilda Hilst e, novamente, separou Fluxo-Floema de Qadós. Todavia, após 

um extenso período de parceira, o contrato foi encerrado em 2016.  

Hilda Hilst sempre almejou publicar seus livros pela Companhia das Letras, e, em 

busca de aceitação, em 1994 decidiu escrever para o editor geral:  

 

Ó poderoso, esquece rugas e tretas edita-me!, pois traças e cupins somam-se 

por livros e a mim, snif snif. Ó, sede generoso, publica-me para teu e meu 

gozo / beijos/ fofo / liga-me (HILST apud MEIRELES, 2016). 

 

Interessa ao leitor saber que esse pedido foi aceito em 2016, após 22 anos de espera, 

e, a partir de então, as próximas edições estarão sob o trabalho editorial da Companhia das 
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Letras, que pretende abarcar o conjunto da obra poética em 2017 e, em 2018, contemplar toda 

sua ficção. 

Retomando nossas peculiaridades quanto ao caráter estético de Fluxo-Floema, para 

nos aproximarmos cada vez mais da ficção de Hilst, questionaremo-nos sobre o que inspirou o 

título da obra, ao que a escritora responde: 

 

Fluxo ─ transbordamento, preamar, Floema ─ uma palavra da botânica 

designando o conjunto dos vasos liberianos, condutores da seiva elaborada: 

Fluxo-Floema é, pois, expansão, tentativa de autoconhecimento, porque só 

através de nós mesmo é que se torna possível o conhecimento do outro. 

Conhece-se não para tomar posse de si mesmo, mas para libertar-se. (HILST 

apud SCALZO, 1970, p. 22). 

  

Uma proposta audaciosa, enquanto estética, que começa em seu próprio título, com 

termo emprestado da biologia e moldado para ficção. Hilst escolhe um título que expressa o 

caráter movediço do fluxo de consciência dos personagens-narradores, os quais se encontram 

em uma desconfortável fusão. Como em um mapa, buscando compreender a ficção em fluxo, 

participamos do processo criativo do escritor, com fórmulas estéticas e intertextualidades na 

latência do texto. 

É-nos conveniente introduzir textualidades importantes, dos cinco textos narrativos 

que compõem Fluxo-Floema intitulados: “Fluxo”, “Osmo”, “O Unicórnio”, “Lázaro” e 

“Floema”, os quais serão discutidos, mais especificamente, no decorrer deste estudo. 

A tentativa de comunicar-se com o leitor irá perseguir toda a narrativa em Fluxo-

Floema, da qual destacamos duas especificidades: São sempre três personagens para cada 

história, atentos a uma experiência ficcional criada dentro do próprio espaço mental dos 

personagens envolvidos. E, como segundo ato estético, acreditamos em uma primeira narrativa 

que esconde um discurso maior, construído pelos “seres de papel”9, que, por artifício e não 

mera coincidência, também são escritores dentro desse circular jogo do narrar. 

Acompanhar as personagens-narradores em Fluxo-Floema delibera uma constante 

instabilidade de sensações, pois, estamos mais próximos da mesóclise que persegue o narrador 

Ruiska em “Fluxo”. Participamos da decomposição do corpo de Lázaro (título e nome do 

narrador-personagem), ou nos preocupamos com quem ainda deseja ouvir uma boa história 

narrada em “Osmo” (título e nome do narrador-personagem), mas, infinitamente desconfortável 

                                                             
9 Escolhemos esse termo, utilizado por Oscar Tacca, para enfatizar a presença atuante do narrador. 
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com a procura sem precedentes de Koyo em “Floema” e, por vezes, contemplando a 

metamorfose em “O Unicórnio”. 

Dentre tantas palavras, moldadas a uma proposta literária, não seria lícito narrar a 

morte de Hilda Hilst, se não de maneira a elencar seus poemas. Para o dia 04 de fevereiro de 

200410, a escritora termina o que, por vezes, seu pai Apolônio Hilst diria: “A perfeição é a 

morte, não seria isso a mais dolorosa certeza de nossa imortalidade?” (HILST, 1999, p. s/n). 

Poderíamos dizer então que Hilda Hilst encontra-se com a “perfeição” em fevereiro, 

acreditando ter escrito tudo o que havia para ser compartilhado. Suas obras estavam publicadas 

e, em algum momento, fariam mudanças em quem destinasse debruçar-se sobre seu texto.  

Em Balada Festiva (2003), um de seus livros de poema, nossa poeta nos conduz com 

um poema dedicado a Vinicius de Moraes, enfatizando a morte de uma poeta de nome Hilda. 

Seria essa a mesma Hilda Hilst? Vejamos: 

 

IV 

a Vinícius de Moraes 

 

Na hora da minha morte 

estarão ao meu lado mais homens 

infinitamente mais homens que mulheres. 

(Porque fui mais amante que amiga) 

Sem dúvida dirão coisas que não fui. 

Ou então com grande generosidade: 

Não era mau poeta a pequena Hilda. 

 

Terei rosas no corpo, nas mãos, nos pés. 

Sei disso porque fiz um pedido piegas 

à minha mãe: “Quero ter rosas comigo 

na hora da minha morte.” (HILST, 2003, p. 106-7). 

 

Nesse momento, o tom do eu-lírico é sugestivo no que tange a incluir o nome Hilda, 

como se o poema estivesse referenciando a certeza do encontro com a morte, e que esse dia 

seria para contar sobre uma famigerada Hilda Hilst em meio a rosas, homens, muita história e 

poesia.  

Nossa pergunta inicial desta seção – como ler as vozes do narrar em Hilda Hilst? – nos 

trouxe várias possibilidades interpretativas, que ampliaremos com as próximas seções, e que, 

                                                             
10 Segundo o jornal Folha de São Paulo (2004): “Hilda Hilst havia sido internada havia 35 dias no Hospital das 

Clínicas para a realização de uma cirurgia, após sofrer uma queda que causou uma fratura no fêmur, a escritora 

tinha deficiência crônica cardíaca e pulmonar, o que agravou seu quadro clínico”.  
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nesse primeiro momento, apresentou o primeiro interesse específico do nosso projeto, ou seja, 

apresentar Hilda Hilst e as especificidades de Fluxo-Floema. 

 

 

1.2 EXPERIMENTAÇÕES DO NARRAR EM FLUXO-FLOEMA 

 

Quem são os narradores dos cinco textos ficcionais (“Fluxo”; “Osmo”; “O Unicórnio”; 

“Lázaro” e “Floema”) que compõem a obra Fluxo-Floema, de Hilda Hilst? Quando nos 

dispomos a analisá-la, contempla-se uma tríplice estrutura entre narrador e personagem no 

conjunto da obra.  

Para tanto, a expressão feita a uma proposta tríplice compete ao movimento dos 

narradores-personagens em direção a instantes de união das vozes também narrativas dos 

personagens. Essa experimentação se faz latente ao citarmos o texto “O Unicórnio” (Título 

homônimo ao nome do narrador-personagem): 

 

Não dê risada. Olha o meu rosto. Toca-me. Vê, ele está dividido. Onde? Olha, 

você traça uma diagonal partindo desta saliência do lado esquerdo da fronte, 

e termina a diagonal na mandíbula direita. Pronto? Bem, agora, da minha 

narina esquerda e portanto quase no centro da diagonal, você puxa outra linha 

que vai cortar o canto da boca e termina essa linha na mandíbula esquerda, 

formando assim um ângulo de quarenta e cinco graus. Agora o meu rosto está 

dividido em três partes, não é mesmo? O lado esquerdo é meu irmão pederasta, 

o lado direito é minha irmã lésbica e o pequeno triângulo é o meu lado que se 

move desde que nasci. (HISLT, 2003, p. 173). 

 

A narração utiliza a estrutura geométrica triangular para delinear a presença de três 

personagens no mesmo corpo a narrar, como se nesse narrador existisse o predomínio de um 

corpo assemelhado a um veículo. Dessa maneira, Unicórnio narra o caminho pelo qual 

percorrerá todas as outras vozes narrativas; e, mesmo sem fazer menção ao título da obra 

(Fluxo-Floema), torna-se pertinente a escolha dos termos biológicos que rememoram o 

movimento pelo qual percorre a seiva por entre a estrutura interna das plantas. 

Em meio a essa proposta tríplice, sabe-se que, mesmo assim, haverá momentos de 

unicidade, e que poderíamos compreendê-la como uma comunhão das vozes. Porém, para que 

se faça possível esse instante uno que tampouco deixa de ser tríplice, há uma escolha estética 

de Hilda Hilst11, que esclarece: 

                                                             
11 MASCARO, Sônia de Amorim. Hilda Hilst, uma conversa emocionada sobre a vida, a morte, o amor e o ato de 

escrever. In: DINIZ, Cristiano. Fico besta quando me entendem. (Org.). 2. ed. São Paulo: Globo, 2013. p. 85-93. 
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Escrevo na primeira pessoa porque sinto que fico mais próximo do outro para 

contar. Tenho dificuldades em escrever na terceira pessoa, pois sinto sempre 

um distanciamento, como se eu não estivesse dentro da personagem (DINIZ, 

2013, p. 91). 

  

Desse modo, compreendemos a que se destina a afinidade do processo criativo 

embasado na estrutura tríplice de Hilda Hilst com o narrador em primeira pessoa. Entre os três 

personagens, um estará a receber as vozes. Talvez nesse engenhoso aparelho fonador encontre-

se o ato flexional de estrutura passiva e não menos ativa do narrador, dando à narrativa o destino 

imediato na materialidade de suas palavras.  

Vale ressaltar que não se trata do ato passivo em relação ao leitor, postura que não lhe 

é concebível, mas remetemo-nos ao narrador, a quem indicamos ambas as ações, haja vista o 

narrador ser um propício redistribuidor dos modos de narrar. Poderemos acreditar na presença 

do narrador em primeira pessoa como ponto de encontro, ao qual sempre retornaremos, caso 

tenhamos nos perdido nas investigações do narrador, que dispõem de caráter específico nos 

cinco textos narrados.   

Sendo assim, ao buscar respostas para a indagação que dá início a esta subseção, torna-

se preponderante a reflexão de Hilda Hilst sobre sua literatura, de modo geral, em entrevista 

concedida a Caio Fernando Abreu12: 

 

CFA: Você não acha que seu trabalho literário é um pouco de assim, como a 

matemática pura? 

HH: A ordem sempre teve uma grande importância para mim. Eu queria uma 

certa geometria, isso me emocionava, eu achava bonito. Ao mesmo tempo, 

havia uma desordem muito grande dentro dos seres humanos e de mim 

mesma. Eu queria saber a raiz dessa desordem. E o conceito das coisas 

também me impressionava.  Por exemplo, você fala coisa – o que é coisa? 

Coisa não é nada, coisa é tudo. Então, uma coisa acontece dentro de mim para 

eu me colocar numa determinada posição para escrever. Junto com essa coisa, 

vem o que você sentiu, o que você amou, leu, e vem também um lastro de 

escolaridade, de cultura. Porque não existe dizer “não, escrever tem que ser 

espontâneo”. Qualquer cretino pode ser espontâneo. Então eu acho que a 

literatura vem desse conflito entre a ordem que você quer e a desordem que 

você tem. (DINIZ, 2013, p. 96). 

 

O interesse na ordem como equilíbrio para desordem permite refletir como se um jogo 

de contrários estivesse a guiar o processo criativo. Seria pertinente pensar na estrutura de uma 

                                                             
12 ABREU, Caio Fernando. Deus pode ser um flamejante sorvete de cereja. In: DINIZ, Cristiano. Fico besta 

quando me entendem. (Org.). 2. ed. São Paulo: Globo, 2013. p. 95-101. 
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balança impelida a acrescentar ou retirar de ambos os lados os elementos de ordem ou de 

desordem, para o que melhor compete a geometria13 dos narradores de Hilda Hilst.  

Buscamos mensurar o paradoxo entre desordem e ordem dentro da ficção e, como em 

um mosaico de expectativas, seguimos nossas indagações através desse jogo de vozes. Porém, 

como nos conta Fluxo-Floema? O que há nessa ficção que possa ser contestado quanto à 

formulação do ato de narrar? Como em uma provocação, citaremos um trecho do primeiro texto, 

“Fluxo”: 

 

Como me preferem: eu alecrim, eu espigão, eu roseiral-mirim? Toma as 

minhas mãos ainda quentes, galopa no meu dorso, tu que me lês, galopa, não 

é sempre que vais ver alguém que é um, feito de três, assim a tua frente, não é 

sempre que vais ver alguém contando trifling things com  tanta mestria e com 

um maior gozo, trifling things pensas tu porque  vês Ruiska todo de folhas 

Friskas, porque vês Ruisis assim, ísis, infinitas arestas, porque vês a mim 

como adãoeva, dúplice sim, tríplice sim, multifário, multífido, multífluo, 

multisciente, multivio, multíssono, ai sim, principalmente multíssono, goi goi 

chin chin roseiral – mirim, e podes me chamar de Verissimus porque há em 

mim uma avalanche de verdade, há todo um vir a ser inusitado, água lama 

pedra rocha perene em mim, e eu sou tão pequenininho, e tão verdadeiro que 

os pássaros vêm aprender o seu canto em mim e todas as manhãs chio, gorjeio, 

a minha laringe estremece em gois gois chins chins roseirais-mirins e depois 

adormeço com a  fauna boquiaberta sobre o peito [...] (HILST, 2001, p. 52). 

 

Se por instantes imaginarmos que estamos a galopar, como nos convida o narrador 

Ruiska, em seu dorso, saberemos que a tessitura narrada ultrapassa as limitações da ideia 

opositiva entre ficção e realidade. O leitor é sutilmente convidado pelo narrador a participar da 

história em maior profundidade, formulada para dar conta de uma desordem que o texto 

ficcional irá instaurar na construção das mentalidades narradas. 

O que há para além da ficção e da realidade que poderiam conceber as vozes ficcionais 

sobre as quais somos convidados a refletir? Para além da ideia opositiva entre real e ficcional, 

há o estudo do imaginário como uma tríade, então nos valeremos das construções concedidas 

por Wolfgang Iser em O Fictício e o Imaginário (2013), para que possamos identificar de que 

imaginário estaríamos possivelmente participando, ou a qual destino nos levará o galope: 

 

[...] Se o texto ficcional se refere à realidade sem se esgotar nesta referência, 

a repetição é um ato de fingir pelo qual aparecem finalidades que não 

pertencem à realidade repetida. Se o fingir não pode ser deduzido da realidade 

repetida, nele emerge um imaginário que se relaciona com a realidade 

retomada pelo texto. Assim o ato de fingir ganha a sua marca própria, que é 

                                                             
13 Geometria é uma palavra que resulta dos termos gregos “geo” (terra) e “metron” (medir), cujo significado em 

geral designa propriedades relacionadas com a posição e forma de objetos no espaço.  



28 
 

de provocar a repetição da realidade do texto. Atribuindo, por meio desta 

repetição, uma configuração do imaginário, pela qual a realidade repetida se 

transforma em signo e o imaginário em efeito do que é assim referido (p. 32). 

 

Nessa direção teórica, compreende-se que o ato de fingir torna-se uma transgressão do 

real, entretanto não como fato real, mas como uma semelhança em relação a esse real, o que se 

configura como imaginário. No entanto o movimento da transgressão encontra-se na repetição 

da realidade, para que se faça possível representá-la no texto ficcional, de modo articulado, 

entre ficção, real e imaginário. 

Em meio à inserção do imaginário, interessa ao leitor dialogar com o caráter 

convidativo do narrador Ruiska, pois estamos no ponto de compreensão do imaginário como 

determinação dos atos de fingir, e, a esse ato tem-se o retorno expansivo das sensações através 

do imaginário.  

Há, no que definiu Iser, uma abertura também convidativa, que aciona o imaginário de 

maneira a representar o texto narrado. À obra Fluxo-Floema, sobre a qual nos debruçamos, 

compete a produção laboral da voz que narra, entre experimentação e aperfeiçoamento dos atos 

de fingir, sob o horizonte de expectativa do real, operando sob o imaginário, ao seu modo. 

 Se aceitarmos ultrapassar a proposta reflexiva da realidade referenciada, estaremos 

imersos no imaginário referido por Wolfgang Iser (2013, p. 43): “Pelo reconhecimento do 

fingir, todo o mundo organizado no texto literário se transforma em um como se”.  É sobre essa 

formulação dos atos de fingir que nos valeremos em Fluxo-Floema, investigando os esquemas 

textuais nos instantes de produção criativa do narrador-personagem.  

Para esse percurso, entre as engrenagens que impulsionam e constituem o ato criador, 

o leitor sempre estará acompanhado do narrador-personagem, que em Fluxo-Floema, torna-se 

anfitrião de sua própria história, construindo uma proposta de mundo ao seu modo, embebido 

da cultura e das vivências do autor empírico.  

Sendo assim, no percurso de experimentação do narrar, analisaremos a obra em duas 

sugestivas propostas para os narradores-personagens: Como narram e por que questionam a 

forma narrada. Além disso, ambas as estruturas convergem para um dialogismo, termo que será 

contemplado no decorrer da próxima seção.  

Como em uma laboral troca entre o que irá ser narrado na superfície textual e o que irá 

deslocar-se para as entrelinhas, adentraremos na estética de Hilda Hilst e na criação de seus 

narradores. O conforto narrativo, paulatinamente, tomará o lugar das entrelinhas, mas o que 

está na superfície do texto encontra-se com o que convencionalmente não se populariza como 

suave, ou, talvez, como agradável narração.  
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Desse modo, para melhor apreender como se dá essa proposta narrativa, o narrador-

personagem Osmo (nome homônimo ao título do texto ficcional) começa a nos contar um pouco 

dessa literatura por vezes ríspida, mas não menos engenhosa: “NÃO SE IMPRESSIONEM. 

Não sou simplesmente asqueroso ou tolo, podem crer. Deve haver qualquer coisa de admirável 

em tudo isto que sou (HILST, 2003, p. 75). 

As primeiras palavras, em caixa alta, provocam um interesse maior pela história que 

se iniciará. É quase uma advertência para os leitores, seguida de uma reflexão predefinida do 

que venha a ser o caráter do personagem-narrador. 

Nesse emaranhado de sensações, para contribuir nas experimentações do narrador de 

Fluxo-Floema, remetemo-nos a Barthes, em O Prazer do texto (2015): 

 

Alguns querem um texto (uma arte, uma pintura) sem sombra, cortada da 

“ideologia dominante”; mas é querer um texto sem fecundidade, sem 

produtividade, um texto estéril (vejam o mito da mulher sem sombra). O texto 

tem necessidade de sua sombra: essa sombra é um pouco ideológica, um 

pouco de representação, um pouco de sujeito: fantasmas, bolsos, rastos, 

nuvens necessárias; a subversão deve produzir seu próprio claro-escuro (p. 40-

1). 

 

As sombras que Barthes afirma serem necessárias à escrita declaram a potência com 

que a ficção mergulha para desdobrar-se em uma concepção de mundo e, por vezes, em um 

desnudamento da realidade representada, carregada de contextualizações produzidas nas 

vivências. Ao enfatizar a expressão “ideologia dominante”, Barthes contempla o ato dominante 

como uma atitude geral não sobre o que opera a ideologia, mas sobre os que por ela são 

dominados. 

Hilda Hilst cria narradores que questionam as ideologias sociais, como se 

questionassem as noções vigentes que regem o caráter social, a exemplo da desconcertante 

postura do narrador em sua missão de narrar, dando um tom de incerteza ao que lhe compete 

narrar. Em uma formulação de possibilidades, a palavra torna-se o veículo flexional, 

produzindo sinônimos, metonímias, mesóclises, em meio ao paradigma do narrador imbuído 

do ato de contar. 

A menção ao termo ideológico contemplada na citação de Barthes segue, em parte, 

dialogando com os narradores de Fluxo-Floema no que se refere às suas escolhas e atitudes 

diante de ações frustrantes, que operam como ideal dominante em um contexto social, a 

exemplo do status escritor dos textos “Fluxo” e “O Unicórnio”; a existência de Deus e a razão 

matrimonial em “Floema”; ou a certeza e o convívio com a morte em “Osmo” e em “Lázaro”.  
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No jogo de Hilda Hilst, não dispomos de certezas, mas, em se tratando de literatura, 

amparamo-nos nas instrumentações ficcionais para percorrer a compreensão da voz narrativa 

e, por vezes, perdidos em meio a tantas possíveis vozes, Koyo, em “Floema” nos conta: “Koyo, 

o que eu digo é impreciso, não é, não anotes, tudo está para dizer, e se eu digo emudeci, nada 

do que eu digo estou dizendo” (HILST, 2003, p. 225). 

A insegurança de Koyo, único narrador-personagem que não contempla a 

representação de um escritor no contexto narrativo, mas impõe uma apreensiva insegurança no 

leitor sobre o que estará por vir na voz do narrador. Ele diz ter emudecido e, nesse instante, 

retira toda a culpa da palavra já contada. Segundo o significado da palavra emudecer, estará ele 

calado no decorrer da narrativa? Quem irá narrar? Acreditaríamos que Koyo mudaria de ideia 

e retomaria a narração, para que se fizesse possível a ficção, mas notamos que Koyo narra “dos 

paredões da mente” (HILST, 2003, p. 226), conversa consigo mesmo, interroga as posturas de 

ambos os personagens que compõem o texto, e não menos a sua: “ME PENSEI” (HILST, 2003, 

p. 227). 

As estratégias dos narradores de Hilda Hilst confabulam para uma narração do 

pensamento que, segundo os estudos no narrador, correspondem a um monólogo interior, ou 

mesmo um fluxo de consciência. No entanto, há algo a mais interagindo nessa narração, que 

Alcir Pécora, em Porque Ler Hilda Hilst (2010), explica: 

 

A rigor, o fluxo hilstiano não se pode dizer “de consciência ou mesmo se 

entender como “drama de consciência” como aproximativamente empreguei 

a expressão. De maneira mais particular, talvez se pudesse argumentar, como 

fiz anteriormente, que o fluxo prepara uma possessão na qual o narrador, 

fazendo-se de cavalo, é montado por estes poucos definidos, aparentados entre 

si, incapazes de conhecer a causa ou o sentido de sua coexistência múltipla e 

dolorosa no ofício de escrita (p. 13-4). 

 

A semelhança do narrador de Hilda Hilst com o cavalo, elencada por Alcir Pécora, 

remete-nos ao convite de Ruiska no início desta seção e, para esse galope, compreendemos o 

caráter fluído do passeio, dada a rápida mudança de vozes a narrar do dorso deste que cavalga. 

Trata-se do pensamento a ser narrado, mas não um único pensamento. São três mentalidades a 

construir um fluxo dialógico, diferente de um fluxo solitário. 

Ainda sobre o narrador, anteriormente elencamos um primeiro aspecto, nesta seção, 

que tratou da escolha do narrador em primeira pessoa para todos os personagens das cinco 

histórias que compõe Fluxo-Floema. Sabe-se que, desde os prefácios de Henry James, há uma 
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indagação quanto à incapacidade de passar credibilidade ao texto, haja vista o autor não se 

distanciar de seus personagens.  

As definições de Maria Lúcia Dal Farra, em O narrador ensimesmado (1978), traçam 

um perfil teórico para validar o discurso da primeira pessoa, antes definido como uma estrutura 

menor que incorporava o caráter subjetivo do autor na construção de seu narrador.  

Por muito tempo, perdurou o ideal de narração em terceira pessoa, com vistas a um 

maior distanciamento entre narrador e leitor, e ainda a permanência do ato de narrar na visão 

de teóricos como: Lubbock, Friedman e Kayser, que compactuavam com a utópica concepção 

da onisciência total narrativa. 

Segundo Dal Farra (1978), a origem desse preconceito está alicerçada na 

incompreensão das competências do autor empírico. Faz-se necessária uma concepção que 

abarque a presença do narrador ficcional a percorrer e fomentar a narrativa, seja ela em primeira 

ou terceira pessoa, e escolhida de acordo com o desejo do escritor, mas que também esteja à 

mercê de um autor ficcional, o qual nasce no momento em que o autor empírico recorre aos 

artifícios da imaginação enquanto matéria-prima dos desdobramentos de sua ficção. 

O autor cria seus personagens, foco narrativo, título, contexto e estrutura textual com 

certo perfeccionismo, escolhendo posicionamentos que se encarregam de transmitir a ficção 

como se fosse um recorte dos seus princípios ideológicos e, ainda assim, ficcionais, conforme 

Dal Farra (1978) salienta: 

 

Manejador de disfarces, o autor, camuflado e encoberto pela ficção, não 

consegue fazer submergir somente uma sua característica – sem dúvida a mais 

expressiva – a apreciação. Para além da obra a própria escolha do título, ele 

se trai, e mesmo no interior dela, a complexa eleição dos signos, a preferência 

por determinado narrador, a opção favorável por esta personagem, a 

distribuição da matéria e dos capítulos, a própria pontuação, denunciam a sua 

marca e a sua avaliação (p. 20). 

 

Ao compreendermos as várias formulações que competem às escolhas do autor, 

validaremos que, para cada livro publicado, há uma estrutura diferente que faz desse autor um 

ser ficcional para cada nova criação, pois o ato criador em primeiro momento, empírico, irá 

auto presentear-se com uma segunda postura, ao acrescentar-lhe o modo ficcional. 

Hilda Hilst produz sua ficção e, dentro dessa produção, inclui a categoria do leitor no 

processo de criação. Cada personagem busca narrar algo, mas nós, leitores, estamos 

ficcionalmente ao lado desses narradores-personagens e começamos a participar dessas 

escolhas.  
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Como em um intercâmbio, estamos frente às experiências do ato criador, somos 

conduzidos a acompanhar o nascimento de um narrador e seu instante ficcional, e, se por 

ventura o narrador, em seu ritual de iniciação ao ato de narrar, sentir-se perdido, em dúvida ou 

deseje produzir uma errata, um prefácio, ou mesmo acreditar não sermos dignos de ler sua 

narrativa, ele nos dirá. Semelhante aos bastidores da escrita, nos textos ficcionais de Hilst, os 

leitores irão sentir as angústias e incertezas produzidas. 

Sabe-se que a todo narrador compete o ato de narrar, e, em Fluxo-Floema, o narrador 

afirma narrar “com maestria”, como afirmou Ruiska em “Floema”, e, mesmo assim, os 

narradores de Fluxo-Floema inserem-se nas indagações quanto ao melhor modo de 

intercambiar uma história e, por vezes, enfatizam a incerteza sobre como podem apossar-se dos 

modos de narrar.   

Tomaremos como interesse para essa postura do narrador de Hilda Hilst14 diálogos 

entre posicionamentos teóricos, a exemplo de Theodor W. Adorno (2012), em ensaio dedicado 

à “Posição do narrador no romance contemporâneo”:  

 

O momento destacado será o da posição do narrador. Ela se caracteriza, hoje, 

por um paradoxo: não se pode mais narrar, embora a forma do romance exija 

a narração. O romance foi a forma literária especifica da burguesia[...] O 

realismo era-lhe imanente; [...] Do ponto de vista do narrador, isso é uma 

decorrência do subjetivismo, que não tolera mais nenhuma matéria sem 

transformá-la, solapando assim o preceito épico da objetividade (p. 55). 

 

Adorno defende que, por mais que na estrutura do romance seja preponderante a 

existência do narrador, tal condição não desempenha a mesma construção ideológica antes 

desempenhada no romance tradicional ou na épica. Salienta, ainda, que o narrador torna-se fruto 

de questionamentos sobre sua própria forma narrada.  

No decorrer do texto, Adorno segue elencando possíveis posicionamentos para o 

narrador na contemporaneidade e toma como exemplo as produções de Kafka para discutir a 

nova narrativa, em que o leitor não está mais distante do narrador. Ao contrário, é convidado a 

fazer parte da história. Encurtaram-se as lacunas entre leitor e narrador. Ambos, na estrutura 

contemporânea, caminham juntos. Torna-se pertinente esse desdobramento, abordado em maior 

profundida na próxima seção, dada a predominância do estudo de recepção da obra de Hilda 

Hilst. 

