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FASCÍCULO
N.º 16

fascículo s.m. (1794)
1 pequeno feixe 2 quantidade de ervas  
ou varas que se consegue levar debaixo  
do braço 3 feixe de espigas; gavela  
4 anatomia pequeno feixe de fibras nervosas, 
tendinosas ou musculares 4.1 anatomia trato 
ou grupo de fibras nervosas que funcionam 
associadas em maior ou menor escala 5 edição 
bibliográfica cada um dos cadernos ou folhetos 
que integram uma obra maior e que vão sendo 
publicados por partes 6 edição de texto número 
('cada edição') 7 morfologia botânica qualquer 
conjunto de estruturas ou órgãos filamentosos  
8 morfologia botânica qualquer tipo de inflorescência 
em que os pedicelos das flores se inserem 
contraidamente no mesmo nó caulinar
etimologia lat. fascicŭlus,i 'molhinho, 
feixinho, fascículo'
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HILDA HILST

Hilda Hilst, 1970 
Fundo Documental: Correio da Manhã 
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H I L D A  H I L S T

«A pesquisadora mostrou aos enviados de Planeta as suas mais recentes gravações de vozes parafísicas»,  
(Planeta, n.º 58, jul. 1977) 
Fotografia de Madalena Schwartz  
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H I L D A  H I L S T

O primeiro livro de prosa narrativa de Hilda Hilst é Fluxo-floema, 
lançado em 1970, exatos vinte anos depois de sua estreia literária 
com o volume de poemas Presságio. Entre Presságio e Fluxo-floema, 
Hilda havia escrito outros onze livros de poesia e oito peças de tea-
tro. A década de 70 se abre então com a passagem pelos três prin-
cipais gêneros literários: o lírico, o dramático e a prosa narrativa 
— algo «raro [de] encontrar no Brasil e no mundo», como destaca o 
crítico Anatol Rosenfeld no texto de apresentação a Fluxo-floema, 
«ainda mais neste tempo de especializações» e, no caso de Hilda, 
«alcançando resultados notáveis nos três campos».194 Neste 
mesmo texto, Rosenfeld destaca ainda que, na prosa hilstiana, 
«todos os gêneros se fundem»: «Eles são épicos no seu fluxo narra-
tivo, que às vezes parece ter a objetividade de um protocolo, de um 
registro de fala jorrando, associativa, e transcrita do gravador; mas 
são, ao mesmo tempo, [...] a manifestação subjetiva, expressiva, 
torturada, amorosa, venenosa, ácida, humorística e licenciosa de 
um Eu lírico que extravasa avassaladoramente os seus ‘adentros’, 
clamando com ‘garganta agônica’, do ‘limbo do lamento’, tateando 
e sangrando, em busca de transcendência e transfiguração».195 E 
acrescenta: «Entretanto, este Eu ao mesmo tempo se desdobra e 
triplica, assumindo máscaras várias, de modo que o monólogo 
lírico se transforma em diálogo dramático, em pergunta, resposta, 
dúvida, afirmação, réplica, comunhão e oposição dos fragmen-
tos de um Eu dividido e tripartido, múltiplo, em conflito consigo 
mesmo».196 Muitas vezes, essa multipartição do Eu, somada à 
inserção de vozes alheias, não chega a constituir um diálogo como 
tal; configura-se antes como um coro de monólogos emitidos por 
sujeitos que não se conectam de todo. Se, como aponta Rosenfeld, 
a transformação do monólogo lírico em diálogo dramático pode ser 
creditada a um «desejo de comunicação»197 (um desejo expresso 
reiteradas vezes pela própria Hilda Hilst em entrevistas), em sua 
ficção narrativa essa comunicação muitas vezes falha: mesmo 
quando os personagens se dirigem uns aos outros, parecem estar 
sempre falando para si próprios ou para alguém que não está ali de 
corpo presente, como os espíritos. 

O TEATRO DAS VOZES

194 ROSENFED, Anatol, 
«Hilda Hilst: poeta, narradora, 
dramaturga», em Hilda Hilst, 
Fluxo-floema. São Paulo: 
Perspectiva, 1970, p. 10.

195 Ibidem, p. 14.

196 Ibidem, pp. 14-15. 

197 Ibidem, p. 14. 
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Quatro anos depois de publicado Fluxo-floema, Hilda Hilst 
começou a realizar experiências com o que ficou conhecido então 
como «transcomunicação instrumental», baseada principalmente 
nos estudos de Friedrich Juergenson, cujo livro Telefone para o além 
ela leu assim que foi lançado no Brasil em 1972.198 Segundo expli-
cou a própria escritora em entrevista a O Estado de S. Paulo, a expe-
riência funcionava do seguinte modo: «[...] durante uma gravação 
que se faz com textos ou músicas quaisquer, sem escolha prévia, 
há, em muitos casos, interferências de vozes de pessoas que não 
estavam presentes durante a gravação».199 Hilda empregava entre 
cinco e seis horas por dia nessa atividade. No início, achava que 
não fosse ter sucesso, mas, com o tempo e a prática, começou a 
discernir vozes outras que não aquelas que estavam presentes na 
hora da gravação, fossem elas provindas de si própria, das pessoas 
em seu entorno, do rádio ao qual acoplava por vezes o gravador ou 
das músicas que colocava para tocar. A percepção das vozes não se 
dava na hora mesma da gravação, mas, depois, quando ouvia a fita. 
Explicou ela em outra entrevista: «[...] é preciso reproduzir a fita, 
trecho por trecho, rebobinando dezenas de vezes com um certo 
ritmo, e é aí, ao retroceder de acordo com esse ritmo — porque 
existe um ritmo a ser encontrado, isso é muito importante —, que 
as vozes aparecem».200 

Mesmo depois da passagem da poesia ao teatro e deste à 
prosa narrativa em busca de uma maior comunicabilidade, Hilda 
acreditava que permanecia incompreendida. Talvez possamos 
compreender as experiências com as gravações inseridas nessa 
permanente vontade de se comunicar, como uma versão extrema 
desse desejo. Abriram, para ela, outra forma de comunicação, que 
se estendeu para além de sua literatura: 

Escrevi oito peças para o teatro, dez textos, minhas 
coletâneas de poesia, e nada, sempre nada: estou à 
margem. Para mim, é uma questão existencial: como 
ser mais útil ao outro, como servir à comunidade? 
Escrevendo, eu sou de uma inutilidade completa. O 
que faço pelo outro? A resposta: um vazio absoluto. 
Não acho que sou um veículo acessível... não sou 
acessível nem em minha própria língua. É por 
isso que escolhi me dedicar a essas experiências 
no gravador, as experiências de gravação em fitas 
[...]. Eu com certeza seria mais útil colaborando 
com essas experiências do que escrevendo livros que 
talvez sejam muito valiosos, mas que ninguém lê, 
que nada provocam, que não encontram nenhum 
eco nos outros. Estou convencida de que existem aí 
possibilidades extraordinárias, inexploradas, de 

198 Hilda Hilst em entrevista a 
Luis Pellegrini e Elsie Dubugras, 
«Um poeta conversa com os 
mortos», em Planeta, São Paulo, 
n.º 58, jul. 1977, p. 58. 

199 Hilda Hilst em entrevista 
a Delmiro Gonçalves, «O sofrido 
caminho da criação artística, 
segundo Hilda Hilst», O Estado 
de S. Paulo, São Paulo, 3 ago. 
1975, reproduzida em Cristiano 
Diniz (org.), Fico besta quando me 
entendem: Entrevistas com Hilda 
Hilst. São Paulo: Globo, 2013, 
p. 33.

200 Hilda Hilst em entrevista 
para Clelia Pisa e Maryvonne 
Lapouge Petorelli, Brasileiras: 
voix, écrits du Brésil. Paris: Des 
Femmes, 1977, reproduzida em 
Fico besta quando me entendem: 
Entrevistas com Hilda Hilst cit.,  
p. 45. Trad. Marcela Vieira.
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comunicação entre os humanos, e é por isso que me 
lanço nesse tipo de pesquisa. Penso que é muito mais 
possível chegar até ao outro por meio desse canal do 
que por minha literatura.201

As experiências de Hilda Hilst ganharam fama. Em 1977, a 
escritora foi uma das principais atrações do V Colóquio Brasileiro de 
Parapsicologia, realizado em junho, em São Paulo, onde discorreu 
sobre as gravações. No mês seguinte, a revista Planeta — que, vol-
tada para as mais variadas abordagens do sobrenatural, começou 
a circular no Brasil em 1972 — publicou uma entrevista exclusiva 
com Hilda sobre as gravações de vozes, na mesma edição em que 
trouxe a cobertura completa do colóquio (já havia publicado repor-
tagem sobre as pesquisas de Juergenson em 1974202). No texto sobre 
o evento, a escritora era saudada como a pioneira desses estudos no 
Brasil.203 Dois anos depois, em 1979, o Fantástico, programa da TV 
Globo que, à época, veiculava muitas reportagens sobre fenômenos 
paranormais,204 apresentou uma longa matéria com Hilda Hilst. 
Esta reportagem lembrava que, naquele período, estava em cartaz 
em Curitiba e São Paulo o filme As filhas do fogo, de Walter Hugo 
Khouri, que tinha como pano de fundo as experiências com trans-
comunicação instrumental. O anúncio publicitário do filme, que 
circulou em alguns jornais de então, atestava a dívida com experiên-
cias como as de Hilda: «Inspirado nas estarrecedoras revelações da 
revista ‘Planeta’». E a Editora Três, que publicava a Planeta, era uma 
das produtoras do filme. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, em 
5 de março de 1979, Khouri contou que seu interesse pelas gravações 
veio das experiências de Juergenson, Konstantin Raudive, Hilda 
Hilst e George Magyargy, de que tomou conhecimento através das 
«excelentes reportagens» da revista Planeta. Khouri, como em certa 
medida também Hilda Hilst, viu nessas experiências não tanto uma 
possibilidade real de contato com os mortos, mas, principalmente, 
«as lições transcendentais e filosóficas que as experiências com as 
vozes e os gravadores propunham»: «Problemas relacionados com a 
morte, com o tempo, com o espaço e com a própria essência da exis-
tência humana»205 — assuntos esses que, antes das experiências, já 
eram caros ao cineasta e também à escritora. Numa das gravações, 
Hilda comenta sobre sua mudança de percepção a respeito desses 
temas: «Eu acho que estou começando a compreender o outro lado, 
não muito, quer dizer, uma coisa mínima. Mas eu estou entendendo 
mais ou menos essa coisa do tempo, o agora, o eterno agora, porque 
parece que todos os acontecimentos estão já a nossa espera, eles já 
estão existindo e nós é que vamos de encontro a eles».206

Hilda nunca escondeu que seu grande tema sempre foi a 
morte.207 Não poderia, portanto, ser outro o mote para suas inves-
tigações, como deixou claro na entrevista à Planeta quando inda-

201 Ibidem, p. 44. 

202 Cf. «Os mortos falam», 
Planeta, n.º 18, fev. 1974. 
Naquele mesmo ano, o Diário 
de Pernambuco apresentou uma 
reportagem sobre os estudos em 
parapsicologia de Konstantin 
Raudive, de quem Hilda também 
gostava, na qual se comenta 
sobre algumas das 72 mil vozes 
gravadas por ele («Psicólogo 
italiano tem disco com vozes do 
Além», Diário de Pernambuco, 
Recife, Segundo Caderno, 14 mai. 
1974, p. 12).

203 Cf. PELLEGRINI, 
Luis, CASTILHO, Maria Inês, 
«V Colóquio Brasileiro de 
Parapsicologia», Planeta, n.º 58, 
jul. 1977, p. 57. 

204 Em 1980, o Fantástico 
criou um quadro especialmente 
voltado a fenômenos 
paranormais relatados por 
telespectadores. Chamava-se  
«O Incrível, Fantástico, 
Extraordinário», dirigido por 
Maurício Sherman e apresentado 
por Mário Lago.

205 Jairo Ferreira, «Os mundos 
paralelos de Walter Hugo 
Khouri», Folha de S. Paulo, São 
Paulo, Ilustrada, 5 mar. 1979, 
p. 21.

206 Hilda Hilst em trecho de 
gravação transcrita por Gabriela 
Greeb, Hilda Hilst pede contato. 
São Paulo: Sesi, 2018, pp. 142-143.

207 Disse ela em entrevista 
a Delmiro Gonçalves: «Bem, 
parece-me que o tema mais 
constante, o que aparece mais 
em minha obra, é a problemática 
da morte. Quero dizer que ela 
esteve constante, presente, 
em toda a minha poesia, em 
todos os homens e mulheres, 
meus personagens; todos 
eles, em muitos momentos, se 
perguntam ou meditam sobre 
a morte. Porque eles não estão 
conformados. Também eu não 
estou conformada com esse 
conceito da maioria das pessoas 
de que a morte é definitiva, é um 
acabar completo e portanto é 
um tema, uma preocupação que 
sei que irá perdurar em minha 
obra futura, e que vou repetir 
até a exaustão esse tema» («O 
sofrido caminho da criação 
artística segundo Hilda Hilst», 
O Estado de S. Paulo, 3 ago. 1975, 
reproduzida em Cristiano Diniz 
(org.), Fico besta quando me 
entendem: Entrevistas com Hilda 
Hilst. São Paulo: Globo, 2013, 
p. 32).
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gada sobre o que a levou a se dedicar às gravações: «Na verdade, há 
anos, desde que me conheço por gente, penso nessa coisa terrível 
— a morte, um mergulho no nada».208 Em outra entrevista, disse 
ainda: «Espero contribuir assim para uma descoberta que acredito 
ser vital para o homem, porque tem a ver com a problemática da 
morte e modifica completamente esse conceito. Na verdade, não 
morremos, passamos para outra dimensão — e as coisas só me 
interessam na medida em que, justamente, pode ser lançada uma 
ponte dessa dimensão em que estamos para a outra».209 Não por 
acaso, quando se mudou para a Casa do Sol, que mandou construir 
na fazenda da família, próxima a Campinas, pensou em transfor-
má-la num centro de estudos, ao qual daria o nome de Centro de 
Estudos da Imortalidade da Alma.210

Não surpreende que tanto Khouri quanto Hilda fossem acu-
sados, na época, em plena vigência da ditadura iniciada em 1964, 
de serem alienados. Houve má vontade de boa parte da crítica para 
compreendê-los.211 A incursão pelo paranormal não ajudou Hilda 
em sua recepção. Muito pelo contrário. Como ela mesma conta em 
entrevista à Planeta, os círculos intelectuais, embora curiosos com 
suas pesquisas, não perdiam chance de caçoar dela: 

Uma ocasião fui ao Rio de Janeiro, e numa reunião 
em casa de amigos apresentei algumas fitas. Estavam 
presentes pessoas importantes da arte, ciência, 
cultura. Quando comecei a falar demonstraram 
muito interesse. Mas puseram-se a beber muito 
uísque, e quando chegou o momento de ouvir as fitas 
já estavam bem tocados. Assim, ante a dificuldade 
de entender facilmente as vozes, ficaram muito 
irritados, e passaram a me agredir. Fui acusada 
de megalomania e coisas piores. Um dos mais 
importantes psicanalistas do Brasil estava ali. A 
certo ponto, ele me deu um tapinha no rosto e disse: 
«Então a menina aqui diz que os mortos continuam 
a falar. Mas que chatice vai ser se isso for verdade!» 
Quando argumentei que não sabia se eram ou não 
realmente vozes de mortos, que isso era apenas uma 
hipótese, e que o fenômeno era importante em si 
mesmo, independente dessa conotação, ele retrucou, 
tentando ser «científico»: «Se as gravações são 
autênticas, é o teu subconsciente que está gravando». 
Enfim, foi horrível, Saí de lá chorando. Mesmo que 
fosse meu subconsciente gravando, o fato não teria 
interesse?212

208 Hilda Hilst em entrevista a 
Luis Pellegrini e Elsie Dubugras, 
«Um poeta conversa com os 
mortos» cit., p. 58.

209  Hilda Hilst em entrevista 
para Clelia Pisa e Maryvonne 
Lapouge Petorelli, Brasileiras: voix, 
écrits du Brésil cit., p. 45.

210 Conta Olga Bilenky no 
filme Hilda pede contato, de 
Gabriela Greeb. A entrevista de 
Olga e a partitura do filme estão 
reproduzidos em Gabriela Greeb, 
Hilda pede contato cit., p. 37.

211 Comenta Jairo Ferreira sobre 
as críticas a Khouri, em texto da 
época: «Os que acusam o cineasta 
de ser ‘vazio’ são nada mais do 
que ‘patrulheiros ideológicos’, 
que já existiam muito antes dessa 
expressão, diga-se de passagem. 
Vazios são esses patrulheiros, que 
cobram de um artista como Khouri 
o que eles mesmos não têm: talento, 
antes de mais nada. E, se falam 
tanto em ‘vazio’, pressupõe-se que 
há filmes ‘cheios’. E de fato isso 
não falta no mercado: filmes cheios 
de intenções mercadológicas, 
feitos para ‘encher’ o mercado 
com bagulho sócio-ideológico 
que não tem nada a ver com 
cinema. Nesse mercado vazio de 
criatividade, o filme de Walter Hugo 
Khouri é uma exceção: encherá 
o público inteligente de prazer, 
tal a dignidade de sua estrutura 
narrativa» («Os mundos paralelos 
de Walter Hugo Khouri», Folha de 
S. Paulo, São Paulo, Ilustrada, 5 mar. 
1979, p. 21). Reproduz ainda o que 
o próprio Khouri dizia a respeito da 
crítica contrária a seus filmes: «ela 
ainda não aprendeu a distinguir 
o que é assunto, tema, conteúdo, 
estilo, linguagem e narrativa» 
(Ibidem).