                                                             
14 É valido elencar que a ficção de Hilda Hilst não está atrelada a categorias específicas para o romance, conto, 

novela ou crônica. Segundo a escritora, tratam-se apenas de “Textos”. (HILST apud DINIZ, 2013. p. 153). 
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As definições de Adorno sobre a quebra da estética da narração tradicional do 

romance, por consequência da postura do próprio narrador, relacionam-se, em parte, com o que 

defende Walter Benjamin em “O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”  

(1936), o qual inicia seu texto com a seguinte reflexão: 

 

Por mais familiar que seja seu nome, o narrador não está de fato presente entre 

nós, em sua atualidade viva. Ele é algo de distante, e que se distancia cada vez 

mais. Descrever um Leskov como narrador não significa trazê-lo mais perto 

de nós, e sim, pelo contrário aumentar a distância que nos separa dele. Vistos 

de uma certa distância, os traços grandes e simples que caracterizaram o 

narrador se destacam nele. Ou melhor, esses traços aparecem, como um rosto 

humano ou um corpo de animal aparecem num rochedo, para um observador 

localizado numa distância apropriada e num ângulo favorável. (BENJAMIN, 

1994, p. 197). 

 

Há em Benjamin a sugestão de um propício distanciamento narrativo no processo 

estético de escrita e na missão do narrador. E, em maior grau, um prenúncio da extinção do 

narrar, que acredita estar vinculada à queda das experiências, antes intrínsecas à condição 

humana. Walter Benjamin contempla ainda a baixa da oralidade enquanto pilar das novas 

posturas, o que desencadeia uma total inexperiência ao narrar. 

 Narrar, no pensamento benjaminiano, está alicerçado nas histórias intercambiadas 

entre pessoas com estilos distintos de vida, sejam elas um camponês sedentário ou um 

marinheiro comerciante. Ambas as posturas, defendidas no texto de Benjamin, permitem a estes 

homens a missão de contar para seus ouvintes uma boa história, proveniente de suas 

experiências no decorrer do tempo. 

 Quando cita a ascensão das narrativas escritas, Benjamin afirma que, ao tom da 

oralidade, faz-se uma perfeita narrativa, sempre entrecortada pela tradicional estrutura do 

contador de histórias. Se nos atentarmos um pouco mais, notaremos que a “faculdade de 

intercambiar experiência” é salientada por Benjamin (1994, p. 198) como em vias de extinção 

no período de guerra, acrescentando-lhe também o advento do romance e, por conseguinte, da 

imprensa, como provedores da nova postura do leitor e do escritor solitário. 

Percebemos que Benjamim e Adorno encontram-se em comum acordo quanto ao 

privilegio da oralidade e às circunstâncias que fazem pensar numa futura extinção do narrar. 

Adorno reflete, em seguida, sobre um fato a mais que se integra à nossa discussão, propondo o 

caráter cético da comunidade de leitores, e não mais de ouvintes:  

 

O que se desintegrou foi a identidade da experiência, a vida articulada em si 

mesma continua, que só a postura do narrador permite. Basta percebermos o 
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quanto é impossível para alguém que tenha participado da guerra, narrar essa 

experiência como antes uma pessoa costumava contar suas aventuras. A 

narrativa que se apresentasse como se o narrador fosse capaz de dominar a 

esse tipo de experiência seria recebida, justamente, com impaciência e 

ceticismo. Noções como a de “sentar-se e ler um bom livro” são arcaicas. Isso 

não se deve meramente a falta de concentração dos leitores, mas sim a matéria 

comunicada e à sua forma. Pois contar significa ter algo especial a dizer, e 

justamente isso é impedido pelo mundo administrado, pela estandardização e 

pela mesmice. (ADORNO, 2012, p. 56). 

 

A postura cética dos leitores, para Adorno, é pensada na perspectiva da queda da 

representação, na qual o narrador não tem mais a missão de intercambiar apenas as experiências 

que viveu ou observou, mas agora conta com a própria produção ficcional embasada pelos 

princípios ficcionais, para os quais há uma liberdade de criação. 

Esse longo percurso de discussões do narrar constrói laços críticos com as 

contribuições de Georges Didi-Huberman em A sobrevivência dos vaga-lumes (2011), que nos 

acrescenta: 

 

O que Benjamin descreve é, sem dúvida, uma destruição efetiva, mas é uma 

destruição não fechada, perpetuamente inacabada, seu horizonte jamais 

fechado. O mesmo aconteceria então com a experiência e com a aura, pois o 

que se apresenta, em geral, sob o ângulo de uma destruição acabada da aura 

nas imagens à época de sua reprodutibilidade técnica pede para ser corrigida 

sob o ângulo do que chamei uma suposição: o que “cai” não “desaparece” 

necessariamente, as imagens estão lá, até mesmo para fazer reaparecer ou 

transparecer algum resto, vestígio ou sobrevivência (p. 121). 

 

Didi Huberman tece, a partir dos textos de Benjamin, a posição do paradigma, e não 

do paradoxo. Convém ao paradigma uma estrutura passível de desdobramentos, de acordo com 

posições deliberadas pelas necessidades de conhecimento do contexto. Em maior especulação, 

o ensaio “O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov” (1936), escrito em meio 

à Segunda Guerra Mundial (1949 – 1945), expande um sentimento catastrófico de instantes de 

pouca expectativa, mas não de uma sentença irremediável. 

Para compreensão do que vem a ser um paradigma no estudo do narrador, há um ponto 

crucial que une as especulações de Didi-Huberman, pois, no espaço de flexão do paradigma, 

está instaurado o discurso de Benjamim com um horizonte de possibilidade: 

 

O vocabulário de processo, portanto [...] o pôr do sol, o ocidente (isto é, um 

estado do sol que desaparece de nossas vistas, mas nem por isso deixa de 

existir em outro lugar, sob nossos passos, nos antípodas, com possibilidade, o 

recurso de que ele reapareça em um outro lugar. (DIDI-HUBERMAN, 2011, 

p. 121).  



35 
 

 

Utilizamo-nos da metáfora do sol pensada por Didi-Huberman para melhor 

enfatizarmos como possivelmente o texto repercute sobre a possibilidade de retorno e, mais 

ainda, sobre o ângulo a que se submete a interpretação contextual de escrita do texto “O 

narrador”. Também nos faz pensar como o presente contemporâneo reage ao paradigma, e, em 

estado dialogal, nota-se que é sob o desvio que está contido o contemporâneo, e não apenas sob 

a insurgência do narrar. 

Fluxo-Floema dialoga em aspectos pontuais com o ensaio benjaminiano, em se 

tratando de contexto histórico entrecortado por experiências-limite. Embora existam 

perspectivas diversas entre o filosofo e o ficcionista, ambos são motivados pela articulação do 

narrar. No Brasil, 21 anos de ditadura fizeram do escritor um sobrevivente, um desvio, e, mesmo 

da “Torre de capim” (DINIZ, 2013, p. 150), Hilda Hilst se dispôs a chamar atenção para sua 

ficção, resistindo ao censurável discurso ditatorial. 

 Percorremos um longo caminho teórico para que fosse possível responder à proposta 

inicial desta seção. Nota-se que, para compreender os modos de narrar em Fluxo-Floema, é 

preciso estar atento a esse narrador em primeira pessoa, disposto a burlar sua própria voz 

narrativa ao elegê-la incapaz ou incompleta, com personagens cujos nomes causam uma 

cacofônica confusão, tendo pronúncias extremamente parecidas, como descreve Anatol 

Rosenfeld (1970) em prefácio dedicado à obra que inaugura a ficção de Hilst: 

 

Em cada um dos textos há três “personagens”, melhor três máscaras que se 

destacam: Ruiska, Ruisis, Rukah (desdobrado em anão), cada qual se 

fragmentando e todos UM, Ruiska, que vive entre o poço e a clarabóia, lunar 

e solar (“Fluxo”); Osmo, Mirtza e Kaysa: Osmo telúrico-lunar, sem que na 

sua escuridão lhe falte lucidez e aspiração à luz (“Osmo”); os dois irmãos, a 

lésbica e o pederasta, cada qual com a sua parte feminina e masculina, e o Eu 

que vira unicórnio, não sem que haja referência meio envergonhada à 

Metamorfose de Kafka e aos rinocerontes de Ionesco (“O Unicórnio”); Marta, 

Maria e Lázaro — esse “solarizado”, vontade de ressurreição, de 

transmutação, rompendo o casulo (“Lázaro”). “...como explicar (lê-se em 

“Fluxo”) à crisálida que ela é casulo agora e depois alvorada... como explicar 

o vir-a-ser de um ser que só se sabe no Agora, ai como explicar o Depois de 

um ser que só se sabe no instante?” E ao fim, em “Floema”, Koyo, Haydum e 

Kanah: Koyo na sua luta com Haydum — relação religiosa selvagem como o 

amor; Haydum, o “outro”, que, como diz Hilda Hilst, não sabe o que procura, 

que busca sem cessar e a este os homens dão, talvez impropriamente, o nome 

de Deus. Estranho Deus teosófico que faz do homem cobaia, que o trata a 

porretadas como se fosse cão sarnento, enquanto ao homem cabe salvar este 

Deus, que, como consta de uma das peças, é o lobo do homem como o homem 

é o lobo de Deus (p. 5). 
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Há uma postura estratégica que concerne à escolha de uma tríade para compor os 

textos, como na invocação da Santíssima Trindade15, em que a força maior se faz comunhão. 

Assim, como ressalta Rosenfeld, cada personagem é guiado a tornar-se um, pois todos são 

ficcionistas de suas próprias histórias. 

Os personagens-narradores estão tentando escrever ou contar uma ficção dentro da 

própria história primeira e, nesse ínterim, como leitores, buscaremos na próxima subseção 

compreender se verdadeiramente essa literatura esteve em silêncio. 

 

1.3 O SILÊNCIO DO LEITOR DE FLUXO-FLOEMA? 

 

Já fomos advertidos sobre as possíveis peculiaridades dos narradores ficcionais de 

Hilda Hilst. Mas o que resguardam os textos de Fluxo-Floema? O que faz uma literatura ser 

lida, consumida? Esses questionamentos nos direcionam a pensar como se deu especificamente 

a recepção da obra em análise de Hilda Hilst. 

A publicação de Fluxo-Floema contou com uma insatisfação por parte de Hilda Hilst 

no que se refere à burocracia das editoras, com quem manteve, por muito tempo, um 

relacionamento conturbado quando se tratava das políticas de edição. Os livros de poesia, ficção 

e dramaturgia da escritora eram publicados sempre com pequenas tiragens, quase nunca com 

convites a reedição. Esse não é um fato isolado, pois são muitos os escritores que passam pela 

mesma experiência burocrática com as editoras.  

De certa maneira, o título desta seção enfatiza o leitor. Nota-se logo que há muito mais 

do que uma não aceitação por parte dessa comunidade de leitores, e sim uma frustrante 

dificuldade de encontrar editoras que aceitassem publicar as obras da escritora Hilst. Só em 

2001 surgiu um convite da editora Globo para reeditar toda sua obra, proposta já mencionada 

neste estudo, a qual ampliou as tiragens de toda sua escrita literária.  

Entre Hilst e seus editores sempre houve um grande desentendimento quanto às 

concepções do que, para o editor, era compreendido como vendável. Anatol Rosenfeld, com 

quem a escritora contemplava uma amizade, fez sua primeira ficção ganhar a estrutura física do 

livro, por ser amigo de editores. Convém enfatizar considerações de uma de suas entrevistas16:  

 

                                                             
15  Doutrina católica que corresponde à aceitação de um Deus presente em três pessoas: Pai; Filho e Espirito Santo. 

http://www.estudosdabiblia.net/bd811.htm.  Acesso em 12. 07. 2016. 
16 NETO, Juvenal et al. Hilda Hilst: Fragmentos de uma entrevista. In: DINIZ, Cristiano. Fico besta quando me 

entendem. (Org.). 2. ed. São Paulo: Globo, 2013. p.69-83. 

http://www.estudosdabiblia.net/bd811.htm
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Eu sabia que as coisas e o que eu ia dizer não estavam dentro das normas e 

tudo mais, foi muito difícil arranjar editor, entende? Por exemplo, Fluxo-

Floema foi editado pela Perspectiva, mas foi por causa do Anatol Rosenfeld, 

que morreu, que gostava muito de mim, era um crítico e tudo, mas com 

dificuldades, porque me pediram um pagamento inicial, depois minha mãe 

morreu e eu não pude pagar, daí eles foram muito, muito agressivos, foi uma 

coisa muito desagradável, demais, eles diziam assim: “Isso é muito bom, só 

que ninguém vai ler, porque você escreve como se estivesse drogada o tempo 

todo.” Foi isso o que o editor falou. (DINIZ, 2013, p. 78). 

 

Contemplamos uma das dificuldades para publicação, ligada a interesses financeiros 

por parte da editora, com ênfase também no conteúdo ficcional; no entanto Hilst afirmou estar 

ciente do caminho para o qual estava a encaminhar-se sua literatura, considerado por ela como 

um ato necessário para a comunicação junto ao leitor. Porém, como estratégia comercial, sua 

obra não tratava de questões que fossem de cunho popular, como explicou o editor: “Isso é 

bom, só que ninguém vai ler” (DINIZ, 2013, p. 78). 

Para além da política editorial nos encaminhamos para a tessitura do texto, já citada 

pelo editor da Perspectiva, Hilda Hilst comenta sobre sua ficção na entrevista, a qual contou 

como mais um ponto crítico, quando se tratava de recepção/produção. No entanto, a ficcionista 

enfatiza o porquê de sua literatura não alcançar de imediato o público-leitor, ao ponderar a 

dinâmica de valores que se esbarram entre duas vertentes sobre a vida: organizada ou de 

sensações causadas pelo ato de pensar: 

 

As pessoas estão lá vivendo as suas vidas bem arrumada, com filhos, 

compromissos – e de repente venho eu e começo a fazer várias perguntas 

inquietantes. Kierkegaard dizia: “viver é sentir-se perdido”. Por que eu não 

posso dizer isso? Eu acho que talvez o leitor não tenha uma couraça pra 

enfrentar esse tipo de questionamento. Por que ele deveria se abalar com a 

loucura que me deu quando eu vi uma avenca negra? (DINIZ, 2013, p. 98). 

 

A escritora salienta o quanto pensar, ou mesmo questionar-se é uma atitude dolorosa, 

desconcertante e, por vezes, intragável à organização do homem na contemporaneidade. Seria 

um caminho de remodelações atribuídas aos seus textos, pois neles o leitor, como participante 

ativo, irá percorrer uma gama de perguntas com as quais poderá ou não estar disposto a desfazer 

as reservas da experiência cotidiana para questionar a si, diante das inúmeras posturas culturais 

imersas nas instâncias de legitimação do ser social. 

Nesse ínterim, convém dialogarmos com Hans Robert Jauss (1994, p. 32-3), em A 

História da Literatura como Provocação a Teoria Literária. Dito isso, Jauss defende que uma 

obra literária e seu público-leitor interagem de forma dialética. Sendo assim, formula existirem 
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determinadas obras, publicadas em períodos contextuais e históricos, que não se relacionam 

com o público que as recepcionam, o que provoca uma ruptura de forma expansiva no horizonte 

de expectativa literária do escritor e de seu leitor. Contudo, esse mesmo público-leitor, poderá 

aos poucos, se formando em comum acordo com o caráter contextual renovado presente no ato 

da leitura.  

As experiências que se dispõem no momento da leitura começam intertextualmente a 

direcionar o leitor em seu ato interpretativo. Quando algo o faz lembrar leituras e instantes 

vivenciados, principia no leitor uma tessitura que lhe permitirá antecipar desdobramentos do 

texto de acordo com o campo de compreensão que recupera e atualiza de outros textos, ao 

impactar-se com a atual leitura. 

Em contrapartida, sabe-se que, no período de maior repressão intelectual na sociedade 

brasileira, o livro perdeu, em parte, seu caráter vinculado aos mistérios, e ganhou o status de 

produção feita para o lucro. Para fugir dessa tendenciosa literatura de mercado, Hilst não esteve 

entre os autores vendáveis, recusou-se a produzir uma literatura moldada pela política de 

mercado dos editores e enfatizou em seu texto o quão inóspita é a relação do editor com o autor.  

Jauss (1994, p. 56) elaborou uma estrutura contrária para tratar de literaturas que 

acreditou serem de cunho não imediato e, por vezes “opaco,” em determinados contextos. Para 

essas leituras, sugeriu ele, ao invés de perguntas e respostas, respostas e perguntas, para que 

através do texto, o leitor se confrontasse com a nova realidade textual, haja vista, estar para 

além do horizonte de expectativa modular ou preconcebido. 

Em meio ao horizonte de expectativa histórico e contextual salientado por Jauss, 

poderíamos sugerir estarmos tratando de uma literatura desconexa de seu tempo, no que refere 

à análise da recepção de Fluxo-Floema na década de 70, relacionando-a com a recepção dessa 

mesma obra ao ser reeditada em 2001, pois, é possível acreditar na ampliação dos mecanismos 

de leitura, reatualizando contextualmente por seu público de modo geral.  

A estreia na ficção, em 1970, contou com poucas críticas e, de tal maneira, poucos 

leitores. No entanto, a reedição, em 2001, esteve a garantir que sua ficção fosse vendida em 

maior quantidade, comentada nas várias instâncias de comunicação e estudada por um maior 

público-leitor. 

É sabido que a obra de Hilst foi estudada pelos jovens universitários, com dissertações 

e teses que foram defendidas a partir de seus textos. A propósito desse exemplo, salienta-se que 

este estudo possui semelhanças com alguns trabalhos críticos já publicados, a exemplo de: O 

Fluxo Metanarrativo de Hilda Hilst em Fluxo-Floema de Juarez Guimarães Dias (2010). Dias 

(2010) não dialoga com os cinco textos que compõem Fluxo-Floema, mas, apesar disso, 
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contribuirá de forma enfática para nosso trabalho com o narrador, que, em parte, dialoga com 

o que pretendemos neste estudo.  

O movimento que buscamos dissertar encontra-se nas experimentações também 

analisadas no estudo de Juarez Guimaraes Dias, que, em seu texto, defende a erudição da autora: 

 

A erudição do trabalho de Hilda talvez seja maior responsável pela distância 

do público leitor em geral e de muitos editores brasileiros. No entanto, virar 

as costas para uma escritora de tal porte parece atitude simplista, ignorante e 

confortável. Acredito que o debruçar-se sobre sua obra e tentar buscar uma 

compreensão por meio de uma árdua (e nem por isso menos deliciosa) 

degustação das linhas escritas por ela é a questão que merece envolvê-la. 

(DIAS, 2010, p. 31). 

 

Ao leitor de Hilst compete não agarrar-se às críticas já postuladas na sua escrita e, 

assim, distanciar-se de seu texto, mas navegar por sua ficção sem buscar repouso, pois, não 

poderá encontrá-lo. Ao leitor, resta a tarefa audaciosa do perscrutar, sempre a definir novas 

possibilidades de desvencilhar a palavra, em uma literatura que incomoda, intensificando o 

desejo de vencer o desafio da narração. 

Em O último leitor, Ricardo Piglia (2006) propõe várias posturas do leitor, dentre as 

quais convém salientar:  

 
Talvez o maior ensinamento de Borges seja a certeza de que a ficção não 

depende apenas de quem a constrói, mas também de quem a lê. A ficção 

também é uma posição do interprete. Nem tudo é ficção (Borges não é 

Derrida, não é Paul de Man), mas tudo pode ser lido como ficção. Ser 

borgeano (se é que isso existe) é ter a capacidade de ler tudo como ficção e de 

acreditar no poder na ficção. A ficção como uma teoria da leitura (p. 28). 

 

Em seu tecer ficcional, a figura do autor depende do leitor em ininterrupto diálogo, 

pois, a ficção se alicerça nas várias interpretações desempenhadas através da abertura para 

representar e desdobrar o real. A cada leitura surge uma nova obra, imersa em trocas e enlaces 

intertextuais com a cultura desse leitor ideal.  

Hilda Hilst salientou na maioria de suas entrevistas o desejo de ser lida, sugerindo que 

sua obra ficcional contemple uma instância maior de comunicação com o leitor. Sem a 

participação do leitor, a obra de Hilst tornar-se-ia dispensável, assim como qualquer outro texto 

de cunho ficcional. 

Nesse ínterim, Hans Robert Jauss (1979, p. 56), em Estética da Recepção, compreende 

a recepção da obra literária para além da efervescência mercadológica, e confere o princípio da 
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hermenêutica como suporte à pesquisa, ao acreditar no movimento dinâmico de pergunta e 

resposta como veículo de atualização do texto pelo leitor. 

Ao seguir a perspectiva de Jauss, a recepção passa a ser pensada na dialética entre o 

efeito como resposta do texto e a recepção como resposta vinculada ao destinatário.  Assim 

define Jauss (1979, p. 56): “Para a análise da experiência do leitor ou da ‘sociedade de leitores’ 

de um tempo histórico determinado, necessita-se diferenciar, colocar e estabelecer a 

comunidade entre os dois lados da relação texto e leitor”. 

A noção dialética de Jauss entre texto e leitor começa a ganhar contornos para o 

questionamento desta seção e, de maneira dialógica, retomamos a voz de Hilda Hilst para que 

se faça compreensível o horizonte de especulações da própria escritora. 

Quando questionada sobre sua estreia na ficção, em 1970, ela costumava brincar com 

um jogo de perguntas articuladas, por vezes, redirecionadas ao próprio entrevistador. Assim 

concedeu uma entrevista a Caio Fernando Abreu17, seu amigo, na Casa do Sol: 

 

CFA: Desde Fluxo-Floema, de 1970, você corre à margem na literatura 

brasileira. Por que você acha que acontece isso? Será que sua literatura 

atemoriza as pessoas? 

H. H: Eu tinha tanta vontade de saber... você não tem ideia? Eu acho assim: 

são 30 milhões de analfabetos, mais ou menos 70 milhões de pessoas com vida 

miserável - isso é no nosso país. Não acho que atemorize as pessoas. O que 

acontece é que elas estão preocupadas com outras coisas. Não há porque a 

minha literatura ter prioridade, existem coisas mais imediatas. Daqui a algum 

tempo talvez quando as pessoas tiverem tempo e vontade de olhar o mundo e 

refletir. Normalmente, elas não tem tempo de fazer isso. Elas veem um livro 

meu e pensam: Ah, mais tarde eu leio isso. (DINIZ, 2013, p. 99-100). 

  

Ao repensar Fluxo-Floema unido à afirmação de Hilda Hilst em resposta a Caio 

Fernando Abreu, notamos um questionamento ainda não discutido em nossas reflexões: 

“literatura atemorizante” (DINIZ, 2013, p. 99-100), e, sobre essa suposição, a própria Hilst 

salienta o fato de sua literatura não estar entre textos de compreensão ou importância imediata, 

pois o contato com o texto ficcional de Hilst não se faz de forma compassada, mas por uma 

acelerada narração, que não busca acalmar o leitor, o qual urgirá por acompanhá-lo.  

Contudo a leitura, como um ato dialógico entre as competências do leitor, amplia as 

concepções de mundo ou, de maneira reversa, frustra esse mesmo leitor diante das 

possibilidades de trocas efetivadas, na proporção necessária para acompanhar a construção da 

enunciação ficcional. 

                                                             
17 ABREU, Caio Fernando. Deus pode ser um flamejante sorvete de cereja. In: DINIZ, Cristiano. Fico besta 

quando me entendem. (Org.). 2. ed. São Paulo: Globo, 2013. p. 95-101. 
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Nessa esteira do ato da criação ficcional, Fluxo-Floema se constituirá a partir das 

experimentações do narrar disponíveis a partir da tessitura da palavra, como em uma engenhosa 

ficção mergulhada nos anseios do instante histórico e coletivo, passíveis de inúmeras recriações 

interpretativas disponíveis ao leitor. 

A década de 70, momento de inserção de Hilda Hilst no cenário ficcional, contou com 

novos questionamentos sobre a historiografia literária. A estética do escritores do modernismo 

(1922 - 1945), tornava-se pauta de ponderações que incluíam:  a transição entre posturas do 

modernismo para um pós-modernismo, com questionamentos sobre o que se intensifica e quais 

mudanças poderiam ser ampliadas.  

Acreditando então estarmos na pós-modernidade, a sociedade literária é instigada à 

avaliá-la. Para tanto, o dialogo da produção literária de Hilst estará imersa na estética de 

produção em vias de transição: modernismo para pós-modernismo, pois, Hilda Hilst não 

moldou-se a nenhuma periodização literária. Convém este estudo mensurar aproximações da 

ficcionista a perfis literários contextuais, no que concerne a especificidades do período de 

produção de Fluxo-Floema.    

Anatol Rosenfeld, com quem Hilda Hilst cultivava grande amizade, produziu um 

capítulo18 dedicado a “Reflexões sobre o romance moderno” (2013), no qual contemplou um 

novo olhar sobre a articulação do tempo no romance. Assim, seu estudo propôs sua primeira 

hipótese ao acreditar que a literatura está organizada em fases históricas, entrecortadas por um 

estilo que se relaciona com a cultura em voga, em determinado contexto histórico. 

Também acrescentou uma segunda hipótese, embasada na pintura como busca por uma 

“desrealização”, ou melhor, um desapego com a mera imitação da realidade, tal qual era 

preconizada. A terceira e última hipótese dialoga com as duas primeiras, pois acredita que o 

estilo histórico e a desrealização estão emergindo não apenas em relação à pintura, mas, em 

comum acordo e um tanto tímida, ao gênero romance. 

Segundo Rosenfeld, o romance moderno, com suas novas alterações relacionadas à 

pintura moderna, propõe uma modificação pertinente aos caminhos que norteiam a literatura no 

período do Modernismo. Para tanto, acrescenta, a respeito das definições da cronologia no 

romance moderno: 

 

A eliminação do espaço, ou da ilusão do espaço, parece corresponder no 

romance a da sucessão temporal. A cronologia, a continuidade temporal foram 

abaladas, “os relógios foram destruídos”. O romance moderno nasceu no 

                                                             
18 Capítulo do livro Texto/Contexto, 2013. 
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momento em que Proust, Joyce, Gide, Faulkner começam a desfazer a ordem 

cronológica fundindo passado, presente e futuro. (ROSENFELD, 2013, p. 80). 

 

A perspectiva defendida por Rosenfeld nos remete às narrativas de Fluxo-Floema, no 

que se refere ao curto espaço de tempo utilizado pelo narrador para suprimir a distância do 

chamado flashback, ou mesmo para excluir sua concepção de volta ao passado. Para tanto, 

quando não há mais uma temporalidade a seguir, tudo está imerso em um instante de urgência. 

Como se as ampulhetas, os relógios, o calendário e todos os artefatos de construção 

cronológica do tempo fossem aposentados, Hilda Hilst cria seus narradores com o desejo de 

trazer para o texto o seu leitor e com ele dialogar. Os narradores-personagens irão questionar o 

ato intercambiável da experiência e, representando a realidade ao seu modo, não oferecerão 

conselhos, nem sossego em sua leitura. Há, sim, uma necessidade de mostrar ao leitor como a 

ficção se consuma. Assim, cada palavra é tensionada ao ofício do narrador-personagem em seu 

labor de escritor. 

 Ao compreendermos a proposta temporal que teve início no período moderno e que 

se arrastou para a contemporaneidade, é possível defender que ser um leitor da ficção de Hilda 

Hilst nos habilita a compactuar, em partes, com as definições que operam sobre a pergunta do 

filósofo Giorgio Agamben e que dá nome ao seu livro O que é contemporâneo? (2009), 

motivado pelo paradigma instaurado em seu ensaio:  

 

Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, 

aquele que não coincide perfeitamente com este tempo, nem está adequado às 

suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; mas exatamente por isso, 

exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais 

do que outros, de perceber e apreender o seu tempo (p. 58). 