212 Hilda Hilst em entrevista a 
Luis Pellegrini e Elsie Dubugras, 
«Um poeta conversa com os 
mortos», em Planeta, São Paulo, 
n.º 58, jul. 1977, p. 60.
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Na mesma entrevista, ao ser questionada sobre a provável 
razão para tanta hostilidade, alfinetou: «Creio que, no fundo, têm 
medo de qualquer coisa nova que possa surgir e abalar os alicerces 
do pequeno mundo que cada um escolheu como sendo a própria 
soma das verdades universais».213 Ao Fantástico, quando pergun-
tada se não tinha medo de que as pessoas pensassem que ela estava 
ficando louca, Hilda disse: 

Não, não tenho medo porque, se eu estiver louca, eu 
estou muito bem acompanhada, porque o Instituto 
Max Planck, em Munique, faz a experiência, a 
Universidade de Dublin, o professor Hans Bender, 
da Universidade de Friburgo... E, depois, eu acho 
que todos os inovadores são comentados assim no 
início, como pessoas um pouco estranhas, não é? 
Se todo mundo tivesse medo de fazer inovações, 
se tivesse medo de ser chamado de louco, ninguém 
faria mais inovações. Eu acredito que várias pessoas 
que modificaram até uma vírgula num texto foram 
chamados de loucos. Eu não me incomodo, não, 
acho uma boa companhia.214

É preciso entender as pesquisas de Hilda Hilst dentro de 
um interesse mais amplo pelo sobrenatural àquela época. Não 
podemos esquecer que, dois anos antes de ela ser uma das atrações 
do colóquio de parapsicologia, outra grande escritora, Clarice Lis-
pector, havia tomado parte do I Congresso Mundial de Bruxaria, 
que se realizou em Bogotá entre 24 e 28 de agosto de 1975, fato que 
recebeu bastante atenção da imprensa brasileira. Além disso, o pri-
meiro editor da Planeta foi outro escritor, Ignácio de Loyola Bran-
dão, que, então, já havia publicado o romance Bebel que a cidade 
comeu, e que ficaria no cargo de 1972 a 1976. Num comentário de 
passagem da maior reportagem publicada então sobre o Congresso 
de Bruxaria, na revista Manchete, Ib Teixeira, autor do texto, suge-
ria uma explicação para tamanho interesse pela magia: «O bebê de 
Rosemary, O exorcista e a obra literária de Carlos Castañeda e Gar-
cia Márquez — hoje muito populares na Europa — talvez tenham 
contribuído para esse surto de bruxaria».215 Dois anos antes, em 
1973, a jornalista Célia Maria Ladeira, em texto para o Jornal do 
Brasil, listou uma série de livros de linhagem esotérica que estavam 
fazendo sucesso à época: «Na Argentina, O Exorcista, de William 
Peter Blatty, está há seis meses em primeiro lugar entre os livros 
mais vendidos. Na Inglaterra, acaba de ser editado The Complete 
Gypsy Fortune Teller, um manual completo sobre práticas mágicas, 
incluindo leitura de mãos, os segredos da bola de cristal, a fortuna 
nas xícaras de chá, o significado místico das estrelas e os ensina-

213 Ibidem, p. 60.

214 Hilda Hilst em entrevista ao 
Fantástico, 18 mar. 1979. 

215 TEIXEIRA, Ib, «A grande 
festa dos bruxos», Manchete, 30 
ago. 1975, p. 9.



288 Desenho de Hilda Hilst
Fundo Hilda Hilst — CEDAE/IEL — UNICAMP
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mentos da cabala. I Ching, com seus 2 mil anos de existência, é ven-
dido nas bancas de jornais, em todo o mundo. No Brasil, onde O 
Exorcista também encabeça há meses a lista dos best sellers, começa 
a fazer sucesso A Maldição de Joel Delaney, de Ramona Stewart».216 
Ladeira lembrou ainda que, no país, foi a respeitada editora Civi-
lização Brasileira que começara a editar livros do gênero, sendo o 
primeiro grande sucesso Semente do diabo [Rosemary’s Baby], de Ira 
Levin, lançado em 1968 (ano da sua adaptação cinematográfica por 
Roman Polanski). Foi esta mesma editora que publicou o livro de 
Juergenson lido por Hilda Hilst. Sobre as propostas de Juergenson, 
comentou Silviah Silveira, filha do editor Ênio Silveira e uma das 
diretoras de Civilização Brasileira: «É uma experiência incrível e 
meu pai, inclusive, ouviu uma das fitas com as vozes do além».217 
Ladeira aventou uma hipótese para tal interesse: «Demonologia, 
superstição, misticismo são assuntos de venda certa, como se a 
humanidade, fatigada do seu próprio tempo, estivesse em busca 
de um mundo mágico».218 Para Mário da Silva Brito, então editor 
de Civilização Brasileira, essa busca por «um mundo mágico» se 
revelava como uma «forma amena de contestação e de negação 
do materialismo contemporâneo».219 Algo similar afirmou Carlos 
Lacerda, editor de Nova Fronteira, que assinou artigo publicado no 
rodapé da reportagem de Ladeira: «Desde Bergson que não havia 
uma procura das razões do que acontece. Os 50 primeiros anos do 
século XX foram materialistas, no sentido em que as pessoas esta-
vam muito presas a conceitos materialistas. E talvez essa busca pelo 
sentido da vida seja uma contestação à sociedade de consumo, no 
sentido de lhe dar uma alma».220 Como se, num mundo seculari-
zado, coubesse ao inexplicável fornecer aos artistas alguma forma 
de transcendência. 

Hilda sempre fez questão de afirmar que não havia nada 
de religioso ou místico em suas experiências com as vozes: «Não 
pertenço a nenhuma sociedade esotérica, não sou espírita, não 
professo nenhuma religião ortodoxa. Interesso-me por todas as 
correntes espiritualistas, mas não me ligo a nenhuma delas».221 
Para ela, portanto, o que as vozes transmitiam não dependia de 
alguma crença. Em mais de uma ocasião, contou de frases ou 
palavras interpelativas que dizia terem aparecido nas gravações. 
Uma vez, uma voz teria lhe perguntado: «Estudando, Hilda?».222 
Num dos cadernos em que anotava o que conseguia ouvir, regis-
trou outra pergunta dirigida a ela: «Tá pensando na morte?».223 E 
acrescentou, entre parênteses, à guisa de possível explicação: «[...] 
intuo que é sobre a entrevista que dei para o Estado [i.e. o jornal 
O Estado de S. Paulo] e que não saiu até agora dia 27/7/75».224 Em 
outro momento, escreveu no mesmo caderno: «É preciso verificar 
com cuidado se do 642 ao 645/6 é realmente interferência ou é da 
música. Se for interferência, é extraordinário».225 O que haveria 

216 LADEIRA, Célia Maria, «O 
consumo do diabo e da magia», 
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 
Caderno B, 20 dez. 1973, p. 10.

217 Ibidem. 

218 Ibidem. 

219 Ibidem. 

220 LACERDA, Carlos, “O 
mecanismo do fantástico”, Jornal 
do Brasil, Rio de Janeiro, Caderno 
B, 20 dez. 1973, p. 10.

221 Hilda Hilst em entrevista a 
Luis Pellegrini e Elsie Dubugras, 
«Um poeta conversa com os 
mortos», Planeta cit., p. 59.

222 Ibidem. 

223 Anotação provavelmente 
feita em 27 jul. 1975, conforme 
reproduzida em fac-símile por 
Gabriela Greeb, Hilda Hilst pede 
contato cit., p. 163.

224 Ibidem. 

225 Ibidem. 
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de extraordinário seria uma frase dita em francês: «Dans ce roman 
nous eûmes [ou n’osez] des petites fils [sic]. Chante avec notre ami».226 
Em outras ocasiões, distinguia algumas interjeições, como «Ah, 
querido» ou «Que dia lindo», e mais frases, como «Eu tenho um 
amigo muito doentinho» e «Telamirim, Gilson. E se eu dissesse 
que Deus é amor?».227

Depois de assistir à reportagem com Hilda no Fantás-
tico, em que esta contava ainda do dia em que teria ouvido a voz 
da própria mãe, a romancista Dinah Silveira de Queiroz escreveu 
um texto para o Correio Braziliense em que comentava acerca da 
«máquina dos espíritos», que vinha sendo «motivo de curiosidade 
e até de polêmica»: 

Minha irmã, Helena Silveira, amiga de Hilda 
Hilst, diz que realmente ela tem tido contatos 
extraordinários com aqueles que lá estão vivendo. 
[...] Uma de minhas amigas, Lygia Fagundes Telles, 
conta que ouviu uma parte do poderosíssimo 
gravador registrada da seguinte maneira: “Diga, 
diga quem é você? O que quer?”. E, como se fosse uma 
lufada de vento que alongasse as sílabas, a voz veio 
chamar: “Hiiiiiiilda!”. Ao repetir a mesma pergunta, 
“Quem é você?”, como se fosse com uma grande 
dificuldade, envolvida a fala por uma ventania, a 
voz talvez de um mundo com o qual não se consegue 
contato, respondeu: “É... rico”. Mais ventania sonora 
e o nome se fez mais audível: “Érico!”. Segundo 
minha irmã Helena Silveira, os mortos vivem: ela 
está repetindo o que diz Hilda, revelado depois de 
todos os estudos, numa outra dimensão. [...] E dizem 
que quem conhecia a voz de Érico Veríssimo, apesar 
de todos os ruídos, identificou sua palavra.228

Em 2018, Gabriela Greeb lançou Hilda Hilst pede contato, 
depois de mais de dez anos de pesquisas junto ao arquivo da escri-
tora — uma pesquisa que envolveu a recuperação das fitas com as 
gravações de Hilda: cerca de 100 horas de material registrado. O 
filme apresenta algumas dessas gravações, além de entrevistas 
com pessoas que conviveram com Hilda. Ao mesmo tempo, foi lan-
çado o livro homônimo, com a «partitura» do filme, as entrevistas 
completas, transcrições de trechos das gravações, reprodução de 
algumas páginas dos cadernos de anotação e o relato de pesquisa 
de Greeb. Num dos fragmentos de gravação ali reproduzidos, Hilda 
conta para um amigo físico (não identificado no livro) sobre o dia 
em que ela e Lygia Fagundes Telles evocaram Érico Veríssimo. O 
relato não corresponde exatamente à versão de Dinah Silveira de 

226 Hilda Hilst fala sobre 
esta frase em entrevista a Luis 
Pellegrini e Elsie Dubugras, 
chamando a atenção para o erro 
de concordância em francês: «A 
expressão petites fils é muito clara, 
o que é curioso, pois trata-se de 
um erro de concordância, já que 
em francês petite é um adjetivo 
no feminino, e fils um substantivo 
masculino. Interpretei a frase 
como sendo um recado pessoal 
para mim, já que as expressões 
Dans ce roman e petites fils 
têm para mim significados 
importantes relacionados a 
experiências íntimas» («Um 
poeta conversa com os mortos» 
cit., p. 59).

227 Cf. Ibidem, p. 59.

228 QUEIROZ, Dinah Silveira 
de, «A outra dimensão», Correio 
Braziliense, Brasília, Variedades, 
30 dez. 1979, p. 8.
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Queiroz, mas, em ambas as versões, a única certeza é que Érico 
teria respondido ao chamado das amigas. No dizer de Hilda: «Por 
exemplo com a Lygia, ela era muito amiga do Érico Veríssimo, então 
eu fiz com a entre-frequência e o microfone. Com aquele barulho 
todo, eu falei, ‘Lygia, vamos tentar?’. Então ela falou ‘Érico, se você 
desse um sinal’, e ele veio e falou, ‘Lygia’. Ela quase morreu de 
susto, ficou tão emocionada».229

No começo de 2020, antes de todos os estabelecimentos 
fecharem em São Paulo em função da pandemia, estava em cartaz, 
no Museu da Imagem e do Som (MIS), uma exposição em homena-
gem aos 90 anos de nascimento de Hilda Hilst. Numa sala escura, 
Greeb criou uma ambientação com fragmentos das gravações.  
O espectador ouvia Hilda invocar Paulo Emilio Salles Gomes, Vla-
dimir Herzog, Kafka, entre outros. Depois de sua voz, escutavam-
-se apenas ruídos. Até que ela se dirige a Clarice Lispector: «Eu 
queria saber de alguns amigos meus, eu queria falar com alguém 
aí do espaço, eu gostaria de saber como Clarice Lispector está se 
sentindo aí. Clarice, é Hilda Hilst, como você está se sentindo?». 
Então, como resposta, distinguia-se um nítido: «Ãh!».  

Na prosa narrativa de Hilda Hilst, há uma ênfase na voz, 
como se os corpos dos personagens fossem paulatinamente se 
deformando, se diluindo, se transformando e, em última instân-
cia, se apagando até perderem a materialidade e se tornarem eté-
reos. O corpo de Ruiska, um dos três personagens de «Fluxo», 
primeira narrativa de Fluxo-floema, se configura, na visão de Rui-
sis, sua mulher, justamente como algo sem uma forma definida: 
«o seu corpo é todo uma coisa que se enrola, o corpo de Ruiska é 
como um cipó sugando uma árvore que não sei, o corpo de Ruiska é 
seco, estala, é seco-marrom».230 Ruiska chega a sair de seu próprio 
corpo, como Tadeu, de Tu não te moves de ti, de 1980, que anuncia 
na abertura de uma reunião de diretoria: «Senhores faz-se necessá-
rio e premente que continuem a existir sem o meu corpo presente, 
não estou aqui, na verdade nunca estive aqui, jamais tornarei a 
estar aqui».231 Ruiska, por sua vez, ao abandonar o corpo e se trans-
formar em éter, não apenas adquire a capacidade de atravessar a 
matéria, como os fantasmas nos desenhos animados e nos filmes 
de assombração, mas também a habilidade de se metamorfosear: 

Estou pronto. Começo a sair de mim mesmo.  
É doloroso sair de si mesmo, vem uma piedade de 
si mesmo, vem uma piedade enorme do teu corpo, 
uma piedade sem lágrimas, é, Ruiska, o teu corpo 
está velho, teus ombros se estreitaram, teu peito 
afundou, tu, com a tua matéria espessa, eu com a 
minha matéria escassa, eu atravessando as paredes, 
que alívio, eu no jardim, subindo no tronco, sentado 

229 Hilda Hilst em trecho de 
gravação transcrita por Gabriela 
Greeb, Hilda Hilst pede contato 
cit., p. 146. 

230 HILST, Hilda, Fluxo-floema. 
São Paulo: Globo, 2003, p. 46. 

231 HILST, Hilda, Tu não te 
moves de ti. São Paulo: Globo, 
2004, p. 19.
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nos galhos, eu me alongando como um peixe-espada, 
eu me tornando todas as árvores, todos os bois, as 
graminhas, as ervinhas, os carrapichos, o sol doirado 
no meu corpo sem corpo, sim, no meu jardim há 
vários bois, há vacas também, há um lago de água 
salgada cheio de peixe-espada, é bonito dizer isso, 
um lago de água salgada cheio de peixe-espada, é 
mais bonito ser tudo isso, ser água, escorregadia, 
amorfa, ser o que a água é quando está dentro de 
uma coisa que é uma apenas, ser o rio, o copo, ser 
todos os rios, todos os copos — o cornudo que me 
esqueça —, ser leve, tatuado de tudo, tatuado de 
nada, ser o estilete, a mãe, a tinga, a figura, ser um 
mitocôndrio [...].232 

Em «O projeto», primeira narrativa de Pequenos discursos, e 
um grande, publicado em 1977, Hiram resume de maneira parado-
xal essa constante mobilidade do corpo: «nada em mim é perma-
nência, e tudo é permanência».233 Também aí o corpo se desfaz, 
como nesse trecho em que uma voz (talvez a própria voz de Hiram, 
sua voz interna, a voz do pensamento) lhe diz: «Tocas a mulher, 
Hiram, e pensas no esgarçado do Tempo, tocas e não sentes a carne 
de Hamat, o que vês é a tua própria mão».234 Esse eu sem corpo, 
imaterial, móvel e metamórfico, que acaba por se reduzir à própria 
voz, funde-se ao universo ao se pulverizar pelo ar: «Mas agora não 
consigo voltar ao meu corpo, oh como é difícil deixar de ser o uni-
verso e ser apenas eu», fala Ruiska.235 Ainda em «Fluxo», a descri-
ção do retorno ao corpo faz lembrar os relatos das experiências fora 
do corpo, também muito em voga naquele período: «Acalma-te, 
Ruiska, vai lentamente até a janela do escritório, olha-te olhando 
a vidraça, o teu corpo está de pé, olhando a vidraça, aproxima-te, 
agora entra».236 

No vigésimo terceiro poema de Da morte. Odes mínimas, ao 
confrontar a Morte para saber dela «quando é que vem?», a poeta 
explica: «Porque o corpo / É tão mais vivo quando morto».237 Neste 
livro, a morte, que é tão perseguida pela poeta, se configura como 
corpo incompleto, inconcluso, imperfeito, composto por dois ele-
mentos que não garantem qualquer estabilidade: pergunta e poeira 
— como mostram as três primeiras estrofes do décimo quarto 
poema do conjunto:

Porque é feita de pergunta
De poeira

Articulada, coesa
Persigo tua cara e carne
Imatéria.

232 HILST, Hilda. Fluxo-floema 
cit., pp. 26-27.

233 HILST, Hilda. Pequenos 
discursos, e um grande, em Rútilos. 
São Paulo: Globo, 2003, p. 16.

234 Ibidem, p. 18.

235 HILST, Hilda, Fluxo-floema 
cit., p. 27. 

236 Ibidem. 

237 HILST, Hilda. Da morte. 
Odes mínimas. São Paulo: Globo, 
2003, p. 51.
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238 Ibidem, p. 42. 

239 Ibidem, p. 43. 

240 Ibidem, p. 54. 

241 Hilda Hilst em trecho 
de gravação transcrita por 
Gabriela Greeb, Hilda Hilst pede 
contato cit., pp. 144-145. Nessas 
perguntas feitas por Hilda Hilst, 
percebe-se um eco das respostas 
obtidas por Friedrich Juergenson 
em suas investigações. Num 
dos registros, Juergenson teria 
discernido as seguintes falas: 
«Frederico! Os mortos vivem, 
mesmo porque eles não estão 
mortos!» (Telefone para o além: 
nova experiência de contato 
científico com o Além, dentro dos 
recursos atuais da era tecnológica, 
trad. Else Kohlbach. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 
1972, p. 228). 

Porque é disjunta 
Rompida
Geometral se faz dupla
Persigo tua cara e carne
Resoluta.238

A morte se compõe assim como um corpo inapreensível, 
que escapa à tentativa de captura, porque fluido: 

Como se tu coubesses
Na crista
No topo
No anverso do osso

Tento prender teu corpo
Tua montanha, teu reverso.

Como se a boca buscasse
Seus avessos
Assim te busco
Torsão de todas as funduras.

Persecutória te sigo
Amarras, músculo. 
E sempre te assemelhas
A tudo que desliza, tempo,
Correnteza.

Na minha boca. Nos ocos.
No chanfrado nariz.
Rio abaixo deslizas, limo

Toco, em direção a mim.239

Em Hilda Hilst, é desde a morte que se abre a possibilidade 
de perceber a vida. A poeta inquire a própria morte — e obtém uma 
resposta: «Que queres, morte, / Vestida de flor e fonte? // — Olhar 
a vida».240 Nas fitas, escuta-se Hilda a perguntar: «Os mortos exis-
tem? Os mortos estão vivos? [...] Vocês, mortos, vivem?».241

Se, em Hilda Hilst, quando o corpo se apaga, o que fica 
é a voz, não seria esta  a forma por excelência do que sobrevive à 
morte? Talvez daí — dessa sobrevivência da voz com relação ao 
corpo — venha a necessidade de não encerrar a fala, mesmo diante 
da morte. Há algo de ritualístico nesse processo: enquanto fala (e se 
fala), o sujeito não se extingue de todo, protelando, assim, a morte 
— ou sobrevivendo a esta, como na experiência das gravações. 
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Em sua prosa narrativa, a forma mais recorrente de mani-
festação da voz é em primeira pessoa, num monólogo que vai, aos 
poucos, sendo atravessado por outras vozes e se transformando em 
diálogos, polifonias, algazarras até retomar o monólogo. É como 
se as vozes flutuassem livres pelo espaço, infiltrando-se umas nas 
outras, como se fossem «vozes-médium» ou, diria ainda, «vozes-
-cavalo»242. Esse modo de escrita e a experiência das gravações tal-
vez possam ser compreendidos como procedimentos paralelos, em 
que um vai permitindo aprimorar a elaboração do outro. 