 

O anacronismo, ou melhor, esse distanciamento do tempo cronológico, em que o 

escritor poderá estar imerso, reinsere-o como atuante na fratura que o distanciamento temporal 

concebe. Em outras palavras, é no ato da fratura temporal que se submetem as concepções do 

escritor a uma atualização da singularidade inerente ao paradigma. 

Em um pequeno espaço de tensão acredita-se atuar o ser contemporâneo. Na 

bifurcação do tempo, entre o passado e o presente, aquele que se diz contemporâneo estará 

atuando como se tivesse o dom de sutura na fratura instaurada no tempo, reconhecendo os 

desdobramentos possíveis para o tempo futuro, como se passado, presente e futuro fossem uma 

única imagem linear. Em Fluxo-Floema, justamente no instante narrativo, ocorre a entonação 
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mental do narrador, ou seja, um instante entre o significante e o significado emudecido, mas 

inscrito nas linhas e entrelinhas ficcionais dos textos de Fluxo-Floema. 

Desse modo, Hilda Hilst referência nossas inquietações em entrevista concedida a Léo 

Gilson Ribeiro19, sobre a extensão de seu trabalho: 

 

Porque no processo passional as noções de tempo, vida, instantes, ficam 

transfiguradas. O meu trabalho é aquele instante, um segundo antes da flecha 

ser lançada, a tensão do arco, a rapidez de uma navalha que como um golpe 

lancinante, fulminante, corta o teu pescoço. (DINIZ, 2013, p. 62). 

 

Contempla-se, na citação, um movimento que eleva a mais um paradigma o vazio nos 

instantes precedentes ao ato de narrar; isso porque é possível interpretar na palavra “instante” 

(p.62), acima citada, o direcionamento para a tensão no momento ainda da não realização do 

ato em si, mas o ponto de equilíbrio no instante primeiro do narrar, e, no ato ficcional, o 

desdobramento da tensão instaurada na compreensão do leitor.  

Na tentativa de elencar possibilidades interpretativas para a literatura produzida sob o 

paradigma com o qual estamos dialogando, recorreremos também ao livro Ficção Brasileira 

Contemporânea (2011), de Karl Erick Schollhammer, para pensarmos a literatura 

contemporânea no Brasil, com interesse direcionado à busca por um recurso que tenha sido 

compartilhado enquanto modo de criação no período em que é publicado Fluxo-Floema.  

Nesse ínterim, os ensaios de Schollhammer citam diversos escritores que, a partir da 

década de 70, ganharam visibilidade no âmbito ficcional. Dessa maneira, elencaremos, dentre 

as várias personalidades literárias presentes no ensaio, as afirmações feitas por Schollhammer, 

enfatizando um detalhe considerável para compor uma das prerrogativas contemporâneas: 

 

Se o presente modernista oferecia um caminho para a realização de um tempo 

quantitativo, que se comunicava com a história de maneira redentora, o 

presente contemporâneo é a quebra da coluna vertebral da história e já não 

pode oferecer nem repouso, nem conciliação (SCHOLLHAMMER, 2011, 

p. 12). 

 

O crítico Schollhammer cita uma possibilidade interpretativa ligada a uma estética de 

produção ficcional, e nos faz compreender talvez um diálogo com a realidade histórica para 

construir uma ficção, mas ainda atrelada à impossibilidade de abarcá-la. 

                                                             
19  RIBEIRO, Léo Gilson. Tu não te moves de ti, uma narrativa tripla de Hilda Hilst. In: DINIZ, Cristiano. Fico 

besta quando me entendem. (Org.). 2. ed. São Paulo: Globo, 2013. p.55-67. 
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As peculiaridades do discurso contemporâneo, entre os estudos apontados, 

paulatinamente, nos direcionam mais uma vez, ao paradigma instaurado a partir da quebra do 

tempo como viés de interação, e, em igual valor, quebra no conforto predefinido do tempo 

cronológico. 

 Dentre as possíveis ramificações críticas do perfil estético da literatura 

contemporânea, cabe-nos relembrar que a escrita da “urgência” como afirmou Schollhammer 

(2011, p. 10), ou da “emergência” segundo acredita Nelly Novaes Coelho (1993, p. 11), e por 

vezes “lancinante” como ficcionaliza Hilda Hilst (2013, p. 62), emergem para um ponto em 

comum: a maleabilidade do tempo ficcional na construção do contemporâneo. 

Quem seria leitor da ficção de Hilda Hilst em 1970? Ao falarmos em contemporâneo 

e reafirmarmos as diversas definições aos termos que desaguam na mesma junção temporal, 

questionamo-nos se realmente há uma literatura que tenha sido feita para outro tempo, motivo 

porque retomamos as definições de Giorgio Agamben (2009), ao trabalhar com a instância do 

tempo: 

 

A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, 

que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, 

essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação e 

um anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que 

em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos 

porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la não podem manter fixo o 

olhar sobre ela. (p. 71). 

 

Uma possível singularidade do tempo, salientada por Agamben, sugere um movimento 

contrário na constituição do próprio tempo para a reflexão sobre ser contemporâneo, 

assemelhando-o a um contínuo desencontro, a partir do qual se configura uma fratura, espaço 

em que, para Agamben, atua o contemporâneo.  

Por conseguinte, acreditamos incidir sobre a ficção de Hilst desdobramentos que 

compõem os vários modos de narrar vivências entre universos mentais em fusão com o tempo. 

Contaremos com uma breve reflexão de Hilda Hilst em entrevista, concedida a Leo Gilson 

Ribeiro (2013)20: 

 

É como acontece com as pessoas apaixonadas Léo. Elas ficam, digamos 

ASSIM, imantadas. Por que essas pessoas apaixonadas bruscamente 

despertam nos outros uma certa complacência mas também um certo 

distanciamento. Porque uma pessoa apaixonada a passio animi, a paixão da 

                                                             
20 RIBEIRO, Léo Gilson. Tu não te moves de ti, uma narrativa tripla de Hilda Hilst. In: DINIZ, Cristiano. Fico 

besta quando me entendem. (Org.). 2. ed. São Paulo: Globo, 2013. p. 55-67. 
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alma. Não aquela morbus animi, nem como você diz, a mors animi, a morte 

da alma. O apaixonado modifica as noções do tempo, da vida, do instante; há 

como que uma dilatação ou contração inteiramente ao outro. 

Talvez o melhor do meu trabalho, quero dizer, o mais satisfatório, seja o nível 

de intensidade que meus personagens atingem. Não foi por acaso que escolhi 

como epigrafe para o meu livro anterior- Ficções- a epigrafe do escritor José 

Luís Mora Fluentes que disse: Intensidade, era apenas isso tudo o que eu sabia 

fazer”. O que eu quero é agarrar o instante e não ficar naquele estado de 

morbidez da alma nem daquela palavra terrível que o filosofo Jankélévitch 

usa: amavissi, a nostalgia profunda d`avoir um jour aime (de ter um dia 

amado). Você vai sempre sentir a nostalgia de ter estado, ter sido, ter amado. 

(HILST apud DINIZ, p. 62). 

 

Ler a ficção de Hilst seria, então, como no ato da paixão, uma imantação que opera na 

organização temporal, mas que não lhe dá uma atemporalidade, e sim uma confluência entre 

passado, presente e futuro, na medida em que imantar dispõe para o tempo o caráter uno, e não 

mais cronologicamente separado. No entanto, ao sentir a ficção, estaria o leitor suspenso, no 

sentido de dar ao tempo o valor do instante, rápido, brusco, mas sedutor e, por vezes, desejável. 

Para a ficção de Hilst, o instante precisa ser contemplado, talvez burilado com mais 

densidade, para que as palavras do narrador deem a latência desejada, a qual Hilst enfatiza como 

o ato de “modificar as noções do tempo” (DINIZ, 2013, p. 62). 

Como define Wolfgang Iser (2002) em O Jogo do Texto, quando salienta sobre a queda 

da representação, relacionando-a com a conexão autor-texto-leitor, discutida em tópico anterior, 

incluiremos suas considerações no que se refere aos jogos do narrar em Hilda Hilst, por 

acreditarmos estarmos sempre nos perdendo dentre as disposições dos jogadores. 

Para Iser (2002), os autores estão dispostos a jogar com seus leitores, para incitar o 

processo de imaginação do público-leitor, conduzindo-os a uma construção do como se fosse o 

mundo real. Nessa perspectiva de jogo, afirma: 

 

Os autores jogam com os leitores e o texto é o campo do jogo. O próprio texto 

é o resultado de um ato intencional pelo qual um autor se refere e intervém em 

um mundo existente, mas conquanto o ato seja intencional, visa a algo que 

ainda não é acessível a consciência. Assim o texto é composto por um mundo 

que ainda há de ser identificado e que é esboçado de modo a incitar o leitor a 

imagina-lo e, por fim, a interpretá-lo (p. 107). 

 

Os preceitos iniciais para compreensão dos jogos determinam como o leitor irá 

proceder frente à ficção que o chama para o texto, e permitem criar em seu leitor uma atmosfera 

sempre conectada com o mundo real, mas sempre a depreender uma postura crítica sobre a 

narrativa em que a ficção poderia ser uma vertente ainda no plano do vir a ser. 
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Assim, direcionamos nosso olhar para a ficção produzida por Hilst e, de imediato, nos 

identificamos com as colocações elencadas, pois, há em Hilst o desejo de transpor as barreiras 

do visível, sempre em busca do mistério do instante escondido na linha que delimita o olhar 

educado para a estrutura do visível, da realidade empírica. 

As obras de Hilst estão imersas na tentativa de induzir o leitor a interpretar e ir além 

do texto, conforme afirma: 

 

O ato de pensar provoca sempre um desgosto na própria pessoa. Começa a 

doer quando você se propõe a traçar seus próprios caminhos[...]. As pessoas 

me perguntam: por que você é tão complexa? Mas não sou eu que sou 

complexa, o ser humano é complexo e não posso fazer uma linguagem fácil 

num contexto difícil. (DINIZ, 2013, p. 105). 

 

A resposta de Hilst começa a delinear sua postura ficcional. Ao nos mostrar seu jogo 

e estratégias, percebemos que estamos a todo tempo sendo solapados por sua trama literária, 

redirecionando nossa visão para que estejamos em comum acordo com o mundo complexo e 

seus desdobramentos. Hilst insiste em mergulhar na existência complexa do mundo, para o qual 

é inegável o uso de uma linguagem ao nível de sua complexidade. 

Resta ao leitor a escolha da leitura, o que corresponde a uma troca, que Hilst salienta 

em entrevista a Nelly Novaes Coelho21: 

 

Ouvinte: Você disse, que quando está escrevendo, é uma defesa sua, uma 

debilidade sua. Quando isso acontece, o que vai ser escrito é para a outra 

pessoa ler. Então tem o outro lado, os leitores. Como é que funciona a censura 

em relação ao leitor. Qual a importância que você dá a esse leitor quando você 

está trabalhando? Isso incomoda, modifica quando você está escrevendo, ou 

não existe essa censura? 

H.H: Eu não penso nunca no leitor, quando estou escrevendo. Se eu pensasse, 

seria ótimo porque estaria sendo vendida. Meu editor fica sempre 

chateadíssimo e diz: ‘Hilda, você não vende nada. É uma coisa horrorosa.’ É 

até gostariam que eu saísse pelo país, falando que nem uma louca, para ficar 

vendendo.  

Penso, às vezes, num leitor ideal, no meu leitor. Porque imagino que ele é mais 

ou menos como eu. Fico contente que seja assim: as pessoas que amam o meu 

trabalho são poucas, mas, também, amam tanto, de maneira tão fervorosa que 

até me assusta. É pouca gente, mas desesperadamente amorosa. (DINIZ, 2013, 

p. 133). 

 

Ao salientar um leitor ideal, a ficcionista Hilda Hilst define seu público e passa a 

mostrar que sabe da existência de seus leitores, contudo, como em aviso, Hilst fala de leitores 

                                                             
21COELHO, Nelly Novaes. Um diálogo com Hilda Hilst. In: DINIZ, Cristiano. Fico besta quando me entendem. 

(Org.). 2. ed. São Paulo: Globo, 2013. p.111-137. 
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fervorosos, que tenham aceitado desorganizar, desvincular, repensar, questionar, ou melhor, ir 

de encontro a qualquer censura.  

               Mesmo sabendo da existência do leitor de Hilda Hilst em 1970, sabe-se que antes era 

difícil encontrar um exemplar de seus livros. Somente após o contrato com a Editora Globo 

surgiu uma enorme gama de leitores e críticos que passaram a publicar interpretações de suas 

ficções. Hilda Hilst conseguiu chegar às estantes das livrarias e chama atenção sua alta de 

vendas, conforme nos conta matéria da SESC/SP22 intitulada “Bela Fera”, em 2005: 

 

Mora Fuentes morou com Hilda em duas fases da Casa do Sol, em Campinas, 

seu lar refúgio. A primeira nos tempos que ele chama de áureos e a segunda 

já nos últimos anos de vida da escritora. E ele conta que o fim serviu, no 

entanto, para desfazer o angustiante mal entendido que resultou no 

desencontro com o público durante tanto tempo. “Assim que começou a ter 

uma distribuição mais próxima do normal, a resposta dos leitores foi 

apaixonante”, observa. Além da reedição de todos os seus livros pela Editora 

Globo, segundo ele, o interesse demonstrado por sua obra estendesse, também, 

aos gabinetes acadêmicos e até à popular internet.  

 

É lícito acreditar que houve uma repentina mudança na mentalidade do leitor brasileiro 

ou seria Hilda Hilst uma escritora que não provocou leituras? Acreditamos que, desde 2001, 

sua obra se expande no mercado com maior facilidade de compra, e o leitor consegue ter acesso 

aos livros com maior facilidade, haja vista as pequenas tiragens, em 1970, terem sido um 

possível motivo para o pouco conhecimento sobre sua obra. 

Notamos o quanto a estrutura da indústria cultural opera sobre o sucesso do escritor, 

sem deixar de salientar que em 1970, ano de publicação de Fluxo-Floema, houve poucas 

propostas editoriais, já que, como comenta Tânia Pellegrini (1999, p. 160) em A Imagem e a 

Letra, a década de 70 contou com poucos estímulos, relacionados à recente repressão em meio 

à ditadura, fazendo com que o investimento fosse resguardado para novos escritores 

estrangeiros. 

Essa postura mercantil não abalou o perfil de escrita de Hilst que, por vezes, 

transformou-a em matéria de ficção, construindo textos em diálogo com os editores e a política 

de escrita que muitos tentavam impor, sempre questionando o processo criativo ou mesmo 

encomendando ficção, como se o escritor fosse um mentor mecânico, e o livro, uma peça a ser 

solicitada e distribuída para uso utilitário do lar. 

                                                             
22  SESC. Bela Fera. Disponível em: 

 <http://www.sescsp.org.br/online/artigo/2683_BELA+FERA#/tagcloud=lista>. Acesso em 15 nov. 2016. 
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 Para melhor enfatizar o pensamento de Hilda Hilst a respeito dos editores, convém 

contemplar costumes salientados em uma de suas crônicas, “Por quê, hein?”:  

 

Se você quiser ser compreendido, fale sempre através de parábolas. As 

pessoas, em geral, adoram não compreender. Isso não quer dizer que vão ler 

teu livro se ele for incompreensível. Mas hão de comprá-lo. É bonito ter em 

casa alguma coisa que não se compreenda. Experimente. Dê uma de Deleuze, 

Guattari e Michaux. Mande fazer a tal mesa esquizofrênica. Uma mesa onde 

ninguém possa escrever nem colocar coisa alguma sobre ela, feita de tal jeito 

que tudo escorregue ou se quebre. Pode ter certeza que todos vão adorar. 

(HILST, 2006, p. 26). 

 

Nesse não compreender e, ainda assim, possuir, esteve imersa a comercialização do 

livro. Entre comprar, ler e sentir parece haver um intenso abismo que corresponde a uma parcela 

do público-leitor, que, nesse caso, passa a ser apenas consumidor. Torna-se compreensível o 

leitor ideal, antes salientado por Hilst, ser uma categoria à parte do que convencionalmente 

pressupõem as estatísticas de venda. 

O teórico Silviano Santiago (2002) propõe, em Nas Malhas da Letra, um capítulo 

dedicado à comercialização do livro intitulado “Prosa literária no Brasil Atual”, e explica como 

se deu a impressa no período ditatorial: 

 

Como a relação entre editor e autor já não podem ser tão amigáveis como 

antigamente, visto que um dos elementos deixou de fazer concessões e agora 

luta por equilíbrio contratual, impõe-se a presença de um parceiro, um agente 

incomum para aliviar os conflitos: o agente literário. No jogo da oferta e da 

procura ele leiloa a futura mercadoria, entregando-a a quem der mais, e retira 

da relação editor/autor a mágica dos encantamentos e seduções pessoais. Este 

terceiro elemento será tanto mais convincente no seu papel quanto mais abrir as 

portas da indústria e do mercado estrangeiro ao livro nosso. É pelo alargamento 

do mercado interno e externo que, economicamente, o escritor brasileiro poderá 

chegar ao regime de tempo integral. Finalmente, bons autores são os que 

vendem aqui e lá fora, diz o bom senso mercantilista (p. 29). 

 

A mercantilização do livro insere o escritor em uma expectativa de público-leitor, ou 

seja, que ele seja vendável a qualquer categoria de leitor, todavia, o bom senso mercantilista 

elege uma atividade alienante para os escritores que dedicam seu tempo a construir uma obra 

com sua marca de autor. O texto ficcional, no período contextual escrito por Silviano Santiago, 

contemplava a estratégia lucrativa que desse à editora a certeza do retorno financeiro. Utilizam-

se, então, mecanismos de percepção social que supõem qual literatura poderia ser 

expansivamente vendável.  
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Quem lê Hilda Hilst, na contemporaneidade, não costuma ser um silencioso leitor, 

pois, não encontrará na ficção da escritora uma obrigatoriedade da leitura ou uma confortável 

narração, mas, irá ao encontro da autora a partir de seu desejo de compactuar com aquela 

matéria narrada, interessado em participar de um pacto ficcional que se inicia quando o leitor 

empírico cede lugar ao leitor modelo, salientado por Umberto Eco (1994) em Seis passeios pelo 

bosque da ficção (1994): 

 

Um leitor modelo de uma história, não é um leitor empírico. O leitor empírico 

é você, eu todos nós, quando lemos um texto. Os leitores empíricos podem ler 

de várias formas e não existe lei que determine como devem ler, porque em 

geral utilizam o texto como um receptáculo de suas próprias paixões, as quais 

podem ser exteriores ao texto ou provocada pelo próprio texto. [...] Eu chamo 

de leitor – modelo ─ uma espécie de tipo ideal que o texto não só prevê como 

colaborador, mas ainda procura criar (p. 14-5). 

 

A definição do leitor modelo faz da obra de Hilst um convite ao leitor que ainda 

desconhece seu texto e que esteja disposto a iniciar os jogos do narrar, pois, como havíamos 

afirmado anteriormente, há sempre um jogo do texto a emergir sobre seus leitores.  

Hilda Hilst irá mover todas as certezas do cotidiano organizado do leitor, distorcer para 

compreender, reescrever, repensar e, por vezes, dar ao leitor uma literatura com a capacidade 

de ir ao máximo de sua capacidade de questionar e pensar a si próprio como parte das 

engrenagens que movem a máquina social, tomando distância dela para compreender o 

movimento percussor de um ato liberto. 

Há, nesse distanciamento, o que conhecemos por jogo, e, na ficção de Hilst, convém 

chamar de jogos do narrar. Utilizando as definições de Iser (2002) para exemplificar sua 

estética, acrescentamos que há, em primeira instância, o confronto de ideias, e, a partir desse 

confronto, concebe-se o movimento de aproximação e distanciamento do discurso, para 

encontrar-se com as múltiplas experimentações narrativas. 

Encontramos essa multiplicidade na organização dos personagens que estão sempre 

em trio, movidos de acordo com o interesse narrativo, dando ao leitor a percepção de apenas 

um de seus personagens, como se eles houvessem se metamorfoseado em apenas um. 

             Acreditar na ficção de Hilda Hilst é o principal aspecto para que o leitor tenha em mente 

uma construção do que será a realidade desejada pelos “narradores de papel”23 no decorrer da 

narrativa. Trata-se de compreender as expectativas ficcionais de Hilst e, com seu narrador-

                                                             
23  TACCA, Oscar. O narrador. In: ______. As vozes do romance. Portugal: Almeidina, 1978.  
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personagem, caminhar para um movimento de perguntas que resultarão em mais perguntas e 

não em respostas, ficando o leitor livre para ponderar sua interpretação sobre o texto lido. 
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2 HILDA HILST: (IM)POSSIBILIDADE DOS TEXTOS NARRATIVOS 

 

 

Quando me perguntam porque escrevo dessa forma que as 

pessoas não entendem, e porque é tão complexo tudo, 

então eu digo, mas, meu Deus, é o processo da vida que é 

tão complexo! Eu não saberia simplificar esse processo 

para ser mais compreensível, é o meu próprio 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! De 

repente, você vai encher um cálice e tudo se esparrama, cai 

em você, você se suja, e não dá pra fazer um esquema 

bonito, agradável, simpático. (HISLT, 2013, p.88).  

 

 

2.1 “FLUXO”:  O LABORATÓRIO DO NARRADOR 

 

Estar na primeira tessitura de uma narrativa, a convite do narrador-personagem Ruiska, 

corresponde a adentrar no movimento do texto “Fluxo”. É como uma partitura esse caminho de 

palavras no primeiro texto da obra Fluxo-Floema. Notamos, no primeiro parágrafo do texto em 

análise, uma sutileza expressa nas primeiras linhas que iniciam nossa leitura, em diálogo com 

o narrador-personagem e, possivelmente, com seu editor: “Calma, Calma, também tudo não é 

assim, escuridão e morte.” (HILST, 2013, p. 19). 

No entanto, logo surge um questionamento, nesse instante de tamanha leveza 

expressada no texto: Quem está narrando? O narrador e o personagem travam uma discussão, 

mas não se apresentam ao leitor. As últimas palavras da citação intentam transgredir o momento 

de calmaria, e, se por um instante acreditou-se no conforto dessas palavras, deve-se aqui 

adiantar estarmos sendo acalmados pelo editor e confrontados pelo narrador-personagem 

Ruiska, ao questionar: “Não é assim?” (HILST, 2013, p. 19). A pergunta insinua uma possível 

contradição, e ficamos à mercê de mais pistas sobre tal mistério. 

Logo somos expostos a uma pequena estrutura fabular, para introduzir posturas que, 

variavelmente, poderão ser usuais no decorrer do texto, mas que não competem ao início 

propriamente dito do que se constitui como enredo do texto “Fluxo”. 

A pequena estrutura fabular, sob a voz de Ruiska, conta: 

 

Uma vez um menininho foi colher crisântemos perto da fonte, numa manhã 

de sol. Crisântemos? É, esses polpudos amarelos. Perto da fonte havia um rio 
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escuro, dentro do rio havia um bicho medonho. Aí o menininho viu um 

crisântemo partido, falou ai, o pobrezinho está se quebrando todo, ai caiu 

dentro da fonte, ai vai andando pro rio, ai ai ai caiu no rio, vou rezar, ele vem 

até a margem, aí eu pego ele. Acontece que o bicho medonho estava espiando 

e pensou oi, o menininho vai pegar o crisântemo, oi que bom vai cair dentro 

da fonte, oi ainda não caiu, oi vem andando pro rio, oi que bom bom vou matar 

minha fome, oi é agora, eu vou rezar e o menininho vem pra minha boca. Oi 

veio. Mastigo, Mastigo (HILST, 2003, p. 19). 

 

Para que se dê o fluxo de palavras, o ato acelerado da leitura nesse fragmento se faz 

necessário, e o texto começa a ganhar intensidades movediças. Entre a calma e os instantes de 

tensão, estão os primeiros rompantes da estrutura laboral a ser lapidada por Ruiska. Ao 

reverberar a ânsia na voz a narrar, entre o menino à espera do crisântemo e, ao mesmo tempo, 

à espera da queda no lago, ou ainda o desejo da fome do bicho medonho, se fazem preces em 

concomitância para ambos os lados. 

O menininho caiu e o bicho medonho o mastigou. Ambos os lados esperavam e 

espreitavam a coisa desejada. Mas é certo que a narração possui o intuito da experimentação, 

mesmo que essa se faça de maneira arriscada. Seria então um aviso ao que estará prestes a se 

formar com essa narração? Sim, acreditamos nesse aviso, e teremos para essa narração três 

opções que demandam acalmar a intensidade da leitura, e as sensações alteradas através da 

pequena narração sobre o menininho, o bicho medonho e o crisântemo. 

As opções serão aqui contempladas para que o leitor sinta-se convidado a escolher, e 

não a introduzir-se de maneira ríspida: 

 

Mas pensa, se você é o bicho medonho, você só tem que esperar menininhos 

nas margens do teu rio e devora-los, se você é o crisântemo polpudo e amarelo, 

você só pode esperar ser colhido, se você é o menininho, você tem que ir 

sempre à procura do crisântemo e correr o risco. De ser devorado. Oi ai. Não 

tem salvação. (HILST, 2003, p. 20). 

 

Há uma mudança na intensidade da voz a narrar. Estamos em mais um momento em 

que a narração desacelera a voz do narrador, e somos imbuídos a pensar nas aporias instauradas, 

pois, todas demarcam a não salvação, contudo, as escolhas remetem à necessidade da calma.  

Em Seis passeios pelo Bosque da Ficção, Umberto Eco (1999, p. 55) nos apresenta o 

texto ficcional como uma máquina preguiçosa, em cujo labor o leitor sempre estará tencionando 

a leitura, como um voluntário do texto ao trabalhar sobre a velocidade, repetição e intensidade. 

Torna-se interessante, então, a sequência na fala do editor: “Calma vai chupando teu 

pirulito” (HILST, 2003, p. 20). O pirulito que chupa Ruiska termina sendo engolido por 

completo ao final da conversa com o editor: “Engulo o pirulito. Ele me olha e diz: você engoliu 
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o pirulito. Eu digo não faz mal, capitão, o uc é uma saída para tudo.” (HILST, 2003, p. 21). 

Como uma sutil experiência do ato de chupar um pirulito, este é permeado por uma repetição e 

descompromissada degustação. De certa maneira, tem-se o desejo de extrair todo o sabor, todo 

o doce, e dele não restará sequer o palito que o emoldurava como uma estrutura densa e contida, 

mas, carregado de uma intensão, o pirulito sugere aqui a impaciência e a artimanha do narrador, 

que certamente não será um escritor censurável por seu editor.  

                 Ao aceitar fazer parte desse laboratório de experimentações, acreditamos nos modos 

de interação com as três possíveis propostas elencadas por “Fluxo”, em que o leitor poderia 

esperar ser devassado pelo narrador, perscrutar esse narrador ou esperar que o mesmo se faça 

visível. No entanto, em qualquer uma das possibilidades, o leitor estaria a encaminhar-se para 

o percurso de experimentações que constitui “Fluxo”. 

A partir das possibilidades de adentrar na narração de Ruiska, faz-se necessário 

apresentá-lo devidamente, pois ainda não sabemos nada a seu respeito. Foram aqui adiantadas 

as informações sobre esse narrador-personagem da história, para que ficasse compreensível ao 

leitor, todavia o narrador-personagem Ruiska só se define no decorrer das indagações que nos 

vão introduzindo ao texto. 

 Acreditamos que Ruiska busca atrasar a real história que pretende contar, dando ao 

texto certa tensão e curiosidade que serão abarcados pelo narrador. Para tanto, convém aceitar 

o que diz Umberto Eco (1999): 

 

Em toda obra de ficção, o texto emite sinais de suspense, quase como se o 

discurso se tornasse mais lento ou até parasse, e como o escritor estivesse 

sugerindo “agora tente você continuar...[...] Mas os textos nem sempre são tão 

maldosos e, em geral, tendem a conceder ao leitor o prazer de fazer uma 

previsão que se revelará correta (p. 56). 

 

Os sinais emitidos no texto que são mencionados por Eco estão dispostos em “Fluxo” 

através da entonação na voz do narrador-personagem. Nessa troca de instante de fala entre 

narrador e personagens, encontramos o cerne da narração através do ato previsível salientado 

por Eco, pois, no momento de exploração da leitura, sentimos a mudança no ritmo da voz que 

nos acompanhava, e começamos a notar a presença de mais um participante na narração. 

Mesmo não sendo este o narrador-personagem Ruiska, ainda assim toma para si a narração 

direta e, como em um ato passível, se submete a constantes trocas na recorrência das vozes dos 

personagens.  

É nessa troca de vozes que encontramos uma grande semelhança com a escrita teatral 

(1966 – 1969) de Hilst. Costumeiramente, o narrador da ficção direciona e maneja a leitura, 
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mas, na escrita teatral, não existe a entidade do narrador dentro do texto. Dessa maneira, 

evidenciamos um encontro de gêneros literários, que quebram a noção categórica das 

especificidades proeminentes ao estilo do texto ficcional. 

Já estamos imersos nas leis do pacto ficcional, como define Eco (1999, p. 81): 

“Aceitamos o acordo ficcional e fingimos que o que é narrado de fato aconteceu.” Assim, nessa 

laboral estrutura do narrar, trataremos de um grande ponto a ser fonte de indagações, como diz 

Ruiska: “Eu preciso escrever, eu só sei escrever as coisas de dentro, e essas coisas de dentro 

são complicadíssimas mas são... são as coisas de dentro” (HILST, 2003, p. 20). Notamos ser 

um narrador-personagem e também escritor, com um conflito no processo de criação de suas 

poesias, cobrado a desenvolver um trabalho que foge ao que acredita ser o ponto crucial de suas 

pretensões como escritor. 

Escrever as coisas de dentro, em “Fluxo”, torna-se a grande preocupação de Ruiska, e 

essa necessidade, parece inviável aos olhos do editor, que estará a acompanhar todos os 

desdobramentos da narração. Há uma exigência de mercado editorial, seguido de uma 

insatisfação e falta de inspiração para o que seria uma literatura acessível. 

Dentre as exigências do editor, o narrador-personagem Ruiska menciona:  

 

E aí vem o cornudo e diz: como é que é, meu velho, anda logo, não começa a 

fantasiar, não começa a escrever o de dentro das planícies que isso não 

interessa nada, você agora vai ficar riquinho e obedecer, não invente 

problemas. (HILST, 2003, p. 20). 

 

É nessa obrigatoriedade da escrita que se iniciam todos os desdobramentos do texto 

“Fluxo”. Sobre a não aceitação das coisas de dentro, relacionada à necessidade de Ruiska de 

expressar-se utilizando uma escrita voltada para o estudo do “homem em sua totalidade” 

(HILST, 2003, p. 29), não é essa uma expectativa desejável ao editor, que confere um ato de 

bondade na seguinte exigência: “É para teu bem que te pedimos novelinhas amenas, novelinhas 

para ler no bonde, no carro, no avião, no módulo, na capsula” (HILST, 2003, p. 31). 

Todas as inadequações do conteúdo poético apresentado por Ruiska estão imersas no 

ato contínuo de complexidade do ser humano em relação a si e ao outro. Assim, sua literatura 

torna-se desconfortável aos olhos do editor (nomeado de cornudo, em “Fluxo”), que, para o 

livro, detém o conceito de objeto lucrativo. 

Já sabemos que “Fluxo” é narrado por um narrador-personagem escritor de poesias em 

um difícil diálogo com seu editor, alimentando a respeito deste uma incompreensão e verdadeira 

repulsa. Sabemos ainda das leis fabulares que regem os primeiros passos para essa narrativa, e 
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agora resta-nos conhecer outros personagens da família de Ruiska: “Para não perder tempo, 

devo dizer que minha mulher se chama Ruisis e meu filho se chama Rukah. Não me percam de 

vista, por favor.” (HILST, 2003, p. 24). 

Ruiska dá atenção ao fato de, possivelmente, perdê-lo de vista, tamanha a semelhança 

entre os nomes da esposa e o de seu filho. A semelhança parece convergir para um 

desdobramento entre os nomes dos personagens, talvez uma flexão entre a primeira sílaba que, 

se torna ponto comum entre todos os outros nomes, dando um tom cacofônico à leitura. 

No decorrer da narração, Ruiska sempre se mostra preso ao seu escritório e costuma 

falar da grande porta de ferro que o separa do resto da casa, lugar em que faz suas ficções. Para 

Ruisis, sua esposa, ele parece rejuvenescer-se sempre que de lá retorna.  

Certa vez, o narrador Ruiska confirmou à esposa que se lembraria de dar o remédio ao 

seu filho Rukah, que sofre de encefalite, pois, caso não se lembrasse, o filho não resistiria. No 

entanto, a tríade foi desfeita quando Ruiska mais uma vez se trancou no escritório, esquecendo-

se de dar o remédio ou explicar o lugar em que estava guardado o dinheiro para comprar o 

remédio de Rukah: 

 

Ela diz: Ruiska, o nosso filho morreu. Morreu? Tão depressa? Ela diz: Você 

usou a mesóclise não foi? Sim. Ela diz: bati na porta feito louca, disquei para 

o telefone interno. Ah. Onde é que ele está? Ela não me responde, apenas olha 

para o belíssimo pátio de pedras perfeitas. Rukah está deitado no seu 

minúsculo caixão doirado. Castiçais de bronze, de prata, de lata. No centro do 

pátio de pedras perfeitas. Que harmonia. Eu sempre disse Ruisis que não 

devíamos ter filhos. Que fatalmente morreriam. Não sei de encefalite de tédio, 

não sei. Ruiska, por que você inventou esse filho? E porque resolveu mata-lo 

tão depressa? (HILST, 2003, p. 28). 

 

A narração da morte de Rukah demonstra um distanciamento, uma frieza dos termos, 

uma exaltação dos objetos ao seu redor, mas não a dor em si, costumeira ao que ocorre na perda 

de um filho. Parece que a arrumação do pátio pede mais atenção que a latência instaurada pela 

morte. A imagem narrada assemelha-se a um fato confortável, mesmo contando com a efusiva 

constância da morte. Entretanto, ainda assim, haveremos de ponderar que há diversas maneiras 

de encarar a morte, sendo ela uma sutil passagem ou uma torrencial dor. 

Sobre a dor elevada pelo luto cultural, Philippe Ariès (2012) em História da Morte no 

Ocidente discorre:  

 

Hoje, a necessidade milenar do luto, mais ou menos espontâneo ou imposto 

segundo épocas, sucedeu, em meados do século XX, sua interdição. Durante 

o espaço de uma geração a situação foi invertida: o que era comandado pela 
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consciência individual ou pela vontade geral, é a partir de então proibido; o 

que era proibido é hoje recomendado. Não convém mais mostrar seu próprio 

sofrimento e nem mesmo demonstrar o estar sentindo (p. 233). 

 

A reflexão de Philippe Ariès nos remete ao século XX, e insere nele uma reformulação 

das sensações referentes ao luto, como se fosse proibido o ato de expressar a dor como 

correlacionada à morte. O sentimento estaria restringido ao ato solitário e não ao coletivo, 

espaço em que se reverberam apenas extravagâncias da felicidade. 

Mas é certo que, mesmo sob essa ânsia por felicidade, a narrativa se faz de forma 

rígida, ao trocar valores do humano pela extravagância material do espaço. No decorrer na 

narração, Ruiska afirma o fato de não ter almejado filhos e ainda salienta: 

 

Os laços da carne me chateiam. São laços rubros, sumarentos, são laços feitos 

de gordura, laços gordos de carne.  O galo está cantando, o carneiro está 

balindo, a vaca está mugindo, Ruisis está chorando e meu filho está deitado 

mudo, no seu pequeno caixão, no centro do pátio de pedras perfeitas. Vou a 

cozinha, tomo um copo d´agua, como um pedaço de bolo, quero dizer mastigo 

um pedaço de bolo, não que eu esteja comemorando, apenas mastigo um 

pedaço de bolo, pedaço de bolo que o meu filho gostaria de mastigar, mastigo 

por ele e olhem comemoro sim, comemoro essa pequena vida que ele tão 

perfeito exauria-se, de tão perfeita. (HILST, 2003, p. 29). 

 

Ruiska hesita em dizer que comemora a morte do filho, mas, aos poucos, parece 

admitir sua alegria. Sabe-se que é comum ao ato fúnebre, sentimentos relacionados a 

melancolia, a saudade, a tristeza. No entanto, a dor da morte ganha dimensões de um tom 

malvado ao narrar, mas, que ainda assim é passível de compreensão quando pensado em um 

círculo natural, no qual a morte também se torna perfeição. 

Oportunamente, falaremos sobre o futuro do presente, a mesóclise, em que Ruiska 

transitou: “A mesóclise é como uma cólica no meio do discurso: vem sempre. E não é só isso, 

a mesóclise vem e você fica parado diante dela, pensando nela, besta olhando pra ela. Leva 

muito tempo pra gente se recompor” (HILST, 2003, p. 25).  

A mesóclise cria um estado de bifurcação temporal, um espaço de não realização do 

ato em si, mas de programação dele. Assim pensando, retomamos nossas indagações sobre o 

contemporâneo, ao contemplarmos a estrutura, mais uma vez, posta a uma fratura. 

Na mesóclise, encontramos o espaço da previsão, antes analisado na primeira seção 

desta dissertação, em que definimos o ser contemporâneo através das leituras de Giorgio 

Agamben (2009, p. 59), a partir da viabilidade de enxergar um maior horizonte de 

possibilidades quando se faz o movimento da discronia.  
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Mensuramos ainda sobre o fato de a fratura do tempo estar imersa nos modos de narrar 

em Fluxo-Floema, ao sugerirmos que o narrador (criação do autor empírico) opera sobre a 

bifurcação desse tempo, e, nesse caso específico, Ruiska nos conta: “Preferia calar, mas vou 

dizer que é preciso descobrir o tempo, se descobrirem o tempo vão ver que é facílimo ter uma 

claraboia e um poço, que as coisas de fora e as coisas de dentro ficam transitáveis” (HILST, 

2003, p. 38). 

O termo transitável ajusta nossas indagações, para compreendermos o laboratório do 

narrador que, em “Fluxo”, acreditemos começar a constituir-se. A citação fala sobre a claraboia 

e o poço na narração de Ruiska. Dessa maneira, precisaremos retomar algumas concepções já 

enfatizadas anteriormente, para que possamos rememorar como atua o narrador em “Fluxo”. 

Os rumos da narração começam a buscar outras saídas, para incluir novamente a 

estrutura tripla dos personagens que competem a todos os textos da obra em geral. Como uma 

das propostas deste texto, quando interpretada a fábula inicial, esteve o ato de perscrutar o 

narrador-personagem. A essa possibilidade nos agarraremos, em relação às transgressões que 

estarão atuando sob o imaginário. 

Ruiska cria um anão como desdobramento de si, desde a morte de seu filho Rukah. 

Acreditamos na força da transgressão dos limites referenciais reais como base para 

compreender a façanha de Ruiska e seu anão, em que se narra o tubo do telescópio de Ruiska 

como origem do anão, em que as extremidades do telescópio referenciam o poço e claraboia. 

Convém referenciarmos o momento em que Ruiska encontra-se com o anão: 

 

[...] abro a porta de aço com minha chave Yale, sento na cadeira alta de 

madeira, olho para minha mesa enorme, para o poço, para a claraboia, para o 

telescópio e para o anão. Agora é que é, minha gente, eu não lhes falei do 

anão. Não falei porque o anão apareceu depois da morte de meu filho[...] Oh, 

o anão. A primeira vez que eu o senti ao meu lado, apenas senti, não vi, a 

última vez, isto é, três dias depois da morte do meu filho... três dias? Três mil 

dias? Enfim, uma noite eu estava usando o meu fino telescópio, a noite estava 

fria, a noite estava muito clara e eu estava, oh, tão contente de poder usar meu 

fino telescópio[...] Quando senti um puxão nos meus fundilhos da minha calça 

flanelinha cor de caramelo. Ou estava com uma batina? Bom, não sei, pensei 

outra vez meu Deus, pensei: Deve ser Rukah. Mas Rukah havia morrido e 

senti muito medo, senti um medo horrível do meu filho morto (HILST, 2013, 

p. 33-4). 

 

Começaremos a destrinchar as artimanhas narrativas de Ruiska desde o uso do 

telescópio, momento em que notamos desenrolar todo o desdobramento do anão, pois Ruiska 

olha para as estrelas e narra a presença de mais alguém, todavia, ainda não supõe quem seja. É-
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nos narrado o período em que o anão surge no texto e, nesse momento, compreendemos a tríade 

refeita: Ruisis, Ruiska e o anão. 

Como se houvesse um recomeço do texto, Ruiska recupera a estrutura narrativa e inicia 

o que antes fazia com sua esposa Ruisis e com o filho Rukah: endereçava-lhes uma série de 

questionamentos, mas não compactuava com os direcionamentos avaliados por ambos. Apenas 

os escutava, como se quisesse ouvir o ressoar da sua própria voz, e então surgia do interior de 

si uma resposta sobre a já respondida questão analisada por Ruisis e Rukah. 

Mesmo se tratando de uma tríade, notamos a perspectiva circular a movimentar os 

acontecimentos no decorrer do texto. Há um retorno às histórias contadas por Ruisis, e a 

presença do filho – mesmo não o sendo – todos envoltos na mesma problemática inicial: A 

produção do texto para o editor. 

Ao pensarmos nessa repetição que trata as novas competências do texto de maneira 

circular, não deixamos de lado o que acrescenta Wolfgang Iser (2013 p. 295-6) quando comenta 

sobre a relação entre fictício e imaginário. Iser acredita que o imaginário não se dispõe no texto 

ficcional apenas como uma faculdade ou ato imaginário, mas, distante de uma intencionalidade, 

o imaginário precisa ser tensionado a surgir através de motivações externas que o façam 

emergir, tornando-o imantado e transitório. 

Para melhor definir o caráter transitório e imantado, pensaremos nas definições de Iser 

quanto ao imaginário motivado pelo aspecto jogo. A escolha do jogo aqui se faz mais uma vez 

presente por acreditarmos estar o leitor ao jogar com o narrador-personagem Ruiska. Assim, 

Iser (Idem, p. 296) propõe: “o jogo surge de uma ativação do imaginário orientada por 

finalidades, ele se torna ao mesmo tempo o lugar onde transcorrem as interações mais diferentes 

do imaginário com suas instancias mobilizadoras”.  

No entanto, o imaginário estará, apenas em parte, assemelhando-se ao produto e ao 

pré-requisito de sua ativação, pois, o imaginário não opera sob independência, e sim por força 

de uma ativação exterior. 

Desse modo, seguiremos nossa análise, ao contemplarmos a experimentação de um 

monólogo, em meio ao que antes contemplávamos, em parte, como fluxo de consciência. 

Ruiska, ao trancar-se no quarto, consegue transgredir o que acreditamos desdobrar-se nos atos 

de fingir, o qual, de modo a incitar uma repetição da linguagem, irá extrapolar o uso das 

referências reais, para assim ativar o imaginário através do que acreditamos ser um dos modos 

de jogar no texto ficcional de Hilda Hilst. 

O movimento do vaivém presente no jogo se faz presente em “Fluxo” quando, ao 

buscar refazer a tríplice estrutura de seus personagens, Ruiska cria o anão, mas, distante de 
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Ruisis, consegue, além do anão, desdobrar-se na personagem Palavrarara, que participara do 

diálogo em torno da experiência no tubo do telescópio. 

O anão (desdobramento de Ruiska) pede para que Ruiska extrapole o ato 

interpretativo, como se estivesse a contemplar várias possibilidades sobre o som de uma flauta 

e, nesse ato de ir além do visível, surge Palavrarara: 

 

Ai anão tenho que escrever o que o homem propõe, ai não sei, aiaiaiai. 

Pensemos. Começa a descrever a coisa como se a coisa fosse uma flauta. 

Vários sons? Sim, Ruiska, distorce o tubo, cria uma teoria: tubo sonoro, 

sublime, raro. Raro? Bem, Ruiska, digamos, tudo de dúplice função. Hein? 

Bem, Ruiska então é melhor assim: tubo abissal, em muitos pequenino, 

noutros canal. Vamos, vamos anão. Tubo sagrado. Hein? Porque expele a tua 

matéria deletéria. Sim, sim. Tubo espectral. Por quê? Escuro, Ruiska, escuro. 

Evidente anão. Ó tubo, ó tubinho, ó tubão. Não sei mais o que dizer mas pensa 

Ruiska, se pensasses num tratado de escatologia comparada? Não. E se. Eis-

me aqui. Falaste anão? Não. Não ouviste? Não. Presta atenção. Eram três 

tartaruguinhas de carapaça luzidia, as patinhas plúmbeas, as cabeças oblongas. 

Que palavras são essas, anão? Ouvistes afinal? Sim, Ruiska, serão alvíssaras? 

Presta atenção. [...] Meu Deus, quem é essa que assim fala? Ruiska meu nome 

é Palavrarara (HILST, 2003, p. 55). 

 

Ruiska, nosso narrador-personagem escritor, ainda está dentro do quarto, preso, 

dialogando com o que acreditamos ser desdobramentos de si. Estratégias dialógicas buscam 

organizar o pensamento através de perguntas, feitas ao que vem a ser o reflexo de si mesmo. 

Tudo emerge a partir da estrutura do tubo, como ponto para que se faça possível a poesia para 

o editor. Notamos que o anão torna-se o lado conselheiro de Ruiska, a quem são direcionadas 

as perguntas e por quem são contempladas as ansiedades da escrita. 

A velocidade da escrita tona-se menor nas várias intervenções feitas pelo anão, para 

que ambos pensem juntos: “Pensemos” (HILST, 2003, p. 55). Mas Ruiska sente falta de algo e 

começa a desejar em emergência essa falta, na voz de Palavrarara, que surge como o lado 

feminino de Ruiska e que o faz pensar em retornar ao lar, destrancar-se do escritório, ouvir 

Ruisis, lembrar-se das histórias por ela contadas, sair do poço em direção à claraboia. 

A estrutura do tubo faz com que o poço, simbolicamente, seja a estrutura interna de 

Ruiska, que estará sempre permeada pelo anão (com dons literários); e a Palavrarara (receptária 

das referências literárias de Ruiska), que está contida na claraboia. De maneira refratária, 

entendemos que houve um monólogo direto apresentado por Ruiska no momento em que o 

olhar de Ruiska direciona-se para contemplar o tubo do telescópio, analisando o céu e as estrelas 

que o compõem. Assim, citaremos:  

 



60 
 

O espírito de Rukah? Que excitante poderia ser, pensei me cagando de medo, 

e resmunguei: mais um, mais um aqui neste escritório, oh, já não bastam os 

que me visitam e me cospem na cara e falam do incognoscível? Já não basta? 

Gritei olhando para a estrela anã. É duro, é duro ser constantemente invadido, 

nem com porta de aço não adianta, eles se fazem, se materializam. (HILST, 

2003, p. 34). 

 

No monólogo, encontramos os pensamentos do personagem de forma direta, 

expandindo-se através de possíveis ações que gostaria de elucidar, formando estratégias 

mentais, confabulações, angústias e medo.  

Há pouco referenciamos o monólogo que Ruiska experimentou, e entende-se essa 

estrutura, como afirmou Lígia Chiappini Moraes Leite (2003, p. 67), em O Foco narrativo, 

como um aprofundamento da articulação mental, operando sobre uma profunda investigação 

da mente ao enveredar por um fluxo ininterrupto de pensamentos, resultando em frágeis nexos 

lógicos quando expressada na linguagem. 

A lógica do monólogo desliza para a estrutura dialógica entre Ruiska, Palavrararara e 

o anão, assemelhando-se a uma estrutura risível, em que travam um percurso de contrários 

dentro do espaço da narrativa e encontram-se com outros seres que possivelmente moram no 

poço e na claraboia. 

 O anão encontra-se com uma serpente, com a qual surge mais uma estrutura fabular 

dentro de “Fluxo”, para que se possam contar as peripécias de sua viagem: “Velho Ruiska... 

encontrei a serpente... era de prata esverdeada e... boa essa goiaba. E enrabou-me. Hein? Pois 

foi.” (HILST, 2003, p. 60). A história que estará prestes a ser contada pelo anão24, de maneira 

ríspida, narra como se deu o período em que a serpente esteve a ele unido no poço. 

A narração parece chegar ao fim quando a serpente morre, ou melhor, “desaba 

esfarinhada.” (HILST, 2003, p. 62). No entanto, o anão continua a narração para acrescentar o 

caso do porco espinho no momento em que se alimentava de um pássaro. O anão esteve a 

compartilhar do alimento com o porco, todavia, no instante de degustação, a ave cantou: 

“Quando devoras a minha cabeça que só canta e olha, devoras o olhar do outro, rico e limpo 

sobre as coisas, ou pensas que devoras o mais fundo de ti, esse que quer sair em canto e não 

consegue porque o teu corpo trava” (HILST, 2003, p. 62). 

O pássaro reclamava não a ação de devoração em si, mas a intencionalidade do 

devorador, a quem estava endereçado o ato de destruir e, ao mesmo tempo, alimentar-se do 

destruído. Ainda assim, o anão continuou a comer, sem demais reflexões sobre o canto do 

                                                             
24 O termo “serpente” como objeto direto do verbo “encontrei” na oração acompanhada do artigo determinante “a” 

sugere ser uma serpente específica, talvez já conhecida por Ruiska e seu desdobramento, o anão. 
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pássaro, contudo, no deleite após o alimento, como uma repulsa inoportuna, o pássaro se 

recompôs e pôs-se para fora da barriga, tanto do anão, quanto do seu desdobramento porco-

espinho. 

Torna-se curioso lembrar o enigma da esfinge grega da cidade de Tebas, que 

questionava os viajantes com o seguinte enigma: “Decifra-me ou te devoro: Que criatura tem 

quatro pés de manhã, dois ao meio-dia e três ao anoitecer?”25. A semelhança parece estar 

presente na construção da oração entoada pela ave, fazendo-nos acreditar que a esfinge grega, 

com sua mítica busca pela resposta correta, está em “Fluxo” de maneira intertextual, já que 

ambas provocam interesse na competência da resposta como única forma de resistir. 

Em igual constância, Ruiska irá contar as aventuras aéreas que participou ao lado de 

um gavião até pousar em uma pedra: “Como vai amigo gavião? Falastes? Pergunto se vais bem, 

se tens o que comer, se amas a vida, amas? Que conversa, os meus adentros já estão 

complicados sem a fala e tu me vens com perguntas.” (HILST, 2003, p. 58). Ruiska sugere estar 

sobrevoando a superfície da claraboia, e toda a sua geometria territorial dos céus, e, ainda assim, 

buscando encontrar-se com Palavrararara (desdobramento feminino) que tão cedo se despediu. 

Convém contar que Palavrarara foi vista pelo gavião, mas, ao falar dela com Ruiska, 

entrou em pânico ao lembrar sua passagem a cavalo, em que insistia em ser um palafrén (espécie 

domesticada do cavalo para passeios de moças) e, em violência, decepou as pernas do gavião. 

Para melhor compreendermos o diálogo entre ambos, citaremos o fragmento: 

 

Desde esse dia, homem, tenho medo de quem fala e tu tens cara de escriba, 

ah, tenho medo de quem fala e tu tens cara de escriba, há não me engano, e 

quem escreve é filho de Palavrarara. Qual filho, gavião, me torço inteiro para 

essas donas mães do glossário e da gramática, já perdi editor, talvez perca 

mulher com o editor, tudo por amor a língua, entendes? Não, não, gavião, não 

quero mais saber, apesar de que ficou tudo mais difícil, mas conta lá da 

donzela que viste com palafrém cavalo ou que coisa sei lá que viste, donzela 

palafrém, mulher cavalo, conta. (HILST, 2003, p. 59). 

 

A conversa do narrador-personagem Ruiska com seu desdobramento como gavião 

foge à regra de todos os outros diálogos ocorridos aos desdobramentos de Ruiska, a exemplo 

do anão, da serpente, do porco-espinho e da Palavrarara, pois o gavião se nega ao diálogo, 

pretende estar longe de quem almeja encontrar a Palavrarara, sabe dos perigos e da mesma 

postura por ele contemplada como postura antiga, ou ainda: “Os anos passam e você cospe na 

mesma medida.” (HILST, 2003, p. 59). 

                                                             
25 BULFINCH. 2006. p. 128-129. 
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Ainda sobre o diálogo entre Ruiska e o gavião, notamos que a narração começa a dar 

pistas do que estava a incomodar Ruiska. E, de forma inesperada, ele renega ser filho de 

Palavrarara, mesmo sabendo que o gavião já sabia de sua arte como escriba. Essa foi a primeira 

vez que sentimos certo desgosto de Ruiska com a própria arte, que lhe conduz com tamanha 

maestria. 

Acreditamos que o laboratório de “Fluxo” começa a encaminhar-se para um fim, e 

sobre ele precisamos acrescentar certa tendência para um dialogismo, para o qual os 

desdobramentos de Ruiska parecem convergir. Nossa análise esteve até este ponto concentrada 

em Ruiska fora de seu corpo, ou melhor, dividido em partes que estão a divagar entre o poço e 

a claraboia para encontrar Palavrarara. É certo que Ruiska voltará à sua forma contida, nem que 

seja por instantes. 

É chegado o momento do encontro entre Ruiska e o anão. Ambos retornaram da longa 

viagem. No entanto nos valeremos de uma inesperada experimentação, pois seremos guiados 

por um narrador onisciente. Acostumados à presença de um narrador em primeira pessoa, logo 

nota-se o novo tom do narrador onisciente: 

 

Ruiska também olhou, olhou, viajo pelos ares durante muitos dias, durante 

muitas noites, o anão seguiu - lhe os passos, polo oposto, subsolo, até que 

(uma voz fininha) uma tarde quando o sol já não era uma bola e sim uma 

metade (acaba aqui) encontraram-se. Ruiska baixou, o anão emergiu da terra, 

deram-se as mãos, sentaram se sob uma goiabeira de folhas rendilhadas, 

parecem vermes, anão olha só como comem as nervuras, então, então como 

foi teu passeio? (HILST, 2003, p. 60). 

 

A presença do narrador-personagem em primeira pessoa se afasta para que se 

configure o distanciamento característico do narrador onisciente, como se a essa mesma voz, 

um encontro fosse necessário, para mostrar como o próprio Ruiska se tornaria ao ser narrado 

por outro que não ele próprio.  

Mas é só por um pequeno período que Ruiska é narrado e não narrador. Sendo assim, 

logo recupera o tom da narração em primeira pessoa, e segue a mesma proposta que está imersa 

na estrutura narrativa que este, em maior abrangência, repercute no texto ficcional, como 

maneira não de organizar as vozes, mas de colocar em confronto seus momentos de fala. 

Para esse confronto, cabe elencar que estamos contemplando experimentações do 

laboratório de Hilda Hilst, e, nesse momento, incluiremos o que acreditamos contemplar a 

narração da ficcionista: um movimento dialógico de vozes que Bakhtin compreende como 

dialogismo, dando-lhe uma estrutura que se atrela não a um mero diálogo, o qual é feito de 
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maneira não semelhante e nem próxima ao dialogismo, mas na construção do sentido a partir 

da interação de dois enunciados, sejam eles explícitos ou não. 