Com meses e meses de prática, Hilda notou que as vozes 
do além não se manifestavam no silêncio, precisavam, ao con-
trário, de barulhos, ruídos, outras vozes para, por meio delas, se 
fazerem ouvir: «Há todo um negócio aí que há espíritos especia-
lizados em transformar os ruídos em vozes. Por exemplo, a tosse 
do cachorro, o respirar do cachorro, eles usam aquela energética, o 
expirar, o inspirar, tudo, para sair a palavra daquela dimensão. Para 
sair a palavra daquela dimensão».243 Detalhe esse que não passou 
despercebido também a Lygia Fagundes Telles, como comprova a 
transcrição de trecho da fita 52A:

LYGIA: É interessante, Hilda, eu notei que todas as 
falas acontecidas foram enquanto se falava.
HILDA: Parece que eles aproveitam o som.
LYGIA: Aproveitam o som. Talvez usem a nossa 
própria voz como instrumento para eles, porque no 
silêncio não houve a menor manifestação. Nós, de 
certo modo, talvez sejamos os próprios instrumentos.
HILDA: Acho que sim.244

Nem sempre a comunicação com as vozes fluía como 
Hilda gostaria. Na fita 10A, ela reclama com seu «intermediá-
rio», isto é, o espírito que deveria facilitar a comunicação com os 
demais, segundo ensinava Juergenson em seu livro:245 «Meu inter-
mediário, por favor põe alguém na linha, alguém conhecido meu, 
algum amigo meu, por favor, meu intermediário. Assim não vai dar 
gente, não vai dar meu Deus, não adianta nada, eu não vou poder 
ajudar ninguém. Se vocês não falam comigo, eu não posso ajudar 
ninguém, porque eu queria ajudar as pessoas do medo, do medo 
que as pessoas têm da morte».246 No que parece ser a última fita 
gravada, Hilda desiste da experiência por não obter respostas cla-
ras dos mortos. A citação é longa, mas dá a medida da irritação da 
escritora:

Povo cósmico, contato. Já é dia 24, são duas e pouco 
da madrugada, eu continuo como uma debiloide 

242 No candomblé, cavalo de 
santo é o filho ou filha de santo 
que recebe, por incorporação,  
as divindades e os espíritos. 

243 Hilda Hilst em trecho de 
gravação transcrita por Gabriela 
Greeb, Hilda Hilst pede contato 
cit., p. 145.

244 Hilda Hilst e Lygia 
Fagundes Telles em trecho de 
gravação transcrita por Gabriela 
Greeb, Hilda Hilst pede contato 
cit., p. 140. 

245 JUERGENSON, Friedrich, 
Telefone para o além cit., p. 97. 

246 Hilda Hilst em trecho de 
gravação transcrita por Gabriela 
Greeb, Hilda Hilst pede contato 
cit., p. 145. 
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tentando falar com vocês, e vocês com umas vozes 
absolutamente inaudíveis. Quer dizer, eu posso até 
ficar biruta e tudo, não vai importar nada, né? 
Mas enfim, eu estou aqui desejando muito ouvir 
algum de vocês com alguma voz alta e que não seja 
assustadoramente alta para não desmaiar, né? Bom, 
feliz natal, e feliz ano novo, porque eu acho que 
nunca vocês vão falar.
É quatro anos aqui na Terra que eu estou fazendo 
isso, não vai dar tempo, porque uma hora eu estou 
aí, né? Por que vocês inventaram essa coisa da 
“ponte”, se vocês não podem nem falar alto nem 
dizer nada? Não entendo.
Meu intermediário, eu vou terminar minhas 
gravações definitivamente, não há mais 
possibilidades. Eu acho uma tarefa inútil porque 
parece que vocês não querem mais falar comigo. Eu 
sinto muito por tudo. Mas não convém mais a gente 
falar, eu fico falando como um louca aqui, ninguém 
ouve nada. Quando vocês falam, ninguém entende. 
Olha, eu vou dizer para vocês, eu estou fazendo papel 
de palhaça, viu? Aqui na Terra eu estou fazendo 
papel de imbecil, de palhaça, porque só eu é que 
ouço. Por que é que vocês ficaram pondo fogo no 
rabo de todo mundo aqui na Terra só para falar com 
uma pessoa que é o Juergenson, ou senão para falar 
com meia dúzia de pessoas? Quer dizer, nunca na 
vida vamos falar? Quê que adianta, eu morro? E 
daí chegando aí eu vou saber, né? Eu fico horas aqui 
como uma idiota, o meu intermediário desapareceu. 
Nem meu pai nem minha mãe nem nenhum dos 
meus amigos fala comigo, só se ouve umas vozes lá 
atrás gritando de um jeito idiota, porque se sabe já 
que não se ouve, entende?
Será que nenhum amigo meu pode me dizer 
claramente o nome e dizer se está vivo? Porque só 
uma coisa dessas é que pode animar a gente, e me 
animar a falar mais da experiência. Eu já tô ficando 
completamente brocha com a experiência. Se vocês 
puderam falar gritando com o Juergenson e muitas 
vezes falar alto aqui, eu não compreendo o que vocês 
estão fazendo. 
Boa noite para vocês, a experiência foi praticamente 
nula, eu ouço vocês de longe, mas não entendo nada. 
Obrigada.247 

247 Ibidem, p. 154. 

M
M
M

M

M
M
M

M

M

M
M

M
M

M
M
M
U
S
E
U

D
A

C
I
D
A
D
E

297

Ironicamente, Hilda Hilst, que tanto buscou ser com-
preendida, que tanto queria comunicar-se, encerrou suas experiên-
cias com as fitas gravadas por não compreender as mensagens que 
dizia haver recebido das vozes. Há aqui como que uma inversão de 
papéis: ao se tornar receptora das mensagens, como seus leitores, 
Hilda acabou sofrendo do mesmo mal que atribuía a eles, incom-
preensão. Mas não podemos perder de vista que as vozes agiam de 
modo muito similar ao da escritora: em vez de facilitar, dificulta-
vam a comunicação e, por conseguinte, a compreensão.  



299 Hilda Hilst na Casa do Sol298



300 Desenho de Hilda Hilst
Fundo Hilda Hilst — CEDAE/IEL — UNICAMP

M
M
M

M

M
M
M

M

M

M
M

M
M

M
M
M
U
S
E
U

D
A

C
I
D
A
D
E

301

248 VISNADI, Marcos de 
Campos, Buracos não envelhecem: 
velhice e erotismo na prosa de Hilda 
Hilst, dissertação de mestrado, 
Pós-Graduação em Literatura 
Brasileira, Universidade de São 
Paulo (USP), 2017, p. 25. 

249 Cf. por exemplo Eduardo 
Viveiros de Castro, «Entrevista: 
Eduardo Viveiros de Castro, 
fotógrafo», concedida a André 
Goldfeder, Cult, 204 (ago. 2015), 
p. 25: «[Clarice] é a grande 
pensadora dos devires de nossa 
literatura — e de nossa filosofia: 
Oswald, Rosa e Clarice são os 
maiores pensadores brasileiros 
do século XX, no sentido de 
serem os autores que deram a 
maior contribuição filosófica ao 
pensamento «ocidental» oriunda 
de nosso país». 

250 Veja-se o papel de Spinoza 
no capítulo «A pequena família» 
de Perto do coração selvagem 
(1944). Rio de Janeiro: Rocco, 
1998, pp. 118-131. Sobre os 
«ecos» de Spinoza em Clarice, 
cf. a biografia de Benjamin 
Moser, Clarice, (2009), trad. 
José Geraldo Couto. São Paulo: 
Cosac Naify, 2009, pp. 169-173. 
Sabe-se, por Moser (p. 579n), que 
Clarice voltou repetidamente ao 
exemplar da coletânea Les pages 
imortelles de Spinoza, organizada 
por Arnold Zweig (Paris: Corrêa, 
1940), que lhe pertencia, 
extraindo do texto spinoziano, 
mas também de suas próprias 
anotações ali contidas, passagens 
transcritas quase ipsis litteris em 
suas obras. 

251 «A natureza dos seres e 
das coisas — é Deus?» Clarice 
Lispector, Água viva. Rio de 
Janeiro: Artenova, 1973, p. 89. 