Trata-se de compreender o texto de Hilst em contato com o sentido que opera sobre os 

enunciados propostos para todos os desdobramentos que se tornaram personagem na narração 

de Ruiska, sempre em ato dialógico, mesmo quando se mostravam direcionados a um 

monólogo. Bakhtin (1988, p.346), em A estética da criação verbal, defende a seguinte 

perspectiva: “Pode se dizer que toda réplica é, por si só monológica (monólogo reduzido ao 

extremo) e que todo monólogo é réplica de um grande diálogo que não se dirige a ninguém e 

não pressupõe resposta.”  

O termo “réplica”, em nossa análise, dialoga com a representação do real dentro do 

texto, e, sobre a estrutura do pensamento bakhtiniano, entende-se que, mesmo no monólogo, 

estaremos imersos na heterogeneidade discursiva, na plural pré-existência de um enunciado 

pronto a ser confrontado com um segundo que, em ato monológico, busca respostas nos vários 

desdobramentos de si. 

A compreensão do texto “Fluxo” ocorre de maneira dialógica, por estar imersa na 

comunicação com o outro, o leitor ou, nas palavras de Bakhtin (1988, p. 356), um destinatário 

com “características variáveis”, mas na reprodução de um sentido amparado pelos enunciados, 

e invariavelmente confrontado com o próprio sistema ideológico desse que ficcionaliza (o 

autor). Sobre o autor recai de certa maneira a expectativa de um terceiro destinatário de postura 

superior, chamado de “superdestinatário”, ao qual Bakhtin propõe que compreenda o texto seja 

em caráter emergencial, isto é, na discronia do tempo histórico, seja em completa responsiva 

com seu tempo.  

Bakhtin (1988) defende que:  

 

O autor nunca pode entregar-se totalmente e entregar toda sua produção verbal 

unicamente à vontade absoluta e definitiva de destinatários atuais ou próximos 

(sabe-se que mesmo os descendentes mais próximos podem enganar-se) e 

sempre pressupõe (com maior ou menor consciência) alguma instancia de 

compreensão responsiva que pode estar situada em diversas direções (p. 356). 

 

A proposta de Bakhtin nos interessa no que se refere ao caráter dialógico com o próprio 

tempo do destinatário, para que esse possa interagir com sua responsiva, incidindo sobre a 

leitura do texto uma maturidade que somente o tempo pensado nessa interpretação, como 

instância quantitativa, recobre com um avanço mental e da percepção de mundo, razão que dá 

ao autor a expectativa de um superdestinatário de caráter avançado ou superior aos destinatários 

de ordem concomitante à recepção do texto.  
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Ao retomarmos o texto “Fluxo”, somos expostos a uma revelação feita pelo anão: 

 

Sim, mas não adianta eu sei desse teu ser que também é o meu, sei que Ruisis 

é também você, e Rukah é o ser a três que também és, inventaste bem, és tão 

só, eu compreendo. Para, não diz que é invenção. Ora, Ruiska, vão saber de 

qualquer jeito. Tenho vergonha, para. (HILST, 2003, p. 64). 

 

O narrador-personagem Ruiska e seu desdobramento em anão nos revelam que Ruiska, 

além de poeta, tem o dom de ficcionista, e esteve a montar uma ficção que englobou todo o 

itinerário do leitor empírico. Buscando, incessantemente, a palavra que havia lhe fugido, a 

Palavrarara, com quem ele criava seus poemas, esteve interagindo com vários desdobramentos 

de si, questionando várias vozes que tinham posturas diferentes, mesmo sendo parte de si 

mesmo. 

Por um lado, percebemos que Ruiska, ao analisar a si próprio com uma simbólica 

proposta de estar a interagir com partes de si, encontrou-se com todas as censuras que operam 

em seu interior. Em seu primeiro desdobramento, para tornar-se três, Ruiska matou por 

displicência Rukah e renegou Ruisis. No segundo momento, em mais um desdobramento, 

duvidou do anão, questionou e perdeu Palavrarara. 

Como afirmou o anão, Ruiska esteve solitário e ficcionalizou uma estrutura que o 

deixasse múltiplo, pois, como reflete Bakhtin (1988, p. 357): “O fato de ser ouvido, por si só 

estabelece uma relação dialógica. A palavra quer ser ouvida, compreendida, respondida e quer, 

por sua vez, responder à resposta, e assim ad infinitum”. 

A palavra, em Bakhtin, necessita em caráter infinito de um destinatário; e, ao interagir 

com a voz narrativa de “Fluxo”, acreditamos que a palavra torna-se um viés de ligação para 

todos os desdobramentos que formaram os personagens de Ruiska. Ao final, ambos narram: 

“Conta de um jeito claro o que pretendes, as palavras existem para... para, bem, para. Parabéns 

anão elucidastes, as palavras enfim, oh [...] Sabes do verme que é cortado em mil pedaços e que 

depois cada pedaço é um verme?” (HILST, 2003, p. 68). 

Como em um ato de dissecar a palavra, o texto torna-se um encontro com as várias 

maneiras de desdobrar essa palavra através da narração, fazendo um movimento flexível na sua 

enunciação, que se torna em uma série de possibilidades criativas para a produção do sentido 

no texto ficcional. 

Assim como afirmamos nesta seção, percorremos o laboratório do narrador-

personagem, no qual contemplamos vários modos de narrar, desde passagens em que o 

monólogo se faz ativo, até pequenas reverberações de especificidades do fluxo de consciência. 

Experimentamos também a narração em primeira pessoa em sua intertextual relação com a 
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escrita teatral, apresentada sem a utilização da estrutura dinâmica que distribui 

compassadamente as vozes que estariam interagindo no decorrer do texto (discurso indireto), 

ou a estrutura gramatical (dois pontos e travessões) que especifica a fala de cada personagem 

em um discurso direto. Logo, nos despedimos das experimentações até aqui propostas para 

iniciarmos as metamorfoses de “O Unicórnio” e seu modo de narrar. 

 

 

2.2 “O UNICÓRNIO”: O NARRADOR E SEUS MÚLTIPLOS 

 

Era uma vez dois e três.  

Era uma vez um corpo e dois polos:  

alto muro e poço. Três estacas 

de um todo que se faz, num vértice 

diáfano, noutro, espessa de rês 

couro, solo cimentado, nem águas 

nem ancoradouro (HILST, 2003 p.217). 

 

A narrativa de “O Unicórnio” inicia-se com um diálogo entre duas pessoas. Uma delas 

é o narrador, que diz ser mulher e poeta, cujo nome não sabemos. A outra personagem 

assemelha-se a um interlocutor, e também não será informado nada a seu respeito, apenas suas 

suposições ou perguntas sobre uma história que o narrador pretende ficcionalizar. 

Trata-se da tessitura ficcional de dois irmãos: Uma lésbica e outro pederasta. Ambos 

conheceram a poeta que narra “O Unicórnio”:  

 

Naquela tarde eu dizia uns poemas na biblioteca da cidade, em memória de 

um amigo poeta. Ela disse: é bonita a sua poesia. Eu fiquei comovida, eu me 

comovo com tudo. É, vê-se, vê-se. Combinamos que ela iria a minha casa. 

Foi. O irmão também. Vi que ele amava homens. A irmã era lésbica e o irmão 

pederasta? Isso tem importância? Não, não tem mas parece muita coisa numa 

estória, numa única estória. Mas é assim. Ela mostrou-me seus versos. Os 

versos do irmão? Não os dela. Eram ruins mais depois melhoraram 

consideravelmente. (HILST, 2003, p. 148). 

 

Há uma simultaneidade entre o que será narrado e o que será matéria de ficção. Ambas 

as propostas estão em igual tempo ficcional. Interessa-nos saber que não há nomes para os 

personagens, apenas perfis sociais. Nem mesmo quem narra diz seu nome, apenas sabemos 

tratar-se de uma mulher poeta. O narrador descreve o momento de encontro, e, nesse mesmo 

instante, surge o questionamento do interlocutor sobre o interesse poético da irmã e, ainda, o 

conteúdo abordado que parecia ser muita coisa para uma única “estória” (HILST, 2003, p. 148).  
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No entanto, a citação não compete ao início do texto. Nós a antecipamos para 

aproximar o leitor das personagens dessa teia ficcional. Nas primeiras linhas que compõem “O 

Unicórnio”, a voz que narra enfatiza: 

 

Estou dentro do que vê. Eu estou dentro de alguma coisa que faz a ação de 

ver. Vejo que essa coisa vê algo que lhe traz sofrimento. Caminho sobre a 

coisa. A coisa encolhe-se. Ele era um jesuíta? Quem? Esse que maltratou a 

Tereza D’Ávila? Sim, ele era um jesuíta. Vontade de falar a cada hora 

daqueles dois irmãos. Isso te dá prazer? Não, nenhum prazer. Eles eram 

malignos. (HILST, 2003, p. 147). 

 

O início da narração começa com um tom fragmentado que se agiganta a cada inclusão 

de mais sentenças em torno do sentido da palavra “ver”. Não sabemos ao certo do que se trata, 

mas é compreensível que esse que vê está para além do ato de olhar, caminhando dentro, 

acionando o ato de enxergar. No entanto, abruptamente, surge o interlocutor e faz uma pergunta: 

“Ele era um jesuíta?” (HILST, 2003, p. 147), como se o leitor estivesse apenas, em parte, 

atualizado sobre o diálogo, pois a narração sugere ter sido iniciada antes de elencar-se o ato de 

ver. 

A pergunta do interlocutor emerge sobre quem poderia ter maltratado a Tereza 

D’Ávila26, contudo a narradora não se prolonga sobre o jesuíta, e Tereza, recorrendo a outro 

interesse, a história dos irmãos, de maneira enfática, investe sobre a narração as peculiaridades 

desses que, na concepção da narradora, lhes davam um perfil “maligno” (HILST, 2003, p. 147). 

Para Silviano Santiago (2002) em capítulo “O narrador pós-moderno” do livro Nas 

malhas da Letra: 

 

A experiência do ver. Do observar. Se falta à ação representada o respaldo da 

experiência, esta, por sua vez, passa a ser vinculada ao olhar. A experiência 

do olhar. O narrador que olha é a contradição e a redenção da palavra na época 

da imagem. Ele olha para que o seu olhar se recubra de palavra, constituindo 

uma narrativa (p. 60). 

 

A proposta de Santiago aproxima-se do que conduz a narração de “O Unicórnio”, pois 

estamos acompanhando, desde o início desta seção, a voz que narra, enfatizar algo que, provoca 

a ação de ver, então acredita-se que o narrador fará a sincronia do relato de acordo com o que 

representa, como proposta ficcional reflexiva e refratária do real. 

                                                             
26 Santa Católica, natural da Espanha no século XVI e padroeira das enfermidades. 

http://pantokrator.org.br/po/mediacenter/formacoes/santa-tereza-davila/ Acesso em 12.12.2016. 

http://pantokrator.org.br/po/mediacenter/formacoes/santa-tereza-davila/
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A personagem-narrador de “O Unicórnio” irá encontrar, no manuseio da palavra 

ficcional, a mudança de faixa, a nova perspectiva do narrar, a imersão dos enxertos que, ao 

serem observados, contrapõem-se à imagem e dela fazem matéria de narração. 

Para tanto, haverá certo prolongamento da narração no que compete à formulação do 

encontro da poeta com os irmãos. Assim o narrador questiona ao interlocutor: “Você está me 

ouvindo com interesse ou devo terminar?” (HILST, 2003, p. 149). No entanto, o interlocutor 

responde: “Não, quero dizer, sim, vamos escrever essa estória27. Você está cansada?” (HILST, 

2003, p. 149). 

Há uma proposta ficcional que será compartilhada, em que o interlocutor parece 

direcionar ou incitar o pensamento desse narrador. Logo sabemos que teremos uma ficção sobre 

os dois irmãos. Compreensível como um esboço da produção, ambos, interlocutor e narrador, 

começam a propor desfechos possíveis. 

Antes de adentrarmos aos esboços de “O Unicórnio”, reportaremo-nos a Ítalo Calvino 

(1990) em Seis Propostas para o próximo Milênio, que dispõe de um capítulo intitulado 

“Multiplicidade”. Para Calvino (p. 132), a multiplicidade é a quinta proposta dentre as quais 

mensurou, e acredita ser ela um fio que conduz obras maiores, no período do modernismo ou 

mesmo no que se conhece como pós-modernismo, no entanto, depreendido de rótulos, seria 

concedente que esse fio fosse incitado a desenrolar-se. 

O que nos move em direção à multiplicidade da leitura, no texto “O Unicórnio”, de 

Hilst, é a tessitura desse fio enfatizado por Calvino, contudo, serão esses fios submetidos ao 

desconforto da ponta dupla, para que seja compreensível a tensão do ser múltiplo em sua 

potência, para permear uma simultaneidade de vozes em ampla autonomia. 

Pensar a simultaneidades das vozes de certa maneira nos implica burilar um pouco 

mais a metáfora do fio, antes contemplada por Calvino. A essa proposta aproximaremos o título 

da obra Fluxo-Floema, neste estudo posto em análise. Sabemos tratar-se de um jogo em que 

uma fonte específica redistribui vozes. Assim como na biologia se concentra a relevância 

sistêmica do floema, como tecido encarregado de levar seiva da raiz até o caule das plantas, 

somos guiados por um narrador com elaboradas experimentações do narrar, o que torna nossa 

interpretação, por conseguinte, pertencente ao fio proposto por Calvino, para que dele se inicie 

um tear. 

                                                             
27 A palavra “estória” será compreendida como ato interpretativo através das definições feitas por Izabel Aleixo 

sobre a obra de João Guimarães Rosa: “Esse neologismo de saber popular, adotado por número crescente de 

ficcionistas e críticos, embora ainda não registrado pelos dicionaristas, destina-se a absorver um dos significados 

de “história”, o de “conto” (= short story).” (ALEIXO, 2008, p. 18-9). 
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Nesse itinerário, o narrador de “O Unicórnio” define um estilo preponderante para 

nossas interpretações até aqui elencadas: “Sabe-se, uma estória deve ter mil faces, é assim como 

se você colocasse um coiote, por exemplo, dentro de um prisma. Um coiote? É, um lobo.” 

(HILST, 2003, p. 150). Pensar em uma “estória” múltipla evidencia nossas primeiras sugestões 

e nos submete a contemplar inúmeros desdobramentos que, possivelmente, serão vozes dos 

personagens a se multiplicar. 

Retomando o que convém ser o princípio de um esboço para uma possível narração, 

observaremos as possibilidades que compõem esse ato múltiplo, semelhante a um prisma, que, 

de maneira refratária, induz-nos a compreender a diversidade do tom que irá se refletir no ato 

interpretativo da narração. Um dos pontos a que convém darmos ênfase trata-se do desfecho da 

história, haja vista já sabermos de seu conteúdo: A amizade entre dois irmãos. Sabemos também 

que se passa em torno da casa do narrador, que, ao longo do ato de contar, revela ser poeta. 

Em certo momento, o interlocutor e a personagem que narram, compartilham uma 

peculiaridade quanto à escolha do fim da ficção em plena produção e, incluem mais uma 

informação: A participação de mais um personagem no enredo, antes não imerso nas divagações 

da narração, como nos permite interpretar a citação a seguir:  

 

Eu tinha vontade de dar tudo para eles, eu dizia para o meu companheiro. O 

seu companheiro? Você ainda não falou dele. Ele é o rosto que eu jamais terei. 

É limpo. Ele gosta da terra, dos animais. Olha, já sei a estória toda: vamos 

cruzar todos os personagens e depois um desfecho impressionante. Qual 

desfecho? A tua morte, a morte do companheiro seria a vitória da malignidade. 

Não, não, não mate o rosto limpo do companheiro. A minha morte está bem. 

A MINHA MORTE. (HILST, 2003, p. 149). 

 

A presença do companheiro no decorrer na narração opera sobre um diferencial no que 

compete à palavra “limpo” (HILST, 2003, p. 149). Logo, compreendemos o direcionamento da 

palavra, possivelmente pensada para diferenciá-lo em níveis de caráter em relação aos demais 

personagens e da própria narradora que aqui se faz personagem também. O interlocutor, ao 

mencionar a morte desse companheiro como desfecho, imediatamente, é interrompido pelo 

narrador, que prefere sua própria morte ficcional a ter de matar o companheiro a quem dedica 

certa bondade e leveza. 

Acordados sobre a morte da personagem-narrador, ambos, interlocutor e personagem-

narrador, seguem nas confabulações do que constará na “estória” (HILST, 2003, p. 149). Aqui, 

nos remeteremos mais uma vez às concepções de Ítalo Calvino, para incluirmos um de seus 
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posicionamentos quanto ao século XX e sua posterioridade: “Hoje em dia não é mais pensável 

uma totalidade que não seja potencial, conjectural, múltipla.” (CALVINO, 1990, p. 132). 

A proposta de totalidade pensada por Calvino busca contrapor-se à própria noção de 

total, sempre pensada como resultado final e fechado de inúmeras possibilidades contextuais 

em caráter finito. Todavia, pensar a totalidade como uma conjectura, ou seja, uma predisposição 

que se mostrará propícia ao múltiplo, refuta o total e o induz para uma nova compreensão 

inerente ao potencial, em que dele poderiam emergir infindáveis desdobramentos e, em nossa 

análise, corresponde aos vários aspectos que pluralizam o narrador. 

Ainda sobre os irmãos, podemos pensar sobre o porquê de a personagem-narrador 

desejar agradá-los de todas as maneiras, como a mesma afirmou, produzindo uma dependência, 

uma aliança maior. Com que finalidade, se perguntaria o leitor, se há tão pouco tempo se 

conheceram? Em busca de caminhos para uma resposta, citaremos:  

 

Nós líamos bastante, tínhamos enormes propósitos, queríamos fazer uma 

comunidade, abri o coração dos outros, dizer sempre a verdade, chegamos a 

fazer alguns estatutos para essa comunidade[...] É estranho mas aquilo tudo 

que me parecia uma limpeza da alma agora me parece imundice. Era tudo 

vaidade. (HILST, 2003, p. 150).  

 

Havia projetos, os personagens-narrador partilhavam de interesses semelhantes, 

cultivavam toda uma expectativa permeada pelo prazer da amizade que crescia desde o primeiro 

encontro na biblioteca da cidade. De modo repentino, algo havia se quebrado; em algum 

momento, a amizade se corrompeu, mas ainda não nos foi revelado o porquê. 

Então, a personagem-narrador, que também é autora dessa ficção, começa a desvendar 

parte do que lhe impusera em tamanha decepção: 

 

Quero falar mais dela. Algumas mocinhas iam para a cama com ela. Mas que 

bela comunidade. Mas a comunidade não tinha nada com isso, afinal ela 

amava mulheres, e daí? Interesses espirituais profundos e as alegrias do corpo. 

O CORPO CORPO CORPO. O irmão pederasta dizia que era casto. Acreditei 

durante muito tempo, ele parecia honesto quando dizia que era casto, ele me 

confessou que teve uma paixão violenta por um homem, lógico, mas que 

depois teve medo e pudor. (HILST, 2003, p. 151). 

 

A ficção parece tomar para si o tom confessional, como se houvesse a necessidade de 

expurgar a experiência com os irmãos através da ficção que se alargava a cada nova sensação 

narrada. A personagem-narrador Unicórnio motivada pela quebra da confiança, já apresentada 

com a utilização do verbo no passado, “acreditei” (HILST, 2003, p. 151), sugere a insatisfação 
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diante de uma possível ocultação dos fatos, que não confere juízo de valor ao ato em si, mas, a 

ocultação diante de tamanha intimidade entre os três (Pederasta, Unicórnio e Lésbica). 

Juarez Guimarães Dias, em O Fluxo Metanarrativo de Hilda Hilst em Fluxo-Floema 

(2010), traz uma informação que contempla os bastidores empíricos da produção de “O 

Unicórnio”:  

 

Hilda Hilst vivia um momento pessoa turbulento: rompia uma relação de 

amizade profunda com dois amigos a quem chamava de irmãos, que culminou 

numa briga pavorosa. Tal transtorno abalou-a densamente e seu trabalho 

esteve paralisado durante algum tempo, conforme informou pessoalmente o 

escritor José Luís Mora Fluentes. Hilst só conseguiu regressar ao ofício 

literário quando decidiu contar em “O Unicórnio” a história dos dois irmãos, 

com os quais brigou, transformando realidade em ficção (DIAS, 2010, p. 82). 

 

De certo modo, passamos a compreender onde habita o prazer desse texto, que pede 

para ser escrito. Para tanto, acreditando nas afirmações de Mora Fluentes sobre Hilda Hilst, 

sabemos que a mesma produz uma ficção que está de todo modo entrelaçada a sua existência, 

sendo as experiências o subsídio necessário para o que a autora acreditava ser uma maneira de 

exorcizar determinadas situações de ordem natural do convívio. 

Há um interesse maior pela ficção dos irmãos, mesmo tendo várias outras opções de 

produção ficcional que foram se incluindo no decorrer da narração, a exemplo de Tereza 

D’Ávila, no início da narração, que logo foi atropelada pelas energizações da ficção dos irmãos, 

como no fragmento: “Era escritora. Chorava quando escrevia. Você vai falar da sábia? Não, 

ainda quero falar da outra.” (HILST, 2003, p. 148). A história de Tereza D’Ávila representa a 

primeira tentativa de mudar a proposta na narração, mas logo é posta de lado, apropriando-se 

mais uma vez da narração dos dois irmãos. Poderia também ganhar maiores contornos a história 

de chapeuzinho vermelho, não menos tríplice da infância da personagem-narrador como nos 

confere a narração: “Então eu gostaria de dizer assim: Ela é o ao mesmo tempo a chapeuzinho 

vermelho, o lobo, a avozinha e muito mais.” (HILST, 2003, p. 185). Talvez em igual valor, as 

várias maneiras de matar uma formiga são recordadas na infância do irmão e de amigos: “Ele 

dizia que quando criança arrancava as pernas da formiga.” (HILST, 2003, p. 155). 

Para cada uma das possíveis propostas ficcionais que poderiam ter tomado o foco 

maior da narração, vale salientar que, de maneira sutil, essas histórias foram ganhando 

aderência dentro da narração e então começaram a fazer parte, de maneira indireta, da complexa 

produção da ficção. Acreditamos que, ao incluir novos enredos semelhantes ao miniconto, a 

assimilação do processo de criação também começava a se tornar mais compreensível.  
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Acreditamos estar no centro refletor da produção ficcional de “O Unicórnio”, e, 

segundo Barthes (2015, p. 12), para que se faça possível o prazer do texto, sobre ele recai o 

instante de impossibilidade e insustentabilidade, em que aquele que se diz libertino terá o deleite 

de uma maquinação ousada, mas que, a exemplo de um corte, a corda que o sustenta 

inesperadamente, cai no momento em que goza. 

Ao retomarmos mais uma vez à ficção de Hilda Hilst (2003), surge a seguinte 

indagação da personagem-narrador:  

 

Ah mas esse não é meu tom, eu sei que poderia escrever ficção...mas isso que 

eu estou contando não é bem ficção...isso que eu estou contando... Mas você 

tem uma ideia antiga de ficção, ficção é assim mesmo, com mais enxertos, 

enxertos de melhor qualidade, você compreende? (p. 155). 

 

A ficção passa a ser questionada, repensada, e a personagem-narrador desacredita da 

certeza de seu tom, no entanto, o interlocutor afirma ser esta uma perspectiva atual, que inclui 

enxertos e fragmentos de maior complexidade que dão ao texto um tom dialógico e não menos 

intertextual. 

Pensar nos enxertos enfatizados na ficção de Hilst contempla o que diz Calvino (1990) 

sobre os livros modernos e sua constituição ficcional: 

 

Os livros modernos que mais admiramos nascem da confluência e do 

entrechoque de uma multiplicidade de métodos interpretativos, maneiras de 

pensar, estilos de expressão. Mesmo que o projeto geral tenha sido 

minunciosamente estudado, o que conta não é seu encerrar-se numa figura 

harmoniosa, mas a força centrífuga que dele se liberta. (p. 133). 

 

A força centrífuga que diz Ítalo Calvino é embebida pelo narrador de Hilda Hilst em 

“O Unicórnio”, de maneira que a narração segue formulando possíveis enredos e sob eles 

intuindo interpretações e articulações com outras obras e escritores, a exemplo de: Thomas 

Mann, Proust, Gide, ou mesmo as próprias obras de Hilst, sempre articuladas a uma explicação 

dada ao interlocutor sobre determinada postura dos irmãos.  

A estratégia narrativa se apega à tessitura ficcional de maneira plural, para que o 

narrador possa percorrer por várias histórias que vão dando corpo ao texto, como se fosse 

possível burlar o interesse maior frente à história dos irmãos, todavia, ainda assim, o texto 

desliza para as experiências com o irmão pederasta e a irmã lésbica. 

A personagem-narrador enfatiza sua maneira de pensar o mundo, descrevendo de 

maneira sutil como ela adentra na força que está aprisionada aos objetos. Desse modo, uma 
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primeira impressão não surte o teor sensorial que qualquer outra pessoa que estivesse desatenta 

pudesse analisar: “A vida é intensa, o meu olhar é intenso sobre as coisas, olha esse armário, 

esse armário me comove, eu posso chorar olhando esse armário, sabe porquê? Dentro dele, a 

solidão das coisas inúteis.” (HILST, 2003, p. 160). 

A intensidade que cerca a escrita de Hilst segue demarcando a força sensorial da 

narrativa, como se houvesse uma couraça a esconder uma estrutura de vidro da narração. Assim, 

a materialidade doméstica torna-se caminho para expandir a capacidade de percepção, ou 

melhor, promover o olhar acurado desse que narra.  

A narrativa ganha contornos fraturais a cada nova imersão de histórias que se 

entrelaçam a uma história maior. Assim também acredita a personagem-narrador, ao afirmar: 

“Eu estava pensando que esse relato está muito fragmentado. Eu gostaria de escrever como Par 

Lagerkvist28. Sei Barrarás. Não. O verdugo.” (HILST, 2003, p. 160). 

É sabido que a própria Hilst produz e publica uma peça teatral com o mesmo título, O 

Verdugo (1969). Para tanto, a personagem-narrador de “O Unicórnio” afirma o interesse pelo 

estilo da escrita de Par Lagerkvist, ganhador do prêmio Nobel de Literatura, por sua escrita 

voltada para a dialética entre bem e mal. 

Em O Verdugo de Hilst, há um paradoxo, pois a profissão verdugo compete àquele 

que recebe ordens para matar, todavia houve uma única sentença que mudou o que se diz por 

missão do verdugo, pois se tratava de um bom homem, para o qual matar não seria correto. Ou 

seja, Hilst remete-se ao desejo impaciente de enxergar para além da visível missão em si.  

Ainda assim, não encontramos nossa resposta para a bondade antes imperial a respeito 

dos irmãos, que, de maneira súbita, tomou contornos de malignidade. No entanto, chegamos a 

um denominador crucial da narração, em que a personagem-narrador conta como se dava a 

bondade. Assim narra: 

 

Eu fui apenas um primeiro degrau. Eu arranjei para a irmã um emprego numa 

companhia de petróleo. Companhia de Petróleo? Isso não existe. Quero dizer 

refinaria. Petróleo? Petróleo? Puxa que subida na descida hein? O filósofo 

disse uma frase que quase me arrebentou os ouvidos. Eu quero um Fissore. 

Hein? Um Fissore, um carro. Mas como é que São Bernardo pode querer um 

Fissore? Ele começou a usar umas roupas de um tal Paco. Paco? Há, há, há, 

há, há, há, há, há, há, há, hi, hi, ho, ho, hu, hu, hu, hu, hu. Não ria, por favor, 

você não compreende, não ria, eu estou quase morrendo, eles eram meus 

únicos amigos cheios de amor, tudo isso em você não é bondade, você os 

corrompeu, mostrou o lado bom das coisas, foi arranjando emprego... petróleo, 

                                                             
28 Escritor Sueco (1891-1974), com 20 obras publicadas, entre elas, contos, novelas e peças teatrais. 

 O Prêmio Nobel de Literatura 1951". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Acesso em: 5 fev. 2017. Disponível 

em: <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1951/>. 
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há, há, hi, ho, hu, hu [...] Essa estória é muito boa para o teatro, você deveria 

escrever a história de uma mulher boazinha estúpida e safada... Safada? [...] 

Safada sim, porque na verdade você queria domina-los, você queria 

discípulos. Não, não eu queria nossa comunidade, juro. (HILST, 2003, p.161-

2). 

 

Trata-se de uma amizade que dispõe de um acerto monetário, mas que, de certa 

maneira, encaminhou-se para essa desventura, talvez por consentimento de ambas as partes, 

pois, sabemos que a personagem-narrador foi abandonada, e não o contrário. Ou seja, ela talvez 

estivesse confortável e segura diante do valor cobrado para que a amizade se estabelecesse. Mas 

a personagem-narrador contesta as ambições do amigo, que, formado em Filosofia, 

estranhamente, esteve imerso nos mais variados interesses capitalistas. 

No entanto, a personagem-narrador não contava com o abandono e, como afirma o 

interlocutor, ela quis corrompê-los. Mesmo que fosse a amizade verdadeira, a vaidade e o 

conforto dos agrados expuseram o lado maligno dos irmãos e, em igual condição, por certo 

momento, da própria personagem a narrar, que o interlocutor diz ter sido uma “Safada” (HILST, 

2003, p. 161).  

A sugestão de escrever tal façanha como peça teatral muito nos diz do perfil maligno 

antes enfatizado sobre O verdugo, que, de maneira também concedente, mata em nome da lei, 

como se esta fosse encarregada de abolir toda a culpa da profissão. Em igual valor, adentramos 

na escolha do desfecho em “O Unicórnio”: a morte da personagem principal, nesse caso, a 

personagem-narrador. Todavia essa morte ficcional remete a uma escolha que impõe um pesar 

eterno sobre os personagens que estiveram imersos na dor da morte ficcional. Seria, então, 

estratégica a façanha da morte como um eterno martírio. 

Sobre essa perspectiva, traremos novamente para esta análise as concepções criadas 

por Silviano Santiago (2002) para incluir uma nova tipologia, que também nomeia seu ensaio: 

“O narrador pós-moderno”. Sobre esse novo modo de narrar, convém ressaltarmos aspectos que 

conferem com o que busca criar a personagem-narrador em “O Unicórnio”, mas dialogaremos 

apenas em parte com Santiago, pois há nuances do narrador de Hilda Hilst que em muito ainda 

estão a interagir com a proposta do narrador clássico.  

Interessa-nos pensar na seguinte formulação correlacionada feita por Santiago (2002):  

 

O olhar no raciocínio de Benjamim caminha para o leito da morte, o luto, o 

sofrimento, a lágrima[...] O olhar pós-moderno (em nada, camuflado, apenas 

enigmático) olha para o sol. [...] O espetáculo da vida hoje, se contrapõe ao 

espetáculo da morte ontem. Olha se um corpo em vida, energia e potencial de 

uma experiência impossível de ser fechada na sua totalidade mortal, porque 

ela se abre no agora em mil possibilidades. Todos os caminhos o caminho. O 
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corpo que olha prazeroso (já dissemos), olha prazeroso um outro corpo 

prazerosos (acrescentamos) em ação (p. 58). 

 

Ao criar uma proposta pós-moderna do narrador, Silviano Santiago dialoga com o 

texto de Walter Benjamim, buscando subsídios para, a partir da proposta do narrador clássico 

exposta por Benjamim, possibilitar a insurgência do narrador pós-moderno. No entanto é sabido 

que o narrador de Hilst não se fecha em uma única perspectiva ou mesmo proposta de narração; 

e, sobre o texto de Santiago, estaremos a propor aproximações que não estarão em total acordo.  

Narrar em Hilda Hilst é imergir nas experimentações, como já foi mencionado em 

seção anterior, sobre as quais explica Silviano Santiago, a respeito do espetáculo da vida, em 

contraponto com a morte. Pensar a experiência da vida como um ciclo não finito torna-se uma 

reflexão de extrema valia para compreender até que ponto a morte compete a uma proposta de 

desfecho necessário. A vida torna-se finita quando acreditamos nas suas margens. Estar para 

além da vida compõe uma proposta de antemão cabível para quem fica e, de certa maneira, 

estratégica, como antes havíamos mencionado sobre a morte da narradora-personagem. 

Quando acreditamos estar desvendando os segredos dessa ficção que se faz múltipla, 

a personagem-narrador, em diálogo com o interlocutor, conta: 

 

Sai dessa faixa, eles abriram um caminho novo, você nem poderia escrever o 

que está escrevendo se não fosse por eles, se não fosse por eles você estaria 

banhada na ternura e ternura não é nada bom quando se escreve. Nem paixão. 

Nem amor. Quando se escreve é preciso ser lúcido [...] Você sabe que eles 

ficaram com todos os meus livros? Não devolveram nenhum? Um só: “o herói 

de mil caras.” Eles também sabem quem eu sou, mil caras sim senhores, mil 

caras para suportar, gozar e salvar mil situações. (HILST, 2003, p. 168). 

 

Há, no fragmento supracitado, o encontro com uma receita laboral do narrador 

múltiplo. Há várias maneiras de se escrever, mas, nossa personagem-narrador acredita na 

lucidez como força motriz da criação ficcional, e, de certo modo, os enxertos começam a 

preencher a narração sem a preocupação antes salientada pelo narrador. De certo modo, 

mostram-se pertinentes sempre que se alinhavam ao perfil de esboço criativo do narrador, 

personagens, enredo, desfecho e temática. 

Por fim, notamos mais uma vez o caráter múltiplo da voz a narrar, o que se torna 

indispensável nesta análise, pois a personagem-narrador conta sobre uma única devolução, o 

livro “O herói de mil caras” (HILST, 2003, p. 168), e, na sua interpretação, diz ser uma 

estratégia de superação para suportar a múltiplas situações receosas de seu deleite.  
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Nessa esteira de mudanças, a personagem-narrador decide ir ao encontro dos irmãos 

na refinaria, mas lá sua presença é intolerável. Ela é tratada de maneira ríspida, machuca-se e 

retorna para casa. Sendo assim, os irmãos vão ao seu encontro e decidem aconselhá-la a não ir 

mais à refinaria de Petróleo, pois, havia regras que não eram seguidas por nossa personagem-

narrador.  

Porém, em caráter de interesse, os irmãos indicam que a personagem-narrador escreva 

sobre o cotidiano da refinaria. Nesse instante, as vozes da narração começam a perder 

velocidade e intensidade, emerge o tom morno, com que as vozes se dispõem a narrar, e nossa 

personagem-narrador começa a torna-se pequena nesse emaranhado de possibilidades pensadas 

pelos irmãos, mas que em nada se pareciam com suas expectativas e costumes de leitura e 

escrita.    

Nesse momento, surge uma intertextual criação ficcional:  

 

Olho para o lado com melancolia, fico parado durante muito tempo, estou 

besta de ter acontecido isso justamente para mim. Recuo e o meu traseiro bate 

na janela, inclino-me para examinar as minhas patas mas nesse instante fico 

encalacrado porque alguma coisa que existe na minha cabeça enganchou-se 

na parede. Meu Deus um corno. Eu tenho um corno, eu sou um Unicórnio. 

Espere um pouco querida depois da “Metamorfose” você não pode escrever 

coisas assim. (HILST, 2003, p. 188). 

 

O narrador começa a descrever o que vê ao olhar-se no espelho, e logo percebe sua 

nova forma, Unicórnio29. De imediato, é reprimido pelo interlocutor, que acredita não ser algo 

autêntico, diante da já conhecida Metamorfose de Kafka. Contudo trata-se de um animal 

incomum, não presente no mundo real; e, como sabemos, Kafka escolhe uma barata.  

A narração segue com a decisão tomada sobre a metamorfose em unicórnio, mas qual 

a estratégia para tal escolha? – lembrando que a morte da personagem-narrador já estava 

combinada como desfecho maior da ficção que se fazia em narração processual com a leitura 

do leitor empírico. 

O canal narrativo de distribuições das vozes começa a percorrer uma nova estrutura, 

semelhante ao fluxo de consciência, no entanto, não lhe conferindo total apreensão da estrutura 

clássica. O unicórnio não fala, e então sentimos a mudança de tom para que ele consiga narrar, 

                                                             
29 “Segundo o dicionário de mitos na origem do mito literário o Unicórnio é, em primeiro lugar, uma imagem: A 

dama do unicórnio, popularizada pela iconografia, pela tapeçaria do Museu de Cluny, sobretudo, que dela dá uma 

representação tardia, fruto de longa evolução. É também um relato, aquela captura do animal inacessível, bravo 

senão feroz, que somente a jovem virgem pode domar. A fabula surpreende por sua indigência, pois seduz a esse 

único acontecimento. Seu poder de sugestão é considerável, no entanto, pelas ambiguidades que ela comporta 

desde o início e que foram crescendo com as adaptações literárias” (CHEVALIER, 1999, p. 918). 
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de certa maneira, distante dos acontecimentos à sua volta, sem que o compreendam. Desse 

modo, a proposta ficcional de produção da narração em tempo ficcional simultâneo ao quanto 

poderia avançar o leitor empírico na escrita torna-se um ato de difícil apreensão. 

A nova forma física da personagem-narrador em unicórnio não competia à estrutura 

do prédio, diferente de Gregor Samsa, personagem de Kafka, que contemplou a própria morte 

dentro do quarto com uma maçã presa às costas. Em “O Unicórnio”, o mesmo é levado para o 

parque, e, de maneira bem cômica, parecem quebrar todas as paredes possíveis do prédio para 

retirá-lo, no entanto, não há um questionamento por parte dos irmãos por se tratar de uma figura 

irreal. Mesmo assim, impulsionada pelo pacto ficcional, a narração segue:  

 

SÃO SEIS HORAS DA MANHÃ, NÃO HÁ NINGUEM NA PRAIA. E 

dentro dessa frase há uma infinidade de sensações, há uma embriaguez, há 

uma grande felicidade de estar aqui e existir, mas ao mesmo tempo essa alegria 

me invade, há uma grande tristeza de saber que qualquer gesto. Qualquer 

palavra, não será suficiente para te fazer partilhar dessa minha embriaguez, 

dessa alegria, dessa minha tristeza. (HILST, 2003, p. 195). 

 

Toda a embriaguez que desperta o olhar da personagem-narrador unicórnio está 

presente no ato de observar. A voz lhe foi tirada, a metamorfose a excluiu, então cada instante 

que se seguirá será único e solitário, semelhante a um exílio. Parece ter sido proposital, como 

tudo se encaminhava, a escolha da metamorfose em um ser desprovido da fala. Unicórnio 

apenas vê – quase uma aporia para uma poeta que esteve inteiramente ligada à tessitura da 

palavra.  

Perguntamo-nos o que foi feito do interlocutor e percebemos que, possivelmente, trata-

se de um desdobramento de si, como é de certa maneira peculiar à escrita de Hilda Hilst. O 

início do texto “O Unicórnio” contava com apenas dois personagens, e logo notamos que havia 

três, pois, surge a presença do companheiro da personagem-narrador. Ainda assim, para que 

ocorresse a narração em formato tríplice, não seria possível integrar seu interlocutor, fato que 

a obrigaria a dar-lhe um corpo, ou talvez uma interação que o fizesse visível, o que excluiria o 

segredo da não existência do interlocutor. 

Os dois irmãos representam e reconstroem a medida dinâmica da tríplice narrativa, 

que, de maneira maquinária, multiplicam essa estrutura em infindáveis possibilidades de 

enredos com dois ou três personagens para cada início de minicontos, que não produziam um 

fim determinado, mas indicavam a presença constante de uma avalanche de histórias 

interligadas a interagir com o contexto de interpretação do leitor. 
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Há um desfecho a ser percorrido, afinal, a ficção foi concluída, e a personagem-

narrador unicórnio afirma: “É preciso dizer antes de tudo que eu os perdoei.” (HILST, 2003, p. 

198). A raiva havia se esvaído, então, o que restou para a personagem-narrador? 

Buscando compreender a própria conjectura de sua escrita, o texto “Unicórnio” cria 

fluxos contínuos de vozes que estão a propagar-se como consciência de outros personagens, a 

exemplo do zelador do parque: “O zelador está voltando, ele está dizendo: EEEEEEEEE 

BESTA UNICORNIO, você está esquisito hoje, hein? [...] É verdade estou morrendo.” (HILST, 

2003, p. 218). 

No entanto, logo o fluxo desliza para o monólogo, e a personagem-narrador anuncia a 

sua morte. A narração não conta com um ponto final. Poderemos crer tratar-se de uma relação 

entre vida e morte como princípio e fim desejável, sendo assim, com a morte de unicórnio, não 

encontraremos o fim, mas toda uma abertura para criação, e consideravelmente a morte de 

unicórnio culmina com uma oração repetida quarenta vezes: “eu acredito”. (HILST, 2003, p. 

219). A sucessão de repetições nos remete ao desejo de fixação, de abertura, materialização, 

talvez uma oração, ou um poema, mas nada que lhe tire a certeza dos nossos jogos narrativos. 
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3. TONS DO NARRAR      

 

 

 
Somos todos tão perigosos quando resolvemos pensar, os 

anéis são enfiados uns dentro dos outros, e vários anéis 

enfiados uns dentro dos outros formam uma cadeia, um 

prolongar-se de anéis, em algum lugar deve estar o 

começo. A humanidade inteira procura pelo começo, ai, 

quando descobrirem chegaremos ao fim. Espero que 

comigo aconteça o mesmo. Que eu chegue ao fim. Que eu 

chegue ao fim. Devo estar no princípio da corrente porque 

até agora não entendi muita coisa, entendo pouco esse meu 

estar a sós, estas canelas ressequidas esta camisa elástica. 

De mim mesmo sei pouco[...] vida subindo pelos pés, vida 

chegando até o perito, vida na boca, a minha boca sugando 

vida, e nem sei bem o que tudo isso quer dizer, depois grito 

mais: sei tão pouco de ti, amiga morte, mas tremo sabendo 

que tu só visitas os vivos. Devo estar morto, ela não virá. 

(HILST, 1973, p.141-2) 

 

 

 

3.1 “OSMO” e “LÁZARO”: MODOS DE NARRAR A MORTE 

 

 

“Osmo” e “Lázaro” são duas narrativas incluídas em Fluxo-Floema que nessa seção 

estarão dividindo espaço para um estudo sobre peculiaridades que unem ambas vozes narrativas 

em primeira pessoa, e que, paulatinamente, irão construir tons narrativos sobre a morte entre os 

dois textos. É lícito relembrar que tanto em “Lázaro” quanto em “Osmo”, os títulos dos textos 

são homônimos ao nome de seus narradores-personagens. 

Encontraremos nos dois textos, o narrador-personagem Lázaro e o narrador-

personagem Osmo relatando a dificuldade de adentrar no conteúdo ficcional da morte. Dessa 

maneira, constroem um paradoxo inesperado a tradicional missão do narrador, pois, a esse 

convêm narrar algo especial. Contudo, distanciam-se dos textos e pedem desculpas ao leitor 

para começar uma análise de suas próprias condições enquanto narradores.  

Ao iniciarem a narração dos textos, um certo pudor acompanha a matéria ficcional, 

pontuando possíveis sensações aos quais tiveram os narradores-personagens ao pensarem em 

seu leitor, diante do texto narrado. Para melhor apresentar uma certa suspensão da matéria 

ficcional a ser narrada, começaremos a partir do fragmento do texto “Osmo”: 

 

É assim, eu gostaria realmente de lhes contar a minha estória, gostaria mesmo, 

é uma estória cheia de altos e baixos, uma estória curta, meio difícil de 

entender, surpreendente, porque não é cada dia que vocês vão encontrar 

alguém tão lúcido como eu, ah, não vão, e por isso é que eu acho que seria 
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interessante lhes contar minha estória, estou pensando se devo ou não devo. 

O meu medo é que vocês não sejam dignos de ouvi-la, por favor, não se 

zanguem isso de dignidade é mesmo uma besteira, lógico que há gente que se 

importa muito com essa coisa de honra e dignidade, eu não, eu nunca me 

importei e por isso é que eu estou pensando agora que não tem a menor 

importância, enfim, que não é importante o fato de vocês serem dignos ou não, 

dignos, ou não de ler a minha estória, claro. Ou de ouvir, como vocês quiserem 

(HILST, 2003, p.75-6). 

 

O fragmento acima, referência a narração de “Osmo” e logo notamos um 

prolongamento quanto ao conteúdo ficcional ao nos atentarmos as várias indecisões que 

circunda a voz narrativa, e de maneira retida firma uma expectativa no leitor quanto ao que 

Osmo almeja narrar. No entanto, o narrador constrói uma prolixa dúvida em torno do que 

pretende dizer, deixando apenas a certeza de ser esse um assunto delicado. 

O próprio Osmo reprime sua narração, e em igual predominância, percebe-se que há 

uma certa sedução da narração através da receosa voz a narrar. Mas, como acreditar nessa 

lucidez que oscila nas tomadas decisivas da narração? Percebemos que a narração mais uma 

vez se encolhe, e se afasta do princípio do enredo a que pretende compartilhar, como sugere o 

narrador: “Para dizer a verdade não tenho a menor vontade de escreve-la, há três dias que passo 

as mãos nessas folhas brancas, nessas brancas folhas de papel, há três dias que dou umas 

cusparadas pelos cantos” (HILST, 2003, p.76). 

Então trata-se de um escritor, com uma rotina de produção que parece ser quebrada, 

desmotivada. O cuspir tem grande carga simbólica nas narrativas literárias e assim poderíamos 

acreditar no desejo de expurgar essa matéria prosaica que parece estar contida no fluxo interior 

do narrador-personagem e que busca encontrar modos para uma certa leveza da narração. 

Pensamos em elencar uma importante pista dessa narração: Trata-se do ato de dançar. 

Como é possível notar na seguinte narração: 

 

Bem, eu vou explicar: A minha mãezinha não me aguentava porque ela era 

louca para dançar. Dançar, isso mesmo, eu espero que vocês saibam o que é 

dançar, antes era ficar andando pelo salão a dois, é assim que eu ainda danço, 

agora é ficar sozinho se rebolando, tanto faz, a gente sempre está sozinho 

ainda que seja a dois, a três, dançando ou, enfim, a gente sempre está sozinho. 

A minha mãezinha dançava a dois. Mas não era exatamente isso que eu queria 

contar, aliás nem sei se é de bom-tom ficar falando assim da mãezinha da 

gente mas vocês hão de convir que eu não falei nada de ofensivo, apenas disse 

que ela gostava de dançar. Isso parece ser do gosto de quase todas as mulheres. 

Isso de dançar. Pelo menos as que eu conheci. Todas gostavam muito de 

dançar. Ainda gostam. (HILST, 2013 p. 76)  

 

A dança começa a fazer parte de todo o desenrolar da narrativa, semelhante a partitura, 

as notas musicais sonorizam a voz da narração que aos poucos compõe um ritmo próprio de 



80 
 

quem deseja a partir da leveza, eleger a parte pelo todo, uma mulher a exemplo de todas, um 

gosto que se faz uno, uma dança que equaliza uma raiva torrencial. 

É notória a mudança de tom da voz a narrar, quando contempla-se a palavra mãe. Nela, 

está contida a entonação infantil, um tom que não estaria previsto. A irônica expressão, faz do 

diminutivo inserido na palavra “mãezinha”, a interpretação de uma presença menor, talvez 

vulnerável, a quem o narrador quase expõe algo a mais sobre sua conduta, mas logo refuta a 

possibilidade de transgredir a moral empenhada sobre a condição maternal. 

Para melhor compreendemos a que se destina o que virá a ser narrado, nos remetemos 

ao ensaio “Leveza” contido em Seis Propostas para o Próximo Milênio de Ítalo Calvino (1990). 

Nesse, o mesmo dispõe de três possíveis definições que instauram uma recorrência da leveza 

na literatura, e entre elas, estaremos a nos ocuparmos da seguinte afinidade: “A narração de um 

raciocínio ou de um processo psicológico no qual interferem elementos sutis e imperceptíveis, 

ou qualquer descrição que comporte um alto grau de abstração” (p. 31). 

A descrição como abstração que diz Calvino, interpretamos nas divagações do 

narrador-personagem Osmo ao delinear um ponto referencial de reflexão que atribui a uma 

dança, a leveza de dançar a dois, e a ela expor a tão certeira solidão. Dançar a dois, ou a três, 

também é dançar sozinho. Mas como? Há um corpo que rebola sozinho, mas se este corpo 

aceitar dançar com outro corpo, nada refuta a possibilidade de estar só. E nesse é imaginável o 

bailar de um lado para outro, como ainda assim diz dançar Osmo.  Para essas divagações, 

sentimos a leveza do deslizar por entre o salão, na imperceptível sintonia que o corpo não 

procura no outro, mas em si próprio.  

De modo mais lento, em meio a uma narração que conta sobre um corpo já envolto em 

faixas, inicia-se a narração de “Lázaro”, como é possível contemplar na citação: 

 

O meu corpo enfaixado. Ah, isso ela soube fazer muito bem. Ela sempre foi 

ótima nessas coisas de fazer as coisas, sempre foi a primeira a levantar da 

cama, uma disposição implacável para esses pequenos (pequenos?) como é 

que diz mesmo? Afazeres, pequenos afazeres de cada dia. Mas não é a cada 

dia que morre um irmão. Quero dizer, milhões de irmãos morrem a cada dia, 

mas eu era o único homem, depois a Maria. [...] Eu estava dizendo que não é 

a cada dia que morre um irmão, mesmo assim ela soube fazer a minha morte, 

ela soube colocar tudo, como se coloca tudo no corpo de alguém que morre 

(HILST, 2003, p.111). 

 

Ressalta-se a atmosfera do texto quase paralisada. A narração arrasta-se, pois, a morte 

compete a suspenção do dia e suas urgências. Há uma escolha estratégica de um narrador-morto 

autorizado a uma total liberdade do conteúdo ficcional.  
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No primeiro instante do texto, Lázaro conta-nos todas as implicações da história 

narrada e afirma estar morto, envolto em faixas, diz ser irmão de Marta e Maria, porém, ainda 

deixa transparecer uma insegurança ao que será narrado. 

As estratégias do narrador-personagem e agora defunto se iniciam, e de imediato o 

leitor é conduzido a um questionamento: Lázaro está morto, então quem irá narrar? Seremos 

guiados por um morto-narrador.  

 A lentidão de Maria e Marta asseguram esse silêncio salientado, excepcionalmente, 

neste instante ímpar do narrador. As irmãs o arrumam em perfeita lentidão, assim 

contemplamos: “Maria cheia de lentidão, irmã lentidão, irmã complacência.” (HILST, 2009, 

p.11).  

É nesse momento que possivelmente diríamos não estar presente a leveza encontrada 

em “Osmo”. Não encontramos leveza na lentidão, pois, há em “Lázaro” um corpo imóvel e 

morto, que recobre a atmosfera da narração de uma total densidade, e que no entanto, em 

“Osmo” sentimos o deslizar da dança a movimentar corpos que bailam. 

Se formos salientar o fato de estarmos validando o discurso de um morto, teríamos em 

mente Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), enquanto um ponto 

intertextual para começarmos a questionar ou mesmo duvidar deste narrador em Hilda Hilst, 

entretanto, trata-se aqui de Lázaro e ainda teremos o discurso da vida após a morte, pois, como 

dizem as escrituras bíblicas30, este ressuscitará. 

Contudo, o morto narrador-personagem ao iniciar sua descrição do tradicional ritual 

de arrumação para o funeral de seu próprio corpo, oscila entre saber e, ao mesmo tempo, não 

saber contar peculiaridades de sua própria morte, na tentativa de contar tais sensações desde o 

sepultamento à sua possível ressurreição, começa a refutar sua narração. 

Interessa-nos pensar o que une “Osmo” a “Lázaro”, para estarem sendo analisadas em 

igual contexto, com duas maneiras tão distintas de narrar a morte. Compete então enfatizar que 

ambos narram a morte, mas, as vivenciam de lugares opostos. Então compreendemos o porquê 

desta união analítica, o que une os textos está na tessitura da diferença em vivenciar a morte. 

Teremos a experiência da morte em contraponto a expectativa do ato de matar. São duas 

maneiras de narrar que divergem em tons narrativos, mas que predominam sobre a temática da 

morte e este nos interessa compactuar desses diferentes atos narrativos. 

                                                             
30 https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/11 . Acesso em 23. 09. 2016. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/11%20.%20Acesso%20em%2023
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Logo citaremos parte da voz do narrador-personagem Osmo: “Enfim, quando eu 

escrever sobre as coisas da morte, de Deus, eu vou evitar palavras azul- clarinho ou clarinha, 

etc” (HILST, 2003, p.84). 

Agora sabemos que Osmo escreve sobre a morte, e para que possamos desvendar mais 

pistas de nosso narrador-personagem Osmo e o conduzi-lo a um diálogo de contrários com 

“Lázaro”, convêm traçar um pequeno percurso que este segue no decorrer de sua narração. Uma 

misteriosa história será narrada. Trata-se da ligação telefônica de uma amiga, acompanhada de 

um convite, que fez Osmo pouco interessado em tomar seu banho e sair para dançar. A ligação 

foi de Kaysa, sua amiga da Finlândia: 

 

[...] Até perguntei a um amigo meu quero dizer, não é bem meu amigo mas é 

mais ou menos, então estava dizendo, perguntei porque as mulheres inventam 

sempre esse negócio de dançar[...] então você está cansado e resolve pegar a 

sua metafisica e de repente ela telefona, angustiada, absurda: faz um favor pra 

mim tá? O quê? Vamos dançar. [...]Estou pronta para morrer, por favor me 

leve a dançar. Daqui a meia horinha hein? Desligou. [...] Vamos lá. Tomo um 

banho? É melhor. Abro o chuveiro. Está frio ainda. Estou nu, com o sabonete 

na mão, e espero. Agora está quente. Ótimo. É pra dançar mesmo? Vamos, 

vamos não é tão grave, você dança um pouco e depois diz que está com 

cistite[...] Tanto faz, invento qualquer coisa. Começo lavando bem as axilas, 

agora esfrego o peito, o meu peito é liso e macio, na verdade eu sou um homem 

bem construído, tenho um metro e noventa, tenho ótimos dentes, um pouco, 

como todo mundo da minha idade, eu ainda não lhes disse minha idade, eu 

acho que existo desde sempre, mas afinal o que importa? (HILST, 2003, p.78). 

 

 

Por vezes, poderíamos nos perder diante da construção da narração em que torna-se 

recorrente a mudança temporal de passado para presente a exemplo da oração “ela telefona” ao 

invés de “ela telefonou”.  Sendo assim, será preponderante recordarmos tratar-se de uma 

memória de Osmo a questionar-se com um possível amigo conversando sobre suas indiferenças 

com convites de mulheres para dançar. 

Osmo, minunciosamente, detalha seu próprio corpo ao banho, e então sentimos o 

desacelerar da narração, encaminhando-se para uma certa leveza ao destrinchar partes de si com 

tamanha destreza, pensando nas inúmeras maneiras de retornar o quanto antes para casa, 

produzindo possíveis justificativas para contar a Kaysa e fazê-la encerrar a dança. A metódica 

forma de contar também faz-se necessário ser melhor investigada. Logo saberemos a que 

caminhos nos levara a dança. 