252 LISPECTOR, Clarice, A 
paixão segundo G. H. (1964), Rio 
de Janeiro: Francisco Alves, 1993, 
p. 66. 

253 Cf. STIGGER, Veronica, O 
útero do mundo. São Paulo: Museu 
de Arte Moderna de São Paulo, 
2016, pp. 14-18. 

254 HILST, Hilda, Rútilo nada 
(1993), hoje em Rútilos. São 
Paulo: Globo, 2003, p. 86. 

Marcos Visnadi aproxima, com razão, o «berro da alma» de Hilda 
Hilst ao «grito ancestral» de Clarice Lispector.248 A comparação 
entre as duas excepcionais escritoras-pensadoras, porém, vale 
tanto pelas muitas convergências assinaladas quanto pelas dife-
renças que permite discernir. Clarice é uma escritora-filósofa, 
conforme diversos leitores já observaram.249 Uma filósofa de linha 
spinoziana250, em cujas ficções o componente teológico aparece 
— se, de fato, aparece — sempre na perspectiva de um «Deus sive 
Natura», isto é, de um deus que coincide com a própria natureza.251 

Daí que os encontros com o divino, em Clarice, tomem a forma de 
encontros com a selvageria da vida natural, indomesticada, mesmo 
quando ocorrem a partir de intrusões no âmbito doméstico, descor-
tinando uma wilderness que ameaça, de dentro, as noções de intimi-
dade e privacidade, assim como de subjetividade e individualidade. 
Nenhum episódio é mais eloquente quanto a isso do que a célebre 
cena da comunhão abjeta em A paixão segundo G. H., quando a pro-
tagonista ingere, no quarto da empregada, isto é, nessa zona estra-
nha e potencialmente conflagrada situada dentro de sua própria 
casa, a «matéria branca» da barata.252 Essa comunhão não a liga 
— e não nos liga (leitores transformados em testemunhas do rito 
abismal) — a nada que não esteja já ali. Não promete, ao humano, 
nenhuma real transcendência. O sujeito — o que restou dele — não 
se magnifica, mas, pelo contrário, se desmonta.253

Bem diferente é a atitude de Hilda Hilst. Nela, o divino 
está sempre em questão como divino, mesmo quando se apre-
senta sob as formas mais naturais (e mais próximas do chão), e 
mesmo quando coincide com o Nada. Ou, mais exatamente, com 
o rútilo nada que deu título ao seu livro de 1993 — livro no qual se 
lê, logo no início, a declaração do protagonista (um homem, o que 
só acrescenta, pelo jogo dos sexos e gêneros, veemência à declara-
ção) diante do «corpo morto» do seu amante: «Grito. Gritos finos 
de marfim de uma cadela abandonada tentando enfiar a cabeça 
na axila de Deus».254 Muito mais do que a filosofia, o que parece 
estar em questão na obra de Hilda Hilst é a teologia — ou, dito com 
um pouco mais de precisão, uma teologia radical, que encontra na 
obscenidade e na derrisão seus modos mais próprios de expressão: 

NAS RUÍNAS DO 
PENSAMENTO
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ção; a segunda conversão, no final dos anos 80, se deu como reação 
a um mercado editorial que, conforme ela o percebia, desprezava 
cada vez mais a literatura, e a levou à escrita e publicação de qua-
tro livros supostamente pornográficos, os quais, porém, apenas 
escancaram a sexualidade e o escárnio que já estavam presentes 
em sua obra anterior (são eles O Caderno Rosa de Lori Lamby, Con-
tos d’escárnio/Textos grotescos, Cartas de um sedutor e Bufólicas). De 
qualquer modo, trata-se também de uma conversão, digamos, espi-
ritual, ainda que num sentido contrário ao previsível —  tanto que 
ela dirá, a propósito, que «a santa tirou a saia».262 Quando, numa 
entrevista, perguntam a Hilda o que lhe ficou de sua formação reli-
giosa, ela responde: «Ah, ficou toda a minha literatura. A minha 
literatura fala basicamente desse inefável, o tempo todo. Mesmo 
na pornografia, eu insisto nisso. Posso blasfemar muito, mas o meu 
negócio é o sagrado. É Deus mesmo, meu negócio é com Deus».263 
E logo depois, comentando uma citação de Boris Vian que lhe 
fora apresentada pelo entrevistador, segundo a qual ler ou escre-
ver livros eróticos seria uma maneira de «abrir caminho para uma 
verdadeira revolução», ela diz: «O erótico não é a verdadeira revo-
lução. O erótico, pra mim, é quase uma santidade. A verdadeira 
revolução é a santidade».264

Clarice Lispector, de sua parte, parece hesitar bem mais 
diante de qualquer hipervalorização da figura do autor, seja como 
revolucionário ou santo, ou mesmo como aspirante a condições 
análogas à revolução ou à santidade. É curioso observar, porém, 
como as posições das duas escritoras, de início tão situadas e nítidas 
na comparação, parecem se deslocar e desfocar quando o que está 
em questão é a relação entre escrita e pensamento. Clarice parece 
encarnar como poucos, na literatura brasileira (e não só brasileira), 
o vínculo e a tensão entre o escrito e o pensado, entre o literário e 
o filosófico. Escrever, para ela, é, antes de tudo, pensar — mesmo 
que seja, tantas vezes, pensar contra o pensamento. Ou pensar em 
busca do que fica atrás do pensamento.265 Em Hilda, por sua vez, há, 
mais forte do que qualquer nexo, um hiato entre palavra e pensa-
mento. Ou, antes: o hiato é a própria forma desse nexo. Sua obra 
parece se construir não a despeito desse intervalo entre o escrito 
e o pensado, entre a letra e o espírito, mas a partir dele: como um 
efeito dele. Esse intervalo, podemos dizer ainda, é o próprio espaço 
de sua busca, como lemos em Fluxo-floema: «Ruiska, o que é que 
procuras? Deus? E tu pensas que Ele se fará aqui, na tua página? 
No teu caminhar de louco? No silêncio da tua vaidade? Sim, no teu 
caminhar de louco, em ti, todo fragmentado, abjeto. Ele se fará na 
vontade que tens de quebrar o equilíbrio, de te estilhaçares, Ele se 
fará no riso dos outros, nesses que sorriem apiedados quando te 
descobrem [...]».266

Em suma: ambas, Clarice e Hilda, praticam uma literatura 

262 Hilda Hilst, segundo Luís 
André Prado, «Lori Lamby, o ato 
político de Hilst», O Estado de S. 
Paulo, 14  jun. 1990, suplemento 
Caderno 2, p. 4. 

263 HILST, Hilda, «Das 
sombras — entrevista» (1999), 
em Fico besta quando me entendem 
cit., p. 197. 

264 Ibidem, p. 198. 

265 «Estou atrás do que fica 
atrás do pensamento.» Clarice 
Lispector, Água viva cit., p. 14 
(mas a expressão «atrás do 
pensamento» é recorrente ao 
longo do livro). 

266 HILST, Hilda, «Fluxo», 
em Fluxo-floema. São Paulo: 
Perspectiva, 1970, p. 58. 
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«Deus? Uma superfície de gelo ancorada no riso. Isso era Deus. 
Ainda assim tentava agarrar-se àquele nada, deslizava geladas 
cambalhotas até encontrar o cordame grosso da âncora e descia 
descia em direção àquele riso».255 Hilda Hilst parece ler tudo — 
inclusive, ou sobretudo, os textos literários — como partes de um 
grande corpus teológico, ou ateológico. Veja-se, por exemplo, a lei-
tura que ela faz do Ivan Ilitch de Tolstói em A obscena senhora D.256 
Em suma, a busca de Hilda parece ser sempre por Deus, mas num 
tempo de «Derrelição», ou «Desamparo», ou «Abandono», para 
usar palavras dela mesma a partir de Tolstói.257 Que ache, tantas 
vezes, o Nada em vez de Deus, não importa: isso só confirma a per-
sistência da busca, a coincidir com a própria obra. (Em Clarice, é o 
eu que parece destinado a coincidir com o Nada; donde emerge a 
experiência do it ou do impessoal, que atravessa, em múltiplas for-
mas, os seus livros e é, por assim dizer, teorizada em Água viva. Em 
Hilda, por sua vez, o eu revela-se palco para inúmeras máscaras, 
que são também inúmeros nomes, que dançam em torno ao Nada, 
ou em torno ao cadáver de Deus.)

Essa obstinação teológica talvez nos convide a situar 
Hilda Hilst, muitas vezes vista como uma espécie de corpo estra-
nho dentro da literatura brasileira, não propriamente dentro, mas 
na sequência — ainda que desviante, extrapoladora, herética — de 
uma tradição que pode parecer, à primeira vista, antitética ao que 
ela faz, que é aquela que Leonardo D’Ávila de Oliveira estudou sob 
a designação geral de «espiritualismo», substituindo a noção mais 
simplista de «literatura católica» pelo discernimento de «diversas 
estéticas espiritualistas» e salientando nestas a renovação do antigo 
dilema linguístico e metalinguístico entre a letra e o espírito.258 Não 
se quer, com isso, reduzir Hilda Hilst a qualquer tendência literária 
ou intelectual anterior — ou contemporânea, ou posterior — a ela. 
Busca-se, sim, perceber quais são seus interlocutores potenciais, 
qual a esfera de diálogo e ressonância que sua obra tem em vista e, 
sobretudo, quais são as suas questões centrais e quais os procedi-
mentos que adota para lidar com elas. 

É por aí que se deve compreender sua confiança mística, 
mas que é também romântico-moderna, na tarefa ou missão do 
escritor: foi decisiva para ela a ideia de vocação. Não por acaso, 
sua trajetória é marcada por duas conversões, às quais não falta algo 
de paródia da tradição religiosa (previsível em quem, na infância, 
tinha a ambição de ser santa259), envolvendo sempre, também, 
transições formais e estilísticas: a primeira ocorreu quando, depois 
de ter lido o livro Carta a El Greco, de Níkos Kazantzákis, abdicou 
da vida mundana em São Paulo260 e se recolheu à «Casa do Sol», 
construída, com sua arquitetura inspirada nos mosteiros261, numa 
fazenda da família nos arredores de Campinas, e a fez passar da 
poesia ao teatro (escreveu oito peças em dois anos) e à prosa de fic-

255 HILST, Hilda, Com os meus 
olhos de cão (1986). São Paulo: 
Globo, 2006, p. 15. 

256 A obscena senhora D. 
(1982). São Paulo: Globo, 2001, 
p. 18. 

257 Ibidem, pp. 35-36. 

258 OLIVEIRA, Leonardo 
D'Ávila de, Ordenar o espiritual: 
letras e periodismo católico 
no Brasil (1928-1945), tese 
de doutorado, Programa de 
Pós-Graduação em Literatura, 
Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), 2015. 