Mas, em igual predominância, iremos avançar nas nossas indagações ao texto 

“Lázaro”, e logo nos reportaremos a um peculiar detalhe: Em determinado momento da 
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narração, Lázaro sugere, por um momento, encontrar-se vivo, ainda que em um pequeno 

instante de lucidez que logo se esvai. O desespero parece tomar conta da voz narrativa: 

 

 

Dá tempo de pensar: alguém que não eu vai comer essas tâmaras. A cabeça 

ergue-se. A janela está aberta. E vejo as figueiras, vejo as oliveiras. Foi assim 

mesmo: vi tâmaras, figueiras, oliveiras. De repente vejo Marta. Ela põe as duas 

mãos sobre a boca. Ainda tento dizer: Marta, Marta, pare de arrumar a casa, 

eu estou morrendo. Tento dizer, mas uma bola quente vem subindo pela 

garganta, agora está na minha boca, tento dizer: Marta, Marta é agora! 

(HILST, 2009, p.112). 

 

 

Lázaro afirma: “estou morrendo”. Contudo, Marta não o ouve, e logo sabemos que 

Lázaro não está mais entre os familiares da casa: “Marta é agora! (HILST, 2009, p.112)”. Então 

o leitor pernoitará neste velório que seguirá do cortejo até o sepultamento, não restando-lhe 

senão esperar a provável ressurreição. 

Retornaremos então a estrutura questionadora e incerta de Lázaro a narrar: 

 

 

São todas muito dispendiosas, mas eu fui encharcado de essências. Não, ela 

não me tirou as vísceras, não pensem nisso, não é isso que eu quero dizer. Ela 

embebeu as faixas nas essências. É isso que eu quero dizer (HILST, 2003, 

p.112). 

 

 

Cada ação, que emerge sobre o corpo morto de Lázaro, vai sendo minunciosamente 

narrado, mas, ainda assim um tanto inseguro. Estamos nos referindo ao morto narrador-

personagem como Lázaro, porém, percebe-se que ele ainda não disse seu nome, apenas exalta 

sua condição de irmão-homem. Ao sentir que é chegado o momento da travessia, decide 

reavaliar sua existência de um ponto outro, já que dispõe da percepção livre de morto-narrador 

e ainda assim personagem.  

A presença do leitor a todo instante é solicitada como uma desmedida necessidade de 

explicar o que realmente gostaria de dizer. O fato de estar morto no texto, como promessa 

imiscuída na irônica paródia ao “Lázaro” ressuscitado da narrativa bíblica, encoraja o narrador-

personagem a aceitar essa morte mais facilmente, despindo-se do cerceamento das palavras aos 

vivos. O narrador apresenta sua estratégia maior desvinculando-se do olhar excludente do senso 

comum, poderá narrar e questiona-la sem os pudores agarrados ao peso punitivo da palavra 

quando socializada. 

Retomando a “Osmo”, compete-nos dizer que a leveza ainda balança a narração, e logo 

somos avisados pelo narrador-personagem: “Eu sempre me impressionei com pequenas coisas, 
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sempre” (HILST, 2003, p. 79). Em pequenas parcelas detalhadas, delineia-se a narração de 

Osmo, o que em certo momento emergia sobre a leveza, começa a assemelhar-se a um tom 

lento como narra Lázaro. Sabendo que o narrador-personagem Osmo, se impressiona com 

facilidade, o que teria lhe causado tamanha mudança para que da leveza suscitasse uma lentidão 

semelhante a um meticuloso cálculo? 

Osmo encontrou-se com Kaysa e logo começará a dança. Acreditamos que não seria 

precipitado supor que essa seja o causa da mudança, a insatisfação com a dança, o desconforto 

de sair de casa, do grande quarto, ou dos estudos da metafisica como antes Osmo havia tanto 

enfatizado.  

Antes da saída, quando ainda estava a enxugar-se do banho, Osmo recorda uma outra 

amiga da Índia, que pouco gostava de banhos. Ela se chamava Mirtza e estava morta. Segundo 

Osmo: “quando as pessoas estão mortas não convém falar muito sobre elas (HILST, 2003, 

p.81).” 

Sobre essa ambivalência entre vida e morte, nos confere uma reflexão de Georges 

Bataille em O erotismo (2004), no capítulo intitulado “A afinidade entre a reprodutibilidade e 

a morte”. A leitura a Bataille (2004) nos diz:  

 

A vida é a negação da morte. Ela é sua negação, sua exclusão. Essa reação é 

a mais forte na espécie humana, e o horror à morte não está somente ligada ao 

aniquilamento do ser, mas a podridão que desenvolve as carnes mortas a 

fermentação em geral da vida (p.85). 

 

A morte torna-se um tabu, ao que confere o corpo como putrefato. Assim sendo, a vida 

irá sempre opor-se a morte de tal maneira que se criam interdições que a ela aderem de maneira 

universal, mas que dela, não podem tomar distância. Sendo a morte um ciclo que se fecha em 

seu polo oposto, a vida. 

No entanto, falamos da morte como ação do tempo, como ciclo natural, e em igual 

predominância o corpo morto como repugnância e angustia. Mas não nos remetemos a uns dos 

dez mandamentos que asseguram a doutrina católica “não matarás”. Precisaremos tocar no ato 

de matar para falarmos da narração de Osmo, e logo deciframos sua maestria ao narrar, toda a 

sua paciência e, como diz Calvino ainda sobre a “Leveza” (1990, p.30), sobre ela regem a 

precisão e a determinação, distante do vago e aleatório. 

Osmo irá criar um cenário de morte para cada uma de suas amigas, apenas por um 

detalhe antes mencionado: A sua grande importância com as pequenas coisas. Assim a narração 

prossegue:  
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A kaysa deve estar a essa hora no portão, ela é demais impaciente, e deve estar 

toda de preto com aqueles decotes que me chateiam um pouco. Acho que não 

expliquei, a Kaysa é a mulher que telefonou e me pediu para dançar. Não 

confundam, a Mirtza está morta, a kaysa ainda está viva (HILST, 2003, p.84). 

 

A narração passa a enfatizar a morte de Mirtza, mas, logo retoma a descrição e um 

tanto irônica condição de “viva” da personagem Kaysa antes que chegue ao destino da dança. 

Notamos que em ambas as narrações Osmo e Lázaro estão a enfatizar características mais 

pertinentes quanto a construção imagética dos outros personagens, desde características físicas, 

passados individuais, e manias dos personagens. 

Em “Osmo”, percebemos a Mirtza indiana, a Kaysa finlandesa, e o próprio Osmo. 

Pouco aparece a “mãezinha” do narrador-personagem, apenas quando este pretende recorrer a 

tríade narrativa e que logo se fará em maior analise nessa seção. Em igual estrutura também 

repercutirá em “Lázaro” a tríade de personagens, que desfeita no momento em que Lázaro 

morre, Marta e Maria serão parte do universo dos vivos e o próprio morto narrador-personagem, 

no contexto dos mortos, precisará se desdobrar para recompor a tríade. 

 Imersos nas indagações quanto as peculiaridades dos personagens, encontramos em 

“Lázaro” a estrutura do tear, assim narra: “E depois ela enfaixou-me, os gestos amplos, 

indubitáveis, indubitáveis sim, o gesto de quem está fiando. Fiando numa roca sem tempo.” 

(HILST, 2009, p.112) Maria alinhava as faixas como um ofício do tear, e neste instante talvez 

ela recordasse os momentos em vida do irmão, mas o morto narrador-personagem não sabe o 

que pensam os outros personagens, por vezes supõe, mas narra-lhes somente o que sai a boca, 

como um redistribuidor de vozes narrativas. 

 A morte de Lázaro se espalha e a família veste o luto do irmão morto. Os amigos vão 

ao seu velório, participam do enterro fazendo preces a Deus para que ele volte, tamanha a dor 

da saudade.   

Dessa maneira Walter Benjamin salienta: “Hoje a morte é cada vez mais expulsa do 

universo dos vivos. Antes não havia uma só casa e quase nenhum quarto em que não tivesse 

morrido alguém. (BENJAMIN, 1994, p.207).” A própria organização das grandes metrópoles 

convergem para um individualismo cada vez maior, impossibilitando a repetição do ritual de 

morte ao modelo tradicional, ao morto na contemporaneidade resta apenas o espaço de uma 

capela. 

 O morto narrador-personagem Lázaro ainda não compreende como está observando 

todas essas coisas, haja vista estar morto, como em um passeio ao último momento na terra, 
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enfatizando os espaços da casa e as tâmaras sobre a mesa. O fragmento a seguir permite notar 

a incompreensão dessa capacidade da reflexão pós morte: 

 

Observei-a desde o início... esperem um pouco, como é que se pode explicar 

esse tipo de coisa... estou pensando... acho que é melhor dizer assim: 

Observei-a logo depois de passar por essa coisa que chamam de morte 

(HILST, 2009, p.112). 

 

Não há respostas para a condição de Lázaro, então a narrativa começa a ganhar 

contornos, pois Lázaro, afirma ter passado pela morte, mas, e o que vem depois? Como pôde 

observar Maria após estar morto? São perguntas que o próprio Lázaro titubeia a responder, 

perdido entre as imagens do passado que começam a ganhar forma, sobre a profusão de 

memórias fragmentadas na hora da morte.  

Ao retomarmos o texto “Osmo” nos é narrada a seguinte angustia: 

 

Olhem querem saber? Estou cansado de contar essas coisas e tudo mais tenho 

uma vontade muito grande de não contar mais nada, inclusive de me deitar, 

porque se vocês soubessem como cansa querer contar e não poder, porque 

agora estou dançando, é ridículo, mas estou dançando com Kaysa e ao mesmo 

tempo estou dançando pensando na melhor maneira de contar quando eu afinal 

resolver a contar. Enfim, acho que nesta hora eu deveria estar na minha mesa, 

sentado e ao meu lado, isto é em cima da minha mesa, e uma porção de folhas 

de papel branquinhas, e eu pegaria numa folha de papel colocaria a folha de 

papel na máquina de escrever e começaria a minha estória (HILST, 2003, 

p.91). 

 

Espera-se que Osmo invente uma desculpa como havia cogitado ao banho, mas ele 

prefere ficar preso a essa intrigante forma de agradar a amiga. A narração parece criar uma 

tensão em que ambicionamos ler o que nos dirá a “estória” (HILST, 2003, p.91) de “Osmo”, 

seria pertinente supor que nelas estariam contidas as narrativas de Mirtza e Kaysa.  

Já acreditamos que Kaysa seja uma memória do narrador-personagem Osmo e logo se 

fará matéria de sua narração, mesmo que ao início do texto ficcional fazia uma total 

desestabilidade de produção ficcional, enfatizada nas cusparadas do narrador. 

Mas agora é necessário voltar a “Lázaro” pois é chegado o instante do sepultamento. 

Lázaro narrará o que seria uma parte fragmentada de si, um desdobramento chamado Rouah31, 

então diz seu nome pela primeira vez no texto: “Ele era eu mesmo num espaço indescritível. 

                                                             
31 É possível supor que o nome Rouah na paródia tenha sido escolhido enquanto crítica ao sopro da vida, em que 

Jesus soprou o barro e o homem surge para a vida. http://www.catequesehoje.org.br/raizes/espiritualidade/723-

ruah-santo-o-sopro-que-nos-une. Acesso em 11 de janeiro de 2017. 

http://www.catequesehoje.org.br/raizes/espiritualidade/723-ruah-santo-o-sopro-que-nos-une
http://www.catequesehoje.org.br/raizes/espiritualidade/723-ruah-santo-o-sopro-que-nos-une
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Perguntei: por que estás parado? Ele disse: Lázaro, olha-me, Lázaro: eu sou a tua morte.” 

(HILST, 2009, p.113-114). O morto narrador-personagem conta como seria encontrar-se com 

a outra parte de si, sua morte, e então clama pelo retorno, agarrado ao desejo insano de voltar a 

vida. 

A conversa com Rouah continua, pois aquele que seria sua morte exige atenção, como 

em uma provação de suas crenças. Todas as certezas de Lázaro são postas em cheque a partir 

da perguntas feitas pelo companhia obscena, estranha, medonha de Rouah.  

Ao construir questionamentos acerca da condição morto-narrador, compete elencar o 

que diz Jeanne Marie Gagnebin em capítulo intitulado: “Não contar mais?” Em que esta faz 

uma análise a dois textos de Benjamin, respectivamente “O Narrador” e “Experiência e 

Pobreza” em livro intitulado História e Narração em Walter Benjamin (2013), assim reflete:  

 

Ora, se morrer e narrar têm entre si laços essenciais, pois a autoridade da 

narração tem sua origem mais autentica na autoridade do agonizante que abre 

e fecha atrás de nós a porta do verdadeiro desconhecido, então o declínio 

histórico da narração e o recalque social do morrer andam juntos [...] não se 

sabe mais contar e acontece também que não se consegue mais morrer 

(GAGNEBIM, 2013, p.64-65). 

 

Percebemos em “Lázaro” a compilação do que afirma Gagnebin ao analisar as 

definições de Benjamin. Há uma tendência na narrativa de Lázaro que a todo tempo pede 

desculpas por não saber contar enquanto recalque humano e o medo do mistério, em 

contraponto ao desejo de permanecer na terra. 

O porquê de tal esfacelamento do narrar o próprio Benjamin não fecha em uma única 

hipótese, mas abre lugar a várias possibilidades, dentre as quais prioriza o conceito épico da 

verdade e a relação entre morte e narração. Dessa forma, é compreensível as incertezas de 

Lázaro ao compor uma desmedida preocupação com que virá a ser contado, pois está diante da 

paródia32 dos textos sagrados, tidos por muito tempo enquanto verdade absoluta.  

Para que em igual predominância contemplemos ambas as propostas narrativas 

voltamos a “Osmo” para escutarmos sua “estória”, já salientada quanto a ânsia de sua produção: 

 

Eu me chamo Osmo, quero dizer, para vocês eu digo que me chamo Osmo, 

mas meu nome verdadeiro se é que gente tem nome verdadeiro, tem sim mas 

o nome verdadeiro não interessa. [...]Quem me chama de Osmo é a Mirtza, 

                                                             
32 Torna-se preponderante compreender o que Linda Hutcheon conceitua em Teoria da Paródia: “É imitação com 

distância crítica, cuja ironia pode beneficiar e prejudicar ao mesmo tempo.” (HUTCHEON, 1985, p.53) Todavia, 

não será o foco central desse estudo, mas elencaremos a postura com a qual nos ateremos, paródia que não só 

reflete o indesejável, mas, ironicamente, reconta sob um olhar crítico ao contexto narrado. 
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mas vocês também podem me chamar de Osmo[...]De vez em quando eu viajo. 

E numa dessas viagens eu encontrei a Mirtza. [...] No começo foi ótimo, ela 

me ouvia me alisava o cabelo[...]Ai, eu dizia deitado na cama: Mirtza um dia, 

eu vi sabe essas estrelas do Cruzeiro do Sul ... O que? Ai eu explicava o 

negócio do Cruzeiro do Sul. [...] Comecei a compreender que a Mirtza só me 

ouvia antes de fazer amor, e então entendi: essa mulher é uma vaca, ela finge 

que se interessa pelas coisas que falo, só porque sabe que depois eu vou fazer 

amor direitinho e tudo mais (HILST, 2003, p.94). 

 

A narração de Osmo exclui a certeza de seu nome, e começa a propor como havia 

conhecido a Mirtza, e o que os aproximou na mesma intensidade em que os separou. Ter alguém 

para ouvi-lo, era o que espera o narrador Osmo, no entanto, Mirtza fingia. Para ela foi traçado 

o destino eterno da dança. 

Pensar no texto que se faz em sequência a uma primeira narração que teve seu fim na 

angustia ao dançar com Kaysa e desejar estar em casa para escrever, faz pensar nas mesmas 

estratégias de enxertos ficcionais que contemplávamos no capítulo anterior desse estudo. E de 

modo a pensar na multiplicidade de produções ficcionais que começam a aglomerar-se no 

decorrer dessa seção, encontramos o cerne que converge para nossa proposta inicial, e nos induz 

a analisar os modos de narrar a morte. 

Assim contaremos os desfechos que Osmo conseguiu produzir, e a todas as 

finalizações de suas ações nomeou de “o grande ato” (HILST, 2003, p.99). Começaremos 

contanto sobre Mirtza:  

 

Agora não devo dizer tudo o que fiz. Ou digo? [...] Colocar o corpo de Mirtza 

apoiado ao tronco de bétula, arrumar a calça, a minha calça, arrumar a minha 

camisa azul-clarinha (ou clarinho, não sei), andar vagarosamente, olhar para 

todos os lados e não ver ninguém, agora uns passos mais apressados, um 

pequeno canto me comoveu, um canto de pássaro me comoveu [...] não sei 

porque estiquei a boca assim, e depois sorri, e depois assoviei (HILST, 2003, 

p.96-7). 

 

 

A maestria da narração, conta com a leveza, mesmo que de maneira maldosa, sente-se 

a calmaria da morte narrada por Osmo, como se ao conduzir Mirtza para um ato simbólico junto 

as bétulas, estivesse a produzir um cenário de morte, semelhante a um espetáculo. 

 Logo seguiremos ao desfecho que Osmo produziu para Kaysa ao não querer regressar 

a sua casa, insistindo em continuar no boteco, com um pequena reflexão sobre a próxima 

criação: 

 

E agora os meu polegares de aço junto ao teu pescoço, pescoço delicioso de 

Kaysa, há que ternura rouca explode dessa garganta, que ternura, que ternura. 
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A lua sob a garganta de Kaysa, o corpo eu vou deixar aqui sob os ramos, que 

lua, que lua. Logo a chave do carro[...] com o vento batendo em minha cara 

eu estou pensando: talvez eu deva contar a estória da morte de minha 

mãezinha, aquela do fogo na casa [...] foi bonito sim[...] Amanhã se ninguém 

me chamar para dançar, eu vou começar a escrevê-la (HILST, 2003, p.105). 
 

 

Os três desfechos narrados por Osmo compõem uma tríade de personagens ficcionais, 

onde a própria narração torna-se espaço de criação e interação com o leitor. Para tanto, o 

desfecho da narração traz um ambíguo desfecho. Não sabemos ao certo se Osmo ficcionalizou 

ou vivenciou as mortes de seus personagens. 

Ao interagirmos com o desfecho em “Lázaro”, propomos que Hilda Hilst constrói a 

partir de seu morto-narrador, uma abertura para questionar o exercício do narrar, e ainda a atual 

necessidade de questionar a própria condição da ficção. 

 A perspectiva do tradicional contador de histórias ganha novos contornos ao 

questionar-se o lugar de fala e os limites entre ficção e realidade, pondo abaixo as concepções 

de uma verdade absoluta. Para tanto, cria-se uma certa dúvida no leitor ao ser surpreendido por 

pequenos pontos que fazem titubear se realmente Lázaro encontra-se morto. Ou apenas engana-

se e nos narra um sonho, como é possível interpretar em fragmento com a chegada do escriba 

na narrativa:  

 

Dentro em breve nenhum de nós o verá. O escriba me persegue, e a cada 

instante pergunta: Ele é o Homem? É aquele que dizem? Sacode meu braço: 

Lázaro, conta, eu preciso escrever sobre todas essas coisas. Por que não falas? 

Então tenho diante de mim um ressuscitado porque estavas mortos não é? Sim, 

estava morto, eu te vi, eras amarelo, tinhas os lábios roxos, oh, por favor, me 

diz me diz como é lá embaixo. Cala-te. Mas não vês, Lázaro, que não é justo? 

Sorrio: come marmelos, afasta-te (HILST, 2009, p.121). 

 

É perceptível a condição de Lázaro perante a imensa experiência que poderia contar 

com tamanha autoridade, pois esteve morto, conversou com Rouah (sopro da vida), todavia, 

tem dificuldades ao narrar o espetáculo de sua morte. Nos deparamos então com o paradigma 

salientado por Benjamin (1994) : Não saber intercambiar as experiências, como um melancólica 

postura do homem moderno, em que suas sintaxes não acompanham a dor a ser narrada. 

Lázaro apresenta-se irônico ao dar ao escriba o tom risonho e em seguida ainda lhe 

oferta a atividade de comer marmelos, como se a este apenas tal condição o restasse. Sabe-se 

que o escriba teve grande valor enquanto aquele que interpreta e escreve as histórias, mas, 

Lázaro afirma não recordar e se recusa a contar. Sendo assim, em determinado momento da 
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narração, o escriba explica talvez não ter sido verdade essa anedota, e diz ainda que esta poderia 

ser uma doença ao qual seu tio também tivera. 

Antonia Torreão Herrera, em ensaio dedicado também ao texto “O narrador”, de 

Walter Benjamin questiona se ainda há realmente quem sinta a falta e se preocupe com o 

narrador. Como cita Herrera (2008):  

 

Somos feitos de narrativas, nossa experiência narra-se nos nossos atos 

cotidianos, no desenrolar de enredos possíveis em nossa imaginação, nos 

devaneios, nos sonhos em que ganham formato de um objeto construído a 

semelhança de uma narrativa fílmica. Somos vividos por narrativas 

atravessados por elas, num rede de fios entrecruzados feitos de histórias 

familiares, socioculturais, e ainda que fosse possível ouvir, do que lemos, do 

que fantasiamos. [...] (p.276). 

 

 

O devaneio salientado por Herrera, ou mesmo o sonho, permite propor o desfecho 

dessa seção, pois é esta nossa última inferência sobre os modos de narrar a morte. Lázaro está 

sempre construindo na voz narrativa uma possibilidade do mesmo estar em um sonho, em seus 

devaneios extremamente críticos apresentando ao leitor a possibilidade de burlar as barreiras 

da ficção e realidade e propor uma experiência ímpar, plausível de ser narrada, entretanto, 

indigesta ao narrador na contemporaneidade, ao qual as palavras lhes fogem a boca, imiscuídas 

nos códigos civis. 

Impossível não questionar a própria tessitura da ficção criada por Hilst e narrada por 

Lázaro, assim a narrativa confirma nossa hipótese, ao morto-narrador a atitude crítica é 

desempenhada com maestria sobre a carapuça da morte. O leitor se assusta ao final ou sente-se 

aliviado, pois: “Estás dormindo, Lázaro? Dorme, dorme. Também vou dormir. O mundo inteiro 

dorme. [...] Lázaro grita. Um grito avassalador. Um rugido. Arregala os olhos e vê Marta. Ela 

está de pé, junto à cama. As duas mãos sobre a boca.” (HILST, 2009, p. 141). 

Há então um entre-lugar para este morto-narrador estando exposto a melancólica 

incapacidade de narrar, acorrentado a uma desmedida necessidade de aprender a compartilhar 

experiências. Percebemos que foi necessário uma estratégia maior para burlar os princípios 

sociais e ainda distanciar-se do texto narrado para questionar seu próprio ofício do narrar.  

Já em “Osmo” a morte torna-se espetáculo da interdição, como melhor exemplifica 

Georges Bataille (2004): 

 

“Não mataras”, a insignificância que atribuímos ao mandamento é 

enganadora. Derrubado o obstáculo, a interdição escarnecida sobrevive à 

transgressão. O mais sangrento dos homicídios não pode ignorar a maldição 

que o atinge. Pois a maldição é a condição de sua glória. Transgressões 
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múltiplas não podem acabar com a interdição como se a interdição fosse 

apenas um meio de marcar com uma gloriosa maldição o que ela rejeita (p.75). 

 

 

Bataille enfatiza o desejo de glória sobre o ato de transgressão que opera na interdição, 

ou melhor, para que se faça completa o ato de matar, a própria ação reclama a condição de sua 

glória, pois é nela que se amplia as consequências do ato completo, intrínseco a uma plena 

maldição, a quebra da interdição. 

Nesse sentindo, os desfechos criados por Osmo para Kaysa, Mirtza, e possivelmente a 

mãezinha, antes estavam sendo expostos em pequenas dosagens narrativas, mas que não 

poderiam continuar atrelados a impossibilidade de serem narrados. Contamos com a preguiça, 

a angústia, a raiva, e as dúvidas do narrador-personagem para que somente no final pudéssemos 

sentir mais uma vez a leveza que parecia reclamar a mesma sedução no início da narração. Só 

que tal leveza estava destinado ao presumível desejo de gloria, assim conta Osmo: “O que me 

confunde é a vontade súbita de me dizer, de me confessar, às vezes eu penso que alguém está 

dentro de mim, não alguém totalmente desconhecido, mas alguém que parece a mim mesmo” 

(HILST, 2003, p.99). 

 Os desfechos dos textos narrativos criados por Osmo respondem ao que tanto 

estávamos a buscar entre as várias estratégias elencadas nesta seção. Em comum diálogo com 

Lázaro, sentimos a presença da leveza na morte como ato ficcional a deslizar-se dentro da 

narração, e sob ela, expomos a tendência densa que acompanha a lentidão da morte como perda.  

A próxima seção compete ao último texto da obra Fluxo-Floema, e sobre ela, 

divagaremos adentrado nas estrutura movediça de seus personagens questionando a voz 

narrativa. 

 

 

3.2 FLOEMA: O ESFACELAMENTO DO PERSONAGEM 

 

Falam assim os filhos-outros: tínhamos um pai um dia, 

agora um rasto, nem come, nem nos olha, caminha como 

uma hiena, lento em ponta, viste o vermelho do buraco? É 

todo fogo o olho, sabes, penso que se faz de doido. 
(HILST, 2003, p. 236)  

 

“Floema” torna-se o fechamento das investigações feitas nesse estudo, e logo 

adentramos em um dado esfacelamento do personagem-narrador Koyo, em detrimento do 

conhecimento de mais um personagem-narrador chamado Haydum (Deus). A narração também 
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é construída sob a proposta da primeira pessoa e enfatiza como chegar ao conhecimento de 

Deus. No entanto, há ainda a participação de Kanah, esposa de Koyo, ao qual demandará seu 

refúgio final. 

Elencaremos que Haydum (Deus) assume uma forma palpável como desdobramento 

de Koyo. Logo teremos na figura de Deus uma outra proposta, que de certo modo, frustra Koyo 

ao acreditar na esperada e mítica sabedoria de seu Deus. Contudo, Haydum ofertará a Koyo a 

seiva necessário para compreender, e sobre ele irá, incessantemente, implorar que o tome como 

matéria-prima, como diz a citação: 

 

Por exemplo, isso pega a faca e corta, eu quero que pegues, quero que 

corte[...]Agora corta. Koyo é simples, no fundo é tudo igual, o núcleo entendes? 

O núcleo, pelo menos na aparência é igual a todos os núcleos (HILST, 2003, 

p.226). 

 

Ao defendermos a proposta da tríade dos personagens, acreditamos que Koyo corta a 

si próprio, pois, o corpo materializado de Koyo também habita Haydum, e ambos, irão 

peregrinar por uma jornada dentro desse único corpo para que se faça a transição de 

conhecimento.  

Kanah33, a esposa de Koyo, pouco se fará presente no decorrer da narração, pois, 

compete ser o porto seguro ao final do percurso. Assim como segue a etimologia do nome 

Kanah, a qual nomeia como córrego que, segue seu curso para enfim desaguar no mar. Koyo 

seguirá Kanah ao final, como se ao retornar ao lar, tivesse perpassado nas águas. 

 Koyo34 também traz um simbólica escolha quanto ao seu nome de origem japonesa: 

Compete a chegada do outono, a mudança de estação, em que as folhas caem para que novas 

folhagens façam a paisagem revigorar-se de cor. 

Logo no início da narração, contamos com a fala do narrador-personagem Haydum 

explicando a Koyo as delimitações de seu corpo. No entanto, Koyo ainda não responderá as 

inquietações de Haydum.  

Ao contemplar a estrutura desempenha no movimento narrativo, nos deparamos com 

um jogo verbal a emergir no texto, todavia, temos aqui de forma estratégica o dialogismo 

defendido por Bakhtin, pois, Haydum é Koyo, e ambos são em unicidade polos opostos que 

murmuram e almejam um conhecimento maior, através da linguagem.  