259 «Quando eu tinha oito 
anos, minha maior vontade 
era ser santa.» Hilda Hilst, 
«Das sombras — entrevista» 
(1999), em Fico besta quando me 
entendem. Entrevistas com Hilda 
Hilst, Cristiano Diniz (org.). São 
Paulo: Globo, 2013, p. 197. 

260 Cf. HILST, Hilda, «Das 
sombras — entrevista» (1999), 
em Fico besta quando me entendem 
cit., pp. 197-198. 

261 DESTRI, Luisa, DINIZ, 
Cristiano, «Um retrato da 
artista», em Por que ler Hilda 
Hilst, Alcir Pécora (org.). São 
Paulo: Globo, 2010, p. 45. 
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assombrada pelo pensamento, por aquela matéria escura do ser e do 
não-ser (que não se distingue, nelas, da «matéria branca» orgânica 
e abjeta) que — numa situação vivencial e histórica em que a figu-
ração literária não fosse, pelo menos para elas, tão urgente, e, mais 
do que urgente, vital — talvez melhor se elaborasse como filosofia. 
Porém, se Clarice insiste nessa disposição filosófica, imprimindo 
por vezes ao seu texto uma ordenação geométrica que lembra a 
escrita spinoziana, antecipando, assim, não por acaso, boa parte 
da mais inventiva filosofia contemporânea (de Deleuze e Derrida a 
Agamben e Coccia), Hilda, por sua vez, dá a ver o pensamento, que 
nunca é exatamente seu pensamento, desde o início, já como ruína. 
Cabe recordar aqui a oposição divisada por Hugo Friedrich, no seio 
da lírica moderna, entre «derrocada do intelecto» e «festa do inte-
lecto», a partir de formulações antitéticas de Breton e Valéry.267 Em 
Hilda, o pensamento já não se pensa, mas se dispensa.

Não podemos esquecer, porém, que a própria Clarice, antes 
de Hilda, fez seu movimento em direção ao obsceno mais explícito, 
quando aceitou o convite do editor Álvaro Pacheco para escrever 
os contos eróticos de A via crucis do corpo. Na «Explicação» que 
abre o livro, Clarice anota: «Uma pessoa leu meus contos e disse 
que aquilo não era literatura, era lixo. Concordo. Mas há hora para 
tudo. Há também a hora do lixo».268 Embora, em alguma medida, 
possamos interpretar todas as últimas obras de Clarice como varia-
ções desse momento, com a culminação em A hora da estrela, foi 
Hilda Hilst quem levou mais a fundo a «hora do lixo» anunciada 
por Clarice, radicalizando a passagem do projeto ao dejeto que, em 
grande parte das poéticas do fim dos anos 60 e início dos 70 (mas 
com ecos ainda na década seguinte, como fica claro na tetralogia 
dita obscena), assinalava a ruína do paradigma moderno no Bra-
sil. Alcir Pécora descobre, na narração de Contos d’escárnio/Tex-
tos grotescos, «uma operação que faz um verdadeiro inventário da 
mercadoria literária mais estereotipada e sórdida para aplicá-lo em 
favor da produção de metáforas descontroladas»: o que significa 
que, para Hilda, «o lixo cultural do best-seller é, por assim dizer, a 
condição de sua literatura parasitária e obscena».269 Essa noção de 
um parasitismo da escrita de Hilda, proposta en passant pelo crítico, 
talvez seja tão importante quanto a de obscenidade, bem mais cor-
rente, para compreendermos a singularidade de sua obra. O que o 
mesmo Pécora chama de «anarquia dos gêneros» — «a prática da 
fusão, da quase colagem por meio da qual Hilda articula em um só 
texto todos os gêneros que pratica» 270— é apenas o procedimento 
formal de afirmação dessa prosa-parasita; sempre lembrando que o 
parasitus, em Roma, era não apenas o comensal ou conviva, como 
no anterior parásitos grego, mas também o histrião, o comediante. 
E, de fato, uma das constantes da prosa hilstiana — que, nesse sen-
tido, realiza a Aufhebung da sua poesia e do seu teatro, absorvendo 

267 FRIEDRICH, Hugo, 
Estrutura da lírica moderna. De 
meados do século XIX a meados do 
século XX (1956), trad. Marise M. 
Curioni e Dora Ferreira da Silva. 
São Paulo: Duas Cidades, 1991, 
pp. 143-144. 

268 LISPECTOR, Clarice, A 
via crucis do corpo (1974). Rio de 
Janeiro: Rocco, 1998, p. 11. 

269 PÉCORA, Alcir, «Nota 
do organizador», em Por que ler 
Hilda Hilst cit., pp. 15-16. 

270 Ibidem, p. 14. 
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tais registros e ultrapassando-os num único gesto de incorporação 
e despedida — é a capacidade que ela tem de fazer seu leitor rir, e 
até mesmo, tantas vezes, gargalhar, mesmo quando o assunto é 
grave, ou trágico. De livro para livro, a partir de Fluxo-floema, Hilda 
Hilst nos coloca não só diante, mas dentro, da grande comédia da 
«Derrelição». Com efeito, em Hilda Hilst, por mais que o divino e 
o demoníaco apareçam como questões constantes e mesmo obses-
sivas, o ponto de partida parece ser sempre aquele desamparo e 
aquela liberdade que, a partir de Nietzsche, identificamos com o 
tropo da morte de Deus.271 Reescrever a tragédia da morte de deus 
como comédia, isto é, como registro dis-pensante do im-pensável  
(e só porque impensável, escrevível): talvez não seja outra a tarefa 
que Hilda Hilst se dispôs a assumir desde o início de sua trajetó-
ria como escritora, com imaginação suficiente para reassumi-la a 
cada «conversão». Literatura é um dos nomes possíveis para o que 
fica depois dessa morte, para esse exercício da linguagem que ins-
taura, antes de tudo (isto é, depois de tudo), uma nova relação com 
o tempo — mas também com o corpo, que é o tempo humano tan-
gível: «Agora que estou sem Deus posso me coçar com mais tran-
quilidade. Antes, antes era muito difícil, ia me coçar e pensava não 
dá tempo há infinitas tarefas para refazer, pensava outras 
coisas também, mas a que me doía mais era não dá tempo e outra 
a matéria do tempo se esgota, Deus me vê. Agora que tudo 
isso acabou me esparramo na areia e coço coço minhas ressequidas 
canelas».272

Em Clarice Lispector, Deus está vivo, confundindo-se com 
a própria natureza, ainda que isso se formule como interrogação: 
«Deus é uma forma de ser? [...] é a abstração que se materializa na 
natureza do que existe?».273 Em Hilda, Deus está morto e a filoso-
fia não é mais possível, a não ser como paródia e derrisão. O que, 
outrora, foi filosofia ou teologia aqui se faz paródia da razão.274 
Porém, nesta fórmula, a paródia não é simples negação da teolo-
gia ou da filosofia, mas, talvez, o modo apropriado (isto é, impró-
prio) de praticar qualquer logia ou sofia neste tempo. Se Clarice é 
panteísta, Hilda é, digamos, pan-ateísta. E, portanto, se Clarice 
«aposta», como sugere Michel Peterson, «na ausência de Deus a 
fim de que o texto» (está se referindo especificamente a Água viva, 
mas este livro talvez possa ser visto como suma e radicalização de 
tal aspecto da obra clariciana) «no-lo ofereça na intersecção dos 
signos»275, isto é, devolvendo-nos Deus como efeito de escrita, 
Hilda, por sua vez, aposta na imediata presença de Deus, mas como 
cadáver disperso pelo universo de seres e coisas que resistem à lin-
guagem e, ao mesmo tempo, exigem a escrita.

Não deve surpreender, portanto, que a ressurreição esteja 
tantas vezes no horizonte desta obra — mas uma ressurreição des-
tinada quase sempre ao falhanço, a não ser quando se faz atraves-

271 Cf. SLOTERDIJK, Peter, 
«Crepúsculo dos deuses», em 
Pós-Deus (2017), trad. Markus A. 
Hediger. Petrópolis: Vozes, 2019, 
pp. 7-29. 

272 HILST, Hilda, «O oco», 
em Qadós (1973), depois grafado 
Kadosh. São Paulo: Globo, 2002, 
p. 129. 

273 LISPECTOR, Clarice, Água 
viva cit., p. 86. 

274 Esta — «uma paródia da 
razão» — é a fórmula com que 
Kathrin H. Rosenfield buscou dar 
conta do «jogo poético com o fim 
e o ser» na obra de Guimarães 
Rosa (Os descaminhos do demo. 
Tradição e ruptura em Grande 
sertão: veredas. Rio de Janeiro: 
Imago; São Paulo: EDUSP, 1993, 
p. 33). Hilda Hilst não escondia 
sua admiração pela «intensidade 
da linguagem» de Rosa: «Ele 
desnudou várias vezes a esfinge 
e nos ensinou o sagrado amor 
à voltagem da palavra» («Hilda 
Hilst: um coração em segredo» 
[1993], entrevista concedida 
a Inês Mafra, em Fico besta 
quando me entendem cit., p. 153). 
Indagada, numa entrevista, sobre 
autores que tiveram impacto 
sobre sua escrita, a partir de 
uma lista prévia oferecida por 
Nelly Novaes Coelho num 
ensaio (Kazantzákis, Berdiaev, 
Rilke, Jorge de Lima), pede: 
«Inclua também Joyce, Samuel 
Beckett, Kafka, Guimarães 
Rosa» («Entrevista — Hilda 
Hilst» [2003], concedida a Leila 
Gouvea, ibidem, p. 234). 

275 PETERSON, Michel, 
«A língua chinesa de Clarice 
Lispector», trad. Antônio Ignácio 
Neis, in Rita Terezinha Schmidt 
(org.), A ficção de Clarice. Nas 
fronteiras do (im)possível. Porto 
Alegre: Sagra Luzzato, 2003, 
p. 43. 
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sar pela experiência da loucura (outro nome, talvez, para o que fica 
depois da morte de Deus), como naquele momento da primeira nar-
rativa de Qadós, «Agda», em que Hilda reinventa, ficcionalmente, 
o encontro com o pai esquizofrênico num hospital psiquiátrico, no 
qual este a confundiu com a mãe e lhe pediu «três noites de amor»: 
«Então três noites, Agda, e a descoberta das ilhas, nossos mortos 
desenterrados, [...] e essas flores aqui, a gente põe as flores aqui no 
fundo dessas covas, não há mais nada lá dentro, todos ressuscita-
dos, a carne limpa, nus, estamos todos nus e uma estupenda alegria 
[...]».276 E, não por acaso, já um conto de Fluxo-floema chamava-se 
«Lázaro» e consistia na retomada do mito do homem de Betânia 
ressuscitado por Cristo, encerrando-se, porém com uma reafir-
mação da morte geral sob a espécie do sono, dentro da qual Deus 
revela-se um sucedâneo da barata de A paixão segundo G. H. (que 
foi publicado apenas seis anos antes do livro de Hilda) como con-
cretização da matéria informe e movediça do ser: «Está dormindo, 
Lázaro? Dorme, dorme. Também vou dormir. O mundo inteiro 
dorme. E não te aborreças, mas... além de sabermos que o teu Jesus 
nunca existiu, sabemos também que Deus... oh, sabemos... Deus, 
Lázaro, Deus é agora a grande massa informe, a grande massa 
movediça, a grande massa sem lucidez».277

 «Escrever», diz Hilda numa entrevista, «é ir em direção 
a muitas vidas e muitas mortes.»278 Ela sabe que uma reflexão 
sobre o desejo — «alguma coisa em mim deseja alguma coisa que 
não sei» — é sempre também uma reflexão sobre a morte, isto é, 
sobre a sobrevivência (a forma palpável de uma transcendência que 
é sempre confronto e dúvida): «[...] não há outro tão eu como eu 
mesmo, meu corpo, coeso com as coisas ou não, este tempo seria 
o de reflexão, de morte também, porque ainda que eu não esteja 
totalmente morto, estou à morte há muitos anos, desde que resolvi 
olhar o que existia além, o descarnado de mim, ir lá adiante onde 
os outros paralisados aqui, suspeitam apenas que há um pavoroso 
mais adiante, e indo mais adiante a pergunta inflou poderosa: há 
Deus na morte? Aquele que é o Novo Substancial Vida Primeira em 
Si Mesma, contém em Si a morte? Perguntando-me isso estou subs-
tancialmente morto, emoções, o fardo do meu corpo se desfaz, não 
sou eu mais, ou sou mais Lucas, mas não ligado às possíveis gentes, 
a tudo vivo animal vegetal, e mesmo a pedra no seu corpóreo turbi-
lhonado, turbilhão que não vemos, está mais próxima daquele todo 
vida, do que eu».279

O narrador é aí — trata-se do conto «Lucas, Naim» — 
não apenas aquele que sobrevive à morte dos outros, mas aquele 
que, paradoxalmente, sobrevive à sua própria morte, aquele cuja 
voz nasce do próprio cadáver, em busca de mais vida, de uma 
vida mais intensa, turbilhonante, que é a vida da linguagem, ou, 
mais precisamente, que é, como diria Mário Faustino, uma «vida 

276 HILST, Hilda, Qadós 
(1973), depois grafado Kadosh 
cit., p. 2. 

277 HILST, Hilda, «Lázaro», 
em Fluxo-floema cit., p. 109. Em 
Água viva, Clarice escreverá: «E 
eu estava comendo o it vivo. O it 
vivo é o Deus», p. 36. 

278 HILST, Hilda, «Hilda 
Hilst: um coração em segredo» 
(1993), entrevista a Inês Mafra, 
em Fico besta quando me entendem 
cit., p. 151. 

279 HILST, Hilda, «Lucas, 
Naim», em Pequenos discursos. E 
um grande (1977), hoje em Rútilos, 
Alcir Pécora (org.). São Paulo: 
Globo, 2003, pp. 46-47. 
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toda linguagem» (fórmula que a própria Hilda traduziria como 
«eu corpo palavra»).280 Nessa vida-linguagem, nessa vida radical-
mente póstuma 281, trata-se de encontrar formas de dizer — ou, mais 
exatamente, de escrever — que sejam também formas de sobrevi-
ver mesmo dentro da morte. «Então repenso muitas maneiras de 
dizer, formas coerentes com o morto que há em mim [...]»282: eis 
a tarefa do escritor, tal como a sintetiza o narrador perplexo diante 
da experiência do amor que confina com a experiência da morte — 
ambas, experiências extremas de dissolução da individualidade.283

Teríamos aí, em qualquer aventura literária um pouco 
menos complexa, o anseio de uma identificação extática com o 
cosmo (e a própria autora, numa entrevista, diria: «[...] eu sinto 
que tenho uma afinidade, uma vontade de pactuação com algo que 
eu desconheço, mas que faz parte do cósmico»284), porém Hilda, 
assim como preserva a tensão entre vida e linguagem mesmo na 
pressuposição de certa coincidência entre ambas, mantém ativa 
até ao fim a dialética entre o sujeito e aquilo que o ultrapassa, ainda 
que essa dialética melhor se formule como dificuldade de retorno à 
posição inicial; como registra em «Fluxo»: «Mas agora não consigo 
voltar ao meu corpo, oh como é difícil deixar de ser o universo e 
voltar a ser apenas eu».285 Essa dificuldade se imprime no próprio 
título da narrativa que se segue a «Fluxo» na ordenação deste livro 
inaugural que é Fluxo-floema, o primeiro em prosa de Hilda, aquele 
que, em alguma medida, nos leva a rever toda sua obra anterior e 
que coloca sob nova perspectiva tudo que escreveria dali por diante: 
chama-se «Osmo», que é o nome do protagonista, mas, ao mesmo 
tempo, grafia imperfeita, ruinosa, de cosmo, grafia condizente com 
aquela indistinção entre cômico e cósmico que Eliane Robert Moraes 
assinalou na sua literatura.286 Solução consoante com uma autora 
que, ao longo de sua obra, se desdobrou em inúmeros pseudônimos 
e heterônimos internos aos textos, suas personagens de «nomes 
esquisitos e inverossíveis, a maioria iniciada com H», como bem 
assinalou Alcir Pécora: num único texto de Pequenos discursos, e um 
grande temos, segundo a enumeração do crítico, «Hamat, Hiram, 
Hakan, Herot, Hemin etc.». «São flexões de Hilda, como também 
Hilde ou Hillé»287, ou ainda Agda (em que o próprio nome da letra 
H se oraliza em ruína), ou Ruiska, Ruisis, Rukah, Haydum, Qadós/
Kadosh, Amós Kerés, Crasso, Senhora D., Lori Lamby etc. Nessa 
proliferação de nomes estranhos e estrangeirados, o que vem à 
tona é a natureza pandemônica (todos os demônios: daemones), 
mas também pandêmica (todos os povos: demoi), desta obra.

280 FAUSTINO, Mário, «Vida 
toda linguagem», em Poesia de 
Mário Faustino. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1966,  
pp. 55-56. HILST, Hilda, «Lucas, 
Naim» cit., p. 44. 

281 E é assim, como vita 
postuma, que Giorgio Agamben 
translada, em seu livro sobre 
as Ninfas, o decisivo conceito 
warburguiano de Nachleben 
(Ninfe. Turim: Bollati Boringhieri, 
2007, p. 25). 

282 HILST, Hilda, «Lucas, 
Naim» cit., p. 48. 

283 Cf. ibidem, pp. 50 («viu, 
Naim, desmancharam-se agora / 
hein? / os perfis desmancharam-
se / um no outro») e 52 («Lucas 
caminha, o outro sorri, mudo, 
e pela grande janela de onde há 
pouco se viu dois perfis, uma 
cara, pela grande janela, ágil, 
Lucas se atira»). 

284 HILST, Hilda, «Hilda 
Hilst, uma conversa emocionada 
sobre a vida, a morte, o amor 
e o ato de escrever» (1986), 
entrevista concedida a Sônia 
Mascaro, em Fico besta quando me 
entendem cit., p. 93.

285 HILST, Hilda, «Fluxo» 
cit., p. 29. 

286 Daí que o personagem 
insista no enigma do seu nome: 
«eu me chamo Osmo, quero 
dizer, para vocês eu digo que me 
chamo Osmo, mas o meu nome 
verdadeiro, se é que a gente tem 
um nome verdadeiro, tem sim, 
mas o nome verdadeiro não 
interessa. Sempre fui de opinião 
que não se deve dizer o nosso 
nome verdadeiro, só a gente é 
que sabe o nosso nome, e isso 
deve ser uma coisa secreta, eu 
penso assim». HILST, Hilda, 
«Osmo», em Fluxo-floema cit.,  
p. 74. Cf. MORAES, Eliane 
Robert, «Da medida 
estilhaçada», Cadernos de 
literatura brasileira, (8 out. 1999): 
Hilda Hilst, p. 120. 

287 PÉCORA, Alcir, «Nota do 
organizador» cit., p. 14.



311 Imagem do filme Hilda Hilst pede contato, de Gabriela Greeb310



312 Hilda Hilst com os seus cães na porta da Casa do Sol
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