                                                             
33http://www.judaismo-iberico.org/interlinear/tanakh/0616PT.HTM acesso em 13.01.2017. 
34 http://40anos.nikkeybrasil.com.br/ptbr/biografia.php?cod=183 acesso em 13. 01.2017. 

http://www.judaismo-iberico.org/interlinear/tanakh/0616PT.HTM%20acesso
http://40anos.nikkeybrasil.com.br/ptbr/biografia.php?cod=183
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Assim também nos reportamos a tríade dos personagens de Hilst, e logo sabemos que 

Kanah será seu desdobramento, como é possível interpretar em citação: “Devo amar o corpo 

filho do outro? Os dois? Kanah? [...]Teci fios de seda, estendi as mãos, é o amor o que sai de 

mim, toma o meu amor, planta e divide com aqueles de tua casa (HILST, 2003, p.245).” 

Há uma tendência dos personagens de Fluxo-Floema em se mostrarem unos sempre 

que começamos acreditar na tríade. Através da narração, as personagens se apresentam como 

vozes particulares, no entanto, logo notamos um “fio condutor” como antes defendeu Ítalo 

Calvino em “Multiplicidade” (1999) que embasa essa voz, como um novelo de linha a se 

desenrolar. Assim ocorrem novamente as flexões que operam sobre um único corpo a narrar. 

A narração contempla um dialogismo por toda a extensão do texto ficcional, pois os 

narradores-personagens irão buscar inferir posicionamentos ideológicos nos enunciados 

predispostos. A própria escolha de Deus, se remete a uma enunciação fundante que, de certo 

modo, move vários dogmas e a esses se fazem questionáveis. 

Especificamente em “Floema”, não ocorre a sobreposição de vozes em uma 

perspectiva concomitante, mas sim sequenciada. No entanto, ao iniciar a narração, há uma única 

voz em caráter de monólogo, e ainda assim saberemos que a narração se destina ao personagem 

Koyo. Todavia, como incógnita, não sabemos quem emite essa voz. Não há uma apresentação 

desse que narra e sim uma estratégica e densa reflexão sem intromissão de outra voz narrativa. 

Para tanto, citaremos os primeiros instantes desse jorro narrativo: 

 

KOYO EMUDECI. Vestíbulo do nada. Até onde está a lacuna. Vê apalpa. A 

fronte, Chega até o osso. Depois a matéria quente, o vivo. Pega os 

instrumentos, a faca, abre. Koyo não entendes, vestíbulo do nada eu disse aí 

não há mais dor aprende na minha fronte o que desaprendestes. Abre. Primeiro 

a primeira, incisão mais funda, depois a segunda, pensa: não me importo, estou 

cortando o que não conheço. Koyo, o que eu digo é impreciso, não é, não 

anotes, tudo está para dizer, e se eu digo emudeci, nada do que eu digo estou 

dizendo. (HILST, 2003, p.225 - 6). 

 

Emudecido, desapropriado da ação que condiz a fala, sendo apenas passagem oca para 

outra extremidade, assim encontra-se esse ser que narra. Então, como se faz tal narração?  Se 

bem interpretarmos, notamos que ela é imprecisa, e avança dos “paredões da mente” (HILST, 

2003, p.225). Se está contida na mente e dela faz itinerário, como Koyo está a escutar? Qual a 

fonte que liga tamanha sintonia entre esse ainda desconhecido narrador e a personagem Koyo 

a quem parece destinar-se toda a construção de um possível diálogo? 

Mesmo ainda não apresentado, diremos que este a narrar é Haydum (Deus), e está em 

igual predominância contido em Koyo, basta: “escolher o mais acertado para o teu ouvido” 
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(HILST, 2003, p.226). Koyo o escuta por ser a camuflada representação de sua mente a 

contrapor-se a si próprio. Razão pela qual acreditamos que a forma do dialogismo toma conta 

da narração para acobertar sua real constituição.  

Para validarmos a interpretação da existência de Haydum ser a primeira voz a narrar 

como representação de Deus, nos apegaremos a seguinte narração:  

 

Koyo, o pórtico vedado, nada sei, NADANADA do homem, se estás à minha 

frente nem te vejo, melhor, só sei de ti porque subistes na minha unha e 

levantei o pé, és assim mesmo? Eu não te fiz assim, quando te fiz, éramos 

iguais em tudo [...] Não sei de aboboras, Koyo, me diz como ela é, fiz muitas 

coisas e agora não me lembro, fiz umas coisas peludas, outras incandescentes, 

belo pelo, belo o fogo, fiz muitas coisas redondas, quase tudo, mas talvez só 

entenda o semicírculo, não vês que continua mais baixo e assim se fecha em 

círculo (HILST, 2003, p.226). 

 

 

As indicações, mostram uma voz contínua, ainda sem a presença de Koyo. Mas a ele 

direcionando todas as dúvidas. Contemplando as criações terrestres, no entanto, esse que narra 

diz conhecer apenas o semicírculo, acreditando em Koyo como fonte de conhecimento que age 

sobre a estrutura criada, sabendo muito mais da criação, do que o próprio Deus. 

A escolha da personagem Deus, parece contemplar uma intimidade e, ao mesmo 

tempo, uma permuta, em que o corpo passa a ser a morada de Deus. O lar que habita Koyo 

também habita Deus. Para melhor enfatizarmos a escolha de Deus como personagem, citaremos 

parte de uma entrevista35 concedida por Hilda Hilst: 

 

Minha relação com Deus é uma relação muito especial; fica muito difícil de 

explicar isso. Considero a literatura uma coisa essencial e acho que, se ela não 

é essencial, não deve ser manifestada. Mas isto de Deus, como costumam 

chamar, não sei. Eu chamo Deus de tantos nomes: Obscuro, Grande Obscuro, 

Sorvete Almiscarado... Cada um dá um nome ao seu Deus. Existem algumas 

coisas que o seu ser essencial deseja, mas que na verdade, na vida física, 

cotidiana, não deseja (DINIZ, 2010, p.117). 

 

Há entre Deus e a escrita de Hilda Hilst uma constante referência, em que as dúvidas 

dos narradores-personagens vão afunilando para questionamentos de ordem do divino.  O 

desejo de conhecimento das imaterialidades narradas, fazem de Koyo morada de seu Deus, e 

                                                             
35  COELHO, Nelly Novaes. “Um diálogo com Hilda Hilst”. In: Fico besta quando me entendem. Org. Cristiano 

Diniz. São Paulo: Arquivo municipal, 1989; 2. ed., São Paulo: Globo, 2013. p.111-137. 

 



95 
 

como bem explica Hilst, haverá sempre uma luta de contrários, a qual acreditamos contemplar 

desejos e interesses, interior e exterior, razão e emoção, bom-senso e desequilíbrio. 

Os tons do narrar antes contemplados nas indagações da morte em “Lázaro” e do ato 

de matar em “Osmo”, agora se encaminham para a presença de Deus em “Floema”. Desse 

modo, a linguagem parece tornear as vozes narrativas, e para essa perspectiva interpretativa 

citaremos Roland Barthes (2013), em Aula: 

 

Entendo por literatura não um corpo ou uma sequência de obras, nem mesmo 

um setor de comércio ou de ensino, mas o grafo complexo das pegadas de uma 

prática: a prática de escrever. Nela viso portanto, essencialmente, ao texto, isto 

é, ao tecido dos significantes que constitui a obra, porque o texto é o próprio 

aflorar da língua, e porque é no interior da língua que a língua deve ser 

combatida, desviada: não pela mensagem de que ela é o instrumento, mas pelo 

jogo de palavras de que ela é o teatro (p.17). 

 

Em comum acordo com a proposta geral de nosso estudo, Barthes também diz ser a 

linguagem um jogo de palavras instrumentais, que tecem significantes na totalidade do texto. 

Sendo assim, acredita-se que a palavra movimenta-se pelo texto, como peças de um jogo, 

demandando estratégias de leitura e tons intertextuais que norteiam a flexão do texto com as 

várias temporalidades que este estará imerso. 

“Floema” dispõe de vozes narrativas que rearranjam-se para produzir uma linguagem 

semelhante as informações de um jogo, enviesando cada voz narrativa a um único tecido e 

desfecho ficcional. O resultado do jogo em “Floema” compete ao conhecimento do próprio jogo 

e não a uma particularidade de rivais. 

As dúvidas de Haydum (Deus) sobre suas várias criações continuam a solicitar de 

Koyo o entendimento. Assim diz: 

 

Ainda me escutas? Dissestes PALAVRA? Cada vez mais, menos te entendo, 

agora flutuas. Te aborreces, se eu digo que em mim, tens o peso da pluma? 

[...] Estou todo dentro, de perfil também sou de frente, sou sempre inteiro, usa 

a linguagem fundamental, sem essa que disseste. Chama-se língua, essa? Não, 

nada tem a ver com o que digo, te fazes catacumba, cripta, deixa a tua morte 

para depois. Se ali estaremos juntos? Como posso? Nada é junto de mim, nada 

é distante. Abarco o meu próprio limite[...]Agora me exasperas repetindo 

Palavra. Cala, Koyo, elabora o mundo (HILST, 2003, p.229 - 231). 

 

No momento em que Haydum, narrador-personagem, narra o que acredita ter escutado 

de Koyo, logo percebemos instantes de dialogismo, ao afirmar estar dentro de um perfil que 



96 
 

sugestivamente acredita-se ser Koyo. E a ele Haydum solicita a linguagem, mas não a língua e 

sim a aquela que emudece, a linguagem do silêncio.  

O silêncio em “Floema” também é dialógico e se constrói na flexão de vozes narrativas 

de Koyo em Haydum. Mas como compreender um silêncio que ainda assim comunica? Enni 

Puccinelli Orlandi (2007) em As Formas do Silêncio, nos diz um aspecto interessante a respeito 

da palavra silêncio: 

 

[...] Trata-se do silêncio fundador, ou fundante, princípio de toda significação.  

A hipótese de que partimos é que o silêncio é a própria condição da produção 

do sentido. Assim ele aparece como espaço “diferencial” da significação: 

lugar que permite a linguagem significar (p.68). 
 

Há no silêncio um ato operante. Nele compactuam movimentos de produções mentais 

prontos à desencadearem, numa linguagem outra, em que o significante torna-se representável. 

Desse modo, acreditamos na presença do monólogo interagindo na ação do silêncio. 

O monólogo, como já havíamos contemplado na seção dois desse trabalho, remete-se 

a um continuo e ininterrupto fluxo de pensamentos que, em meio a um discurso direto 

desempenhado pelo narrador, resulta em sensíveis reverberações da lógica. Mas essa primeira 

impressão do monólogo, logo é quebrada pela presença da voz de Koyo a narrar:  

 

Ah não pode ser Haydum, é só por todas as coisas que colocastes aqui na 

minha garganta, que falo contigo agora, senão não falaria, não estaríamos aqui 

frente a frente, eu mais abaixo mas presente. A garganta é um muito que tu 

me deste, se está me ouvindo me entendes, a garganta é delicada, uns tons 

mais altos, outros mais escuros, é vermelho-claro, úmida, escorregadia, tudo 

escorrega para baixo, soubestes fazê-la muito bem, matéria delicada essa que 

canta com esse tom, e pode cantar e as vezes te louvando, mas a maior parte 

dos vivos que sabem da própria garganta não te louva [...] (HILST, 2003, 

p.233). 

 

Koyo sempre narra direcionando-se a Haydum, e a ele não responde as inquietações 

questionadas por Haydum anteriormente, mas diversas vezes o instiga a compreender a própria 

sapiência. A narração feita por Koyo, delimita as expectativas de quem o criou, e instaura uma 

forte contradição na concepção de credibilidade de Haydum (Deus) com seu povo, sugerindo 

ainda a presença do polo oposto, da incredulidade, do desconhecimento, e por vezes uma 

negação de Deus. 

A parte pelo todo, como uma constante metonímia linguareira, a garganta como uma 

feroz parte do corpo que enuncia, expõe, regurgita e ao mesmo tempo absorve, engole e torna-

se muda. A garganta como duplo caminho, entrada e saída a esperar o jogo do desejo de quem 
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se faz parte entranhada a um corpo. É dessa mesma garganta que fala Haydum, ambos dividem 

“a úmida, escorregadia” (HILST, 2003, p.233) passagem de voz. 

Jogar com os personagens de “Floema” permite contemplar o que afirma Wolfgang 

Iser (2013), em O Fictício e o Imaginário, ao comentar sobre as estratégias do jogo no texto: 

 

Se o movimento do jogo é verbalizado, ele começa a reorganizar funções 

básicas da linguagem, como se evidencia na divisão do significante, o menor 

de todos os “jogos da linguagem”, embora o mais universal. Dentre eles, pois, 

essa oposição não suspende a diferença desse jogo, desdobrando-a, porém em 

possibilidades lúdicas que, como no caso de abolir e produzir, de romper 

limites e relacionar, de irrealizar e imaginar, multiplicam a diferença (p.343). 

 

 Jogar seria para o leitor, participar de uma imediata formulação de possibilidades, que 

começa incidindo sobre o significante a condição flexional do desdobramento, para que 

segundo Iser (2013, p.345) nele se faça representável a linguagem, não da perfeita e utópica 

cópia, mas, “como se”, a representação do real fosse possível ao que antes ainda era cesurado 

pelo significado, dando a este a liberdade de criar tons semelhantes. 

Ainda sobre as estratégias do jogo, interessa pensar que jogar em Fluxo-Floema estaria 

imerso nos desdobramentos que vão desencadeando a estrutura múltipla da linguagem, na qual 

ao saciar-se do significante, esse se torna uma metacomunicação, mesmo que de difícil 

apreensão, criando através do potencial instaurado na ação de perguntar uma passível 

comunicabilidade, mesmo que apenas no instante em que opera.  

Seria ainda mais compreensível se aproximarmos da narração de Koyo, exatamente no 

momento em que questiona a existência de Haydum, em que esse último só se faz possível no 

momento em que o ato se mostra verbalizado, pois, o jogo da linguagem inicia quando ainda 

não existe a verbalização da ideia (significado), surge apenas a partir da encenação do 

significante. 

Koyo é pura matéria questionável em busca de uma matéria palpável em Haydum. No 

entanto, esse o escapa, como é possível interpretar no instante narrado: 

 

Me comoves com teu fluxo de amor. Estou solto, sem raiz, sem ramo. Penso 

em ti. A cada instante me vem uma pergunta: não és água viva, Haydum? 

Porque tenho a impressão de que apenas te contrais com as minhas palavras. 

Tenho a impressão que és um todo de nervos. Tenho uma impressão assim: 

quando penso, essa teia de que és feito se estimula, quando penso, alguma 

coisa circula ao teu redor. Talvez te agrades do meu pensamento. Mas até 

quando? Se a cada instante uma fibra viva te percorre, não te cansas? Se eu 

resolver que a minha vida é pergunta e palavra, se eu resolver dizer pergunta 

até o sempre, para que a vida faça a própria casa em mim, se eu resolver falar 

desmedido para todo sempre aguentarás, Haydum? (Hilst, 2003, p.238-9). 
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Narrar as extremidades de Haydum em Koyo, traz o predomínio da palavra sobre o 

corpo, sustentando as particularidades de ambos os corpos, pois assim se fazem compreensíveis 

no ato da pergunta, como um elo entre ambos, Haydum e Koyo digladiam em busca do 

conhecimento. 

Como mesmo afirma Hilda Hilst (2003), sobre uma possível busca de sua escrita: 

 

Tenho a impressão de que todo o meu trabalho é mesmo um círculo buscando 

as mesmas coisas. A pergunta é sempre a mesma. Quem sou eu, porque 

exatamente essa é a minha vida, será que eu vou terminar como? Será que eu 

entendi direito o meu processo de vida, souber fazer mais do que eu podia, ou 

fiz menos? São sempre as mesmas buscas e talvez, exista alguma coisa que eu 

ainda não compreendi, que está ligada a mim num processo que eu também 

não sei qual é, mas que é invisível inaudível, incomensurável. Mas eu sinto 

que tenho uma afinidade, uma vontade de compactuar com algo desconhecido, 

mas que faz parte do cósmico. Eu acho que o meu caminho é sempre esse, o 

desejo de me imanar com o intangível para ver se descubro o sentido do que 

é existir (p.93). 

 

Pensar em uma escrita de perguntas, em si já promove intenso movimento, que estará 

sempre a perscrutar algo que não será frutífero como resposta, mas como indagação. É certo 

que se trata de uma sugestão da escritora, no entanto, também se repete em nosso narrador-

personagem Koyo em total incompreensão da presença de Haydum (Deus), tornando-se um 

andarilho de si. 

A expressão andarilho é salientada nesse estudo por acreditarmos na intensidade da 

busca sem finitude de Koyo. Visto como uma obsessão pela esposa Kanah e seus filhos, Koyo 

torna-se cada vez mais distante de todos, e os amigos decidem aconselhá-lo, como afirma a 

citação: 

 

Olha como anda a tua mulher, nunca descansa, nuca mais sorri, se parece às 

nossas mulheres? [...] Escuta, vem mais perto: chamamos o médico? Ou 

queres usar aquela mulher, a que semeia papoulas? Dizem que na hora do 

amor ela canta, e é bem melhor estares por cima e dentro e ouvir um canto, do 

que à frente, ou mais abaixo como dizes, desse Haydum que nunca te 

responde. Afinal quem é? Foi teu amigo? Chega mais perto. Koyo falo, em 

nome de todos, aprende como nós a aceitar a vida, é bom, tudo isso, olha, 

enche os pulmões, não é bom? (HILST, 1977, p. 246). 

 

Koyo é chamado a retornar, a desistir do entendimento de Haydum, é lembrado da 

existência de sua esposa e filhos. Os amigos comentam sobre a sobrevivência da vida sem o ato 

questionador. Percebe-se que Haydum (Deus) é construído sobre uma proposta humana, 
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palpável, mas de Koyo Haydum não se faz complacente, apenas exige o conhecimento que dele 

é possível expelir. 

Interessa-nos um último ponto específico que norteia esse estudo: Koyo desiste da 

busca, mas termina a narração com a seguinte afirmação: “Eu tentei” (HILST, 2003, p.249). 

Percebemos o tom da busca e logo notamos que toda a narração preenche a proposta que dá 

significado a palavra “Floema” e, de certa maneira, nomeia esse último texto ficcional pois, é 

nela que compreendemos a solidão que perpassa todos os narradores - personagens de Hilda 

Hilst, todos como seiva, são em igual valor o caminho e ao mesmo tempo matéria-prima para 

que brote a narração.   

Seria ainda pertinente elencarmos que “Floema” torna-se a única narração que não 

contempla um escritor como narrador-personagem. Contudo, estrategicamente, como sementes 

ficcionais se fazem a estrutura de “Floema”, revisitando todas as estruturas até então elencadas, 

desde a tríplice dos personagens, o monólogo, ou ainda o dialogismo, para que se possa ler o 

que assemelha-se a um mapa de instruções para múltiplos tons do narrar, desde a leveza, a 

multiplicidade ou a lentidão, resta saber qual leitor desejará jogar com um de seus narradores-

personagens. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Jogar com os narradores-personagens de Hilda Hilst ficcionalizadas em Fluxo-Floema 

compete a expectativa, a insegurança e não menos ao desconforto instaurado pela estrutura que 

convém o jogo. Haverá sempre medo da derrota. Mas seria a derrota do leitor? Convêm dizer 

que não só assistiremos o jogo, mas, seremos participantes e estaremos em igual valor imersos 

na apreensão do resultado. 

Os personagens–narrador que foram analisados e contemplados nesse estudo, 

partilham um ponto em comum, estão em crise com o ato de narrar. Mas após tantos 

desdobramentos que proporcionavam o surgimento de novos personagens na voz de um 

narrador-primeiro, foi possível compreender o porquê dessa particularidade.  Estar em crise 

com a própria missão que compete ao narrador, ampliam as possibilidades de jogar, de 

questionar a condição que se desempenha. Desse modo, acreditamos que a crise comtemplada 

por seus personagens- narrador a abertura para multiplicar as vozes narrativas.  

As múltiplas vozes flexionam para várias possibilidades interpretativas, no entanto, 

todas elas constituem um laboratório de experimentações, criando particularidades para cada 

possível personagem que se desdobram. 

É certo que todo jogo demanda regras e Hilda Hilst as ficcionalizou de maneira seletiva 

para que a partida pudesse ser feita de maneira produtiva e não menos instigante. Jogar 

pressupõe multiplicar as possibilidades de vitória. Nessa batalha com o narrador de Hilst, 

chegamos ao final. E desse jogo faremos uma breve narração do que acreditamos serem 

instantes decisivos para os narradores-personagens. 

“Fluxo” esteve por muito tempo a nos prender em suas experimentações narrativas, 

conseguimos percorrer todos os desdobramentos de seu narrador- personagem. Notamos a 

intensidade que se fez o jogo, pois, já existe a compreensão da dificuldade como coparticipe 

jogador. Então o que esperaríamos de “Osmo” e “Lázaro”? Entre matar e morrer, ambos como 

polos opostos, mas, sob a mesma atmosfera da morte narram a incompreensível e única certeza, 

para uns feita às pressas, como o fez Osmo e, para outros em lentidão como narra o próprio 

morto Lázaro. 

Mas talvez “Unicórnio” poderia compor uma sensação narrada em letras maiúsculas, 

talvez pedindo maior atenção, que de modo pleno se faz em imagem aos olhos do leitor. Ou 

ainda buscar nas perguntas de Koyo em “Floema” respostas sobre a tessitura de contar sobre si.  

Narrar segundo os personagens-narrador de Hilst torna-se o reflexo a refratar-se na narração, 
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mas o reflexo provém de um prisma, que incide luz e a multiplica como sinal de refração e 

distribuição do narrar. 

Na primeira seção fizemos um breve passeio em torno da vida e obra de Hilda Hilst e 

logo descobrimos ser sua ficção uma ponte para que se fizesse um laboratório de possibilidades 

na sua estreia com textos ficcionais em 1970.  

E sobre essa estreia nos delongamos a enfatizar uma relação público-leitor seguida de 

contestações editorais. Para então imergirmos nas peculiaridades gerais do narrador de Fluxo-

Floema. Descobrimos a preferência pela primeira pessoa como ato continuo no processo de 

criação ficcional e, logo sobre esse narrador, iniciamos as investigações quanto aos seus modos 

e aspectos que se faziam em uma tessitura narrativa no decorrer de cada um dos cinco textos 

ficcionais que compõem a obra. 

No entanto, o ato de debruçar-se sobre as narrações que emergiam de inúmeros 

enxertos no decorrer da segunda seção, fizeram da análise um ponto essencial para que se 

compreenda como as experimentações dos narradores de Hilda Hilst se articulam, e como esses 

se movimentam no decorrer das mudanças de perfil narrativo. 

Percebemos que Hilda Hilst constrói para além de narradores-personagens bem 

descritos quanto a imagética de acordo a um conceito de física corporal e não menos social. 

Teríamos, em contrapartida, a criação de mentalidades narrativas que percorrem a narração a 

redistribuir para o leitor possibilidades de si, ou melhor, desdobramentos de um eu para cada 

contexto de indagação no ato de contar. 

Como é intrínseco ao jogo, estivemos a nos valer da atenção e da agilidade para 

compreender as estratégias de leitura que solicitam do leitor uma transgressão do cotidiano, do 

imaginário e da autocensura. Pois seus narradores levam o leitor a percorrer inúmeros caminhos 

que tocam as mais variadas situações de insanidade e malignidade, e ainda assim, deixam uma 

lacuna no que seria a proposta de um desfecho, dando ao leitor uma avalanche verbal de 

perguntas que contemplamos no decorrer das seções, sempre pontuais quanto ao modo que 

deveriam narram, se a história seria possível, ou ainda se seria compreensível ao leitor.  

Todas inferências feitas quanto a dúvida do ato de narrar, desempenhado pelos 

personagens-narrador, movimentam e fazem o jogo iniciar. Para cada crise contemplada 

contemplou-se um modo de narrar, fazendo com que o laboratório de experimentações 

perpassasse por vozes na primeira pessoa ou ainda na terceira pessoa, e por instantes um 

monologo que logo se encaminhava para um fluxo de consciência. Mas nenhuma das estruturas 

narrativas tronou-se fixa nas vozes narrativas que foram analisadas em cada texto de Hilda 

Hilst. 
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Havia sempre um deslizar por cada modo de narrar. Para que então na terceira seção 

desse estudo compreendêssemos que a estratégia da ficcionista Hilda Hilst ao criar narradores 

em crise com sua função, sugerem um convite a flexão, a multiplicidade, ao movimento, ou 

ainda as experimentações que a linguagem pode proporcionar a partir de vozes narrativas. 

Sendo assim, a última seção proporciona uma degustação da ficção a partir de vozes 

narrativas múltiplas, haja vista, os textos de Hilda Hilst escolhidos para constituir a finalização 

desse estudo, também estão atrelados a crise narrativa tanto questionada por seus personagens-

narradores, mas, em “Lázaro”, “Osmo” e “Floema”, há uma contemplação, pois é possível ouvir 

as vozes tantas vezes experimentadas em “Fluxo” e “Unicórnio”. Do laboratório a matéria 

narrada, das possibilidade ou dúvida da narração, tons foram narrados e o leitor poderia ter feito 

apostas ou mesmo desistido da sua leitura, tamanha a incerteza da jornada, mas como todo bom 

jogo, as estratégias são sempre um bom artificio para que se alcance a vitória. 

Fluxo- Floema foi analisada nesse estudo, acompanhada por diversos olhares teóricos 

e críticos, para que a proposta ficcional de seu narrador escritor e personagem estive entrelaçada 

as interpretações feitas no decorrer da leitura. O texto de Hilst, passeia por várias propostas 

estética da voz narrativa, e para o leitor acompanha-lo de modo compreensivo, estivemos 

munidos de artifícios literários que possibilitaram a intensidade necessária para fazer parte do 

texto narrativo. 

A leitura a outras obras da autora Hilda Hilst também torna-se preponderante para 

conhecer um pouco da amplitude que abarca a extensa quantidade de ficções, poesias, e textos 

teatrais publicados.  Dentre elas, há uma sintonia em sua criação que permite um diálogo entre 

ambas, por vezes intertextuais, principalmente em sua ficção. 

A temática da morte está presente em nossa terceira seção, e nela consta o início do 

ato de narrar. Parece contraditório, no entanto, sugestivo pois Hilst acreditava na perfeição da 

vida e morte, ambas inseparáveis e complementares entre si, razão pela qual o personagem 

Lázaro narra como se sentia pleno ao contar sua condição de morto. Ou mesmo Osmo ao 

saborear a expectativa da morte do outro, e sobre a vida e a morte fazer suas narrações. 

Já em “Fluxo” e “Unicórnio”, o que se sobressai é a necessidade de existir, de se 

expandir, ou melhor, flexionar possibilidades narrativas. Uma voz sempre criando uma 

realidade outra, que logo era modificada por uma expectativa de seu criador o escritor Ruiska, 

ou mesmo a necessidade de contar da personagem Unicórnio, pontuando a possibilidade através 

da imagética que a mesma constrói através da metamorfose da mesma. 

São inúmeras experimentações da voz narrativa, desde o emudecer, o não dizer, ou 

ainda morrer para então saber dizer, e por vezes sentir o outro morrer e especular as sensações 
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de olhar o definhar do outro. E ainda assim se sentir incompleto, buscando vozes, como fez 

Koyo ao tentar compreender o divino, torna-se morada de outras vozes, ser apenas uma matéria 

oca e deixar-se ser visitado por Haydum. A ficção de Hilda Hilst sugere um convite ao leitor 

que queira ser parte da matéria movediça que compõe seu jogo ficcional. 
